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Milí Kufráci a Úsviťáci, 
 V minulém úvodníku jsem Vám slíbila, že Vám napíšu 
nějaké zážitky z ráje saun z termálních lázní v Laa. Cítím sice, že 
saunování Vás v tuto krásnou teplou roční dobu zas až tak 
nebude brát, poněvadž se dá už skoro saunovat i venku, ale 
přesto… kdyby nastaly dny deštivé, pošmourné, nevlídné… kdyby 
jste náhodou byli unavení, vystresovaní, přepracovaní, naštvaní… 
a také kdyby náhodou zase nastala tuhá zima (což reálně za půl 
roku zase hrozí)… tak tehdy neváhejte a vyrazte si do Laa. 
 My jsme také vyrazili v rámci plánované kufrové akce. Bylo 
nás sice jen pár, ale užili jsme si to do sytosti. Nejdříve jsme ¾ 
hodiny relaxovali v různě teplých neslaných  i slaných vnitřních a 
venkovních bazénech, vozili se na tobogánu a pak se někteří 
z nás vypravili do ráje saun. Mě osobně už odsud další 3 hodiny 
nikdo nedostal. Nejdříve jsme si odložili všechny nadbytečné 
svršky - plavky a pak začali sondovat, co vlastně která sauna 
skrývá za tajemství. První ze sauna, kterou jsme navštívili, byla 
sauna hradní. Vypadala jako naše běžná finská sauna, ale byla 
větší a uprostřed stála velikánská kamna ve tvaru hradu. Obsluha 
sauny počkala až se všechna místečka zaplnila, zavřela za námi 
dveře a pak začala procedúra. Bohužel na nás zbyla místa 
v nejvyšším patře, tak jsem si to patřičně vychutnali. Kamna 
začala intenzivně topit a až byla rozhicovaná na max., nahatý 
mužík na ně začal sypat z vědra kostky ledu s vonnou silicí a 
následně provádět všelijaké důmyslné tahy a chvaty roztaženým 
prostěradlem tak, že teplota, která byla i tak dost vysoká se 
těmito proudy ještě zvyšovala a naše těla ještě více rozehřívala a 
spalovala. Vše zopakoval třikrát. Jeden takový cyklus trval sice jen 
10 minut, ale museli jsme uznat, že to byl čas naprosto přiměřený 
pro přežití. Okamžitě jsme zapadli do ledových jeskyní a chladili a 
chladili a chladili. Další ze saun se jmenovala královská. Byla 
vystavěna v duchu starých římských lázní s intimními zákoutími, 
kde se dalo na hladkých mramorových odpočívadlech 
polehávat, konverzovat, relaxovat. Sauna byla parní s vonnými 
příměsemi. Vybrali jsme si vlastní koutek, zalehli a když jsme páry 
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měli málo, připustili jsme si tryskami na stěně. Moooc příjemné. Po 
odpočinku s nohama v studených lavórcích jsme zašli do parní 
solné sauny a také do asijské aromatické relaxační sauny, kde 
bylo 10 křesílek, teplota kolem 50 st., ve vzduchu relaxační vůně a 
k tomu meditační hudba. Poslední saunou byla klasická finská 
sauna, taktéž  sem tam zpestřená zaléváním kamen vonnou 
vodou, ale především se speciálními programy. Někteří z nás se 
dostali na medovou kůru, v jiné časové doby však byla na 
programu i kůra bahenní, čokoládová a mléčná. Kromě saun zde 
byla i velká whirpoolka, odpočívací lehátka, venkovní bazénky 
na chlazení a ohřívaní nohou… Aspoň já jsem se vysaunovala a 
vyvířila do mrtva. Je to velmi dobrý léčebný prostředek na 
neduhy těla i ducha – tedy alespoň na přechodnou dobu. Po 
takových třech hodinkách v saunách tělo ztěžkne, hlava zlehkne, 
z přemíry myšlenek zbude jen ta jediná… na postel a zasloužený 
spánek. Toť vše k restům minulým a příště už slibuji ryze jarní resp. 
letní téma. 

Teplý květen přeje  
Soňa 

 
Ps: Omlouvám se dnes všem jazykozpytcům, kteří mohou v tomto 
čísle objevit více pravopisných chyb než obvykle. Je to dáno tím, 
že jsem vše po sobě a druhých četla jen jednou – z časových 
důvodů. Pokud bych četla opakovaně, Pavel by mi ujel do Belgie 
a zpravodaj opět meškal. Tož raději s chybami, ale včas.  
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 Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata. Po úspěšném zahájení 
vodácké sezóny na Otvírání Moravy jsme pro všechna lodě a vodě 
chtivé naplánovali jednu poklidnou akci. Jde o dvoudenní splutí Tiché 
Orlice. Majitel kempu, ve kterém hodláme přespinkat, nám sdělil, že 
řeka je splavná a že se na nás těší. Jo, a že vůbec není divoká. Prý… 
Termín: pátek 12. - neděle 14.5.2006  
Doprava: Bude upřesněn přihlášeným, podle počtu přihlášených - 
auty, případně vlakem. 
Ubytování a jídlo: Spát budeme v kempu Cakle v obci Dolní Libchavy 
(v blízkosti Ústí nad Orlicí). Stany i jídlo vlastní. 
Plavidla: Pevné lodě KUFRu, popř. vlastní katamarány, křižníky či 
ledoborce. 
Program: Splutí „D“TO z Letohradu do Chocně ve dvou dnech, 
načerpání spousty energie, odpočinutí si na hřbetech drobných vlnek 
i puštění trochu toho adrenalinu při průjezdu peřejemi. 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu km ujetých autem 
s lodičkama. Předpokládáme, že to bude něco kolem 350.- Kč. 
V poplatku je započítána doprava osob, doprava lodí, kemp a 
pojištění. 
Návrat: v neděli ve večerních hodinách.  

Takže na co čekáte? Vy ještě nejste přihlášeni u Paji na 
telefonu 604897725? To jste tedy pěkné suchozemské krysy.  

Na vodě se na Vás těší čochtani  
Jiřík a Paja 
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Sportovní víkend 
Ahoj mládeži, 
 Akce, kterou pro Vás chystáme, bude věnována sportu a 
kolektivním hrám, také však bojovkám. Doufáme, že jaro bude na 
konci května v plném proudu a my budeme moci změřit síly v celé 
řadě turnajů. Plánujeme velmi nabitý program, večer posezení u 
ohně, zpívání, povídání… 
Termín: sobota a neděle 20.+21.5.2006  
Místo konání: základna Družba – Smraďavka 
Ubytování: v chatkách  
Doprava: na kolech – jedná se o sportovní víkend!!! (Pokud by někdo 
nevlastnilo kolo, sdělí toto při přihlašování a pojede autobusem, 
odjezd v 8.30 z autobusáku, batohy si poveze s sebou busem). Věci 
cyklistům poveze auto. 
Sraz s koly a bagáží: v 8.30 hodin v sobotu u Zdravotní školy, bude 
se nakládat auto. 
Strava: společná    
Účastnický poplatek: 130,- Kč 
Program: volejbal, přehazka, ringo, indiaca, lakros, fotbálek, 
petanque, vybiša a další neznámé kolektivní hry + naše oblíbené 
bojovky. 
S sebou: věci na sportovní víkendovku, pláštěnky, spacáky, spát se 
bude na postelích, baterku. 
Přihlášky: u Soni na tel. 604 604 329 do pondělí 15.5.2006. 
Upozornění: Nutné je z bezpečnostních důvodů mít na kola 
cyklistickou přílbu!!! Vřele doporučujeme si ji pořídit co nejdříve, 
protože hlavu máte jenom jednu. Pokud bude pršet pojedeme stejně, 
ale všichni autobusem v 8.30 hodin z autobusáku, sraz v 8.15 hod. 

Sportu zdar, bojovkám zvláště  
Avda 
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Tábor Úsvit 
Ahoj děcka a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. 
Přináším Vám tedy informace o letošním letním táboře, abyste měli 
dostatek času jej do svých plánů zapracovat. 
Termín: sobota 15.7. – sobota 29.7. 2006 
Místo: Jívová, Nízký Jeseník 
Doprava: autobusem tam i zpět  
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.200,- Kč.  
Přihlášky budou od počátku dubna k dispozici u Soni, zálohu (500 
Kč) nutno zaplatit do 15.5.2006 (nejlépe však co nejdříve), 
pouze ti, kterým bude celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu 
neplatí, celá částka musí být zaplacena do 15.6. 2006. 
 

Tábor pro náctileté – Kufrovka na vodě 
 S letošním táborem pro náctileté a cetileté se chceme vrátit 
na vodu a to na Ohři a Bílinu. 
Termín: sobota 1.7. až neděle 9.7.2006 
Ubytování: ve stanech v kempech na břehu řeky 
Strava: společná, vaříme dohromady na plynových vařičích 
Doprava: vlakem. Společný materiál a lodě pojede na místo autem. 
Účastnický poplatek: 1.400,- Kč (doprava, strava, ubytování, 
pojištění, organizace) – zaplatit celou částku je nutno do 
15.6.2006, zálohu 500,-Kč (pro ty, kterým částku nebude platit 
zaměstnavatel) do 15.5.2006. 
Přihlášky k vyzvednutí a platby: u Soni od počátku dubna. 

Avda 
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Schůzka v klubovně 
 Opět se s Vámi sejde Jirka Hron nad deskovými hrami a to dne – 
čtvrtek 11.5. v 16.30 hod. 

Dar města UH 
 Úsvit obdržel od města Uherského Hradiště dar ve výši 16.000 
Kč. na činnost. Děkujeme. 

Miliónový grant Nadace Děti-Kultura-Sport 
 Dužina Úsvit obdržela na nákup pádel a záchranných vest částku 
11.000Kč. Slavnostního předávání symbolických šeků v sále Reduty se za 
dužinu zúčastnili Soňka, Jirka a Paja.  Děkujeme nadaci za dar. 

 
 
 
Termín: 6.-8..května 2006 
Místo konání: Nebude v Kremnických vrších, neboť sníh tam ještě 
neroztál a lyžařské cesty, na které jsme chtěli vyrazit nejsou 
většinou zpevněné. Proto jsme se rozhodli, že se podíváme do 
Velkých Karlovic a přilehlých Javorníků a Vsetínských vrchů, kde 
můžeme jezdit i v horách po asfaltkách - lesních silničkách bez 
automobilového provozu. Možností je zde spousta, možná se 
opět podíváme na Radhošť a Kasárně, ale dají se tu jet i túry 
méně náročné a stejně krásné. 
Doprava: vlastními auty - odjezd v sobotu 6.května v 8:00 hod. 
z parkoviště u Zimního stadionu. Dá se tam ale dojet i vlakem. 
Ubytování: v lyžařském areálu na chatě Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích. Kdo to nezná, je to z centra kolem kostela, přes 
železniční trať přímo u sjezdovek. 
Stravování: snídaně nám připraví pan správce, ostatní dle 
potřeby, chuti a vlastní peněženky na trasách v hospůdkách 
známých ze zimních akcí 
Účastnický poplatek: 340,-Kč za ubytování se snídaní a organizaci 
vyberu na místě. Za dopravu dle dohody s řidiči, podle ujetých 
kilometrů. Z Hradiště je to zhruba 90 km. 
Přihlášky: Co nejdřív na telefonu 572 641 128 domů nebo 572 
652335 do práce, e-mail: spirit@czub.cz

Těší se  Míla Špirit 
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 Namísto plánovaného přechodu pohoří Velké Fatry jsme 
z důvodu obav před sněhovou pokrývkou, zvolili přechod jiného 
slovenského pohoří – Strážovských vrchů… 
Trasa: předpoklad: Trenčanské Teplice – Čimany – Vaškovské 
sedlo – Kľak – Martinské hoľe – Strčeno - … 
Termín: sobota 6.5.2006 – pondělí 8.5.2006 
Doprava: dle počtu přihlášených, pravděpodobně osobními auty 
s odjezdem v sobotu 7:00 od Zdravotní školy v Uh.Hradišti, návrat 
tamtéž v pondělí v podvečerních hodinách. 
Účastnický poplatek: předpoklad 400,-Kč 
Ubytování: jednu noc ve volné přírodě (stany možno zapůjčit 
z KUFRu), druhou noc pravděpodobně v campu. 
Přihlášky: nejlépe formou SMS u Paji do 3.5.2006 na telefonu 
604 897 725 

Na všechny se těší   
Pavel a Jirka 
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Ahoj pěšáci,  

Zvu Vás na pohodovou májovou vycházku, stejně jak vloni 
do Strážovských vrchů, ale tentokrát na méně známý kopec 
Baske 955 m.n.m, který ční nad údolím za Trenčianskými 
Teplicemi. Na vrcholu je sice chata, ale nyní většinou zavřená, z 
vrcholu není vůbec rozhled, jak z Vápeče vloni, ale hřebenová 
cesta po horských loukách stejně stojí zato, masiv Žihlavníku je 
přírodní rezervace a na vápenci bude kvést spousta kytek. 
Termín: sobota 27.5.2006 
Program: Odjezd z Uh.Hradiště od Zdravotní školy v 8:00 hod. Přejezd 
přes Starý Hrozenkov, Tr.Teplice do Omšenie, tady zaparkujeme, pak 
výstup na Žihlavník a Baske, přechod po hřebeni na Homolku, sestup 
do Dolnej Poruby k silnici a návrat autobusem k zaparkovaným 
autům. Celý okruh zabere cca 6 hodin, je možné jej ale podle 
situace zkrátit. 
Co sebou: něco na pití, neboť na hřebeni není voda, a pár 
slovenských kaček na občerstvení na Homolce a autobus, 
abychom nešlapali po asfaltu pěšky, někteří možná náplastě na 
puchýře atd. 
Doprava: vlastními auty, do Tr.Teplic je to cca 80 km. 
Přihlášky: u Špiritů, telefon 572 641128, nebo do práce 572 652335. 

Míla 
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Jelikož nám letos opět Cyrilek a Honza Husů nadělili pěknou 

dávku volna, zvu všechny milovníky kol, po loňské krásné Šumavě, 
do ještě krásnějších Jizerek. A co nám Jizerky nabídnou? 
Spoustu bezvadných cykoltras po hřebeni, kde vysazené stromy 
jsou zatím malého vzrůstu, a tak se nám otevře spoustu výhledů, 
zdoláme Ještěd, Tandvalský špičák, mrkneme se do Harachova (to 
už jsou Krkonoše), k Mumlavským vodopádům a zdatní až na 
Voseckou boudu. Kdo bude chtít může zdolat všech 12 rozhleden v 
okolí a navštívíme  také Polsko. Největším zážitkem je ovšem horská 
osada Jizera, kde oko zírá a srdéčko plesá. A kdyby náhodou 
pršelo, tak je tady Liberec s největším aquaparkem v ČR Babylon, 
anebo  půjdeme do ZOO na proslavené bílé tygry, ale pršet určitě 
nebude. Už Vás slyším, jak při čtení této nabídky říkáte, tak už 
nekecej a řekni, kdy to bude. Tož já Vám to prozradím… 
Termín: je určen od úterý 4.července do soboty 8.července 2006.  
Ubytování: je zajištěno v penzionu U advokáta v Dolním Maxově ve 
2, 3, 4 a 6 lůžkových pokojích, společné WC a sprchy, perfektně 
vybavená kuchyňka vším možným na vaření i konzumaci, 
společenská místnost, obchod 150 m , dvě hospůdky do 500 m a 
navíc je kousek vlakové nádražíčko.  
Doprava vlastními auty, popřípadě třeba Žabčičáci vlakem.  
A co to bude stát?… No skoro nic, účastnický poplatek, který 
zahrnuje ubytování 4 noci, rekreační poplatek a org.výdaje je 
pouhých 800 Kč.  
Stručný program: v úterý 4.7.06 v 16 hod. sraz na parkovišti u kina 
Hvězda a přesun do Jizerek cca 350 km a ubytování, středa - 
hřeben Jizerek, čtvrtek - Harachov a Vosecká, pátek - Ještěd, 
sobota - hřeben Jizerek II a kolem 18 hod odjezd do UH. V sobotu 
jedeme domů z důvodu obsazení penzionu. Pokud se chcete 
přihlásit, tak neváhejte, jelikož kapacita penzionu je omezená a 
zaplaťte zálohu 500 Kč Dadulovi - kontakt 572544210 kancelář, 
736680073 mobil, 572578075 domů.  
Teď krátká rekapitulace: termín 4.7.-8.7.2006, ubytování penzion U 
advokáta v Dolním Maxově, doprava osobními auty nebo vlakem, 
stravování individuální, cena 800 Kč.  
Mějte se hezky, trénujte a nezapomeňte se přihlásit. 

Ahoj na kole     
Dadula 
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Zdravím všechny milovníky tatranské přírody a 
vysokohorské turistiky. Dovolte mi, abych Vás zatím předběžně a 
stručně informoval o tradiční turistické akci, TATRY 2006. Protože se 
loni nepodařilo sehnat ubytování a nejelo se, letos se určitě 
pojede… 
Termín: od čtvrtka 24.8. do neděle 27.8. Jelo by se autobusem, při 
nezaplnění určité kapacity osob auty. 
Ubytování je zajištěno v internátě SOUE Poprad – Matějovcích. 
Spalo by se v 2-3 lůžkových pokojích, sociální zařízení na 
chodbách, k dispozici kuchyňka a společenská místnost, kde se 
všichni vejdem. Možná bude i kytara a mohlo by být i veselo. 
Hospoda 150m, ale restaurace prý v 1,5 km vzdáleném Popradu. 
Túry budou jak náročnější, tak určitě i mírnější, se zastávkami ve 
vysokohorských chatách.  
V PÁ + SO bychom chtěli zdolat výstupy např. Jahňačí štít, Rysy 
od Popradského plesa, Hincovy plesa, Koprovský štít, Bystré sedlo 
či Kriváň. V případě nepříznivého počasí bychom volili kratší túry 
s kombinací návštěvy Belánské jeskyně a koupání v hotelových 
bazénech. 
V NE pro ty, kteří už nebudou chtít chodit po horách – koupání 
v termálním koupališti Liptovský Ján, pro ostatní je nachystaná 
kratší túra v Nízkých Tatrách. 
Účastnický poplatek: pokud by se jelo autobusem - max.1300 Kč. 
Pokud by se jelo os. auty 600 Kč+vyrovnání se s řidičem( při 
zaplnění auta 4. osobami a ujetí 750km = asi 600Kč + parkovné. 
Zaplacení zálohy 500Kč do 9.8.2006 včetně. 
Informace:  
u Jarka Rybnikáře mob: 777 307 067, e-mail: 
jaro.rybnik@seznam.cz a Ladi Plcha  mob: 777 767 299, e-mail: 
outdoor.uh@seznam.cz
Podrobnější informace vyjdou ve zpravodaji ještě začátkem 
prázdnin. 
TOŽ MOŽETE SA AJ POMALUČKU HLÁSIT    

Těší se    
Jarek a Laďa 
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Udělej si sama, 

aneb Co s pichlým kolem, když vůkol žádný chlap 
 

 Vedení Kufru zve všechny - děvčata, ženy aj baby a nejen 
je, z Kufru, Úsvitu i nezařazené, co jezdí, nebo teprve chtějí jezdit 
na kole, na mírně recesní, ale závažný odborný seminář s výše 
uvedenou tématikou. Seminář vedou zkušení lektoři, kteří už 
mockrát pichli a o hodně víckrát spravovali. 
Na seminář je nutnou sebou vzít: 
1. kolo, lépe zadní i s rámem, nemusí být pichlé, to lektoři zajistí 
2. sadu lepení, nejlépe novou, aby nebylo lepidlo vyschlé. 
3. dvě montpáky, jedno jestli kovové či plastové 
4. pumpičku, co s ní jde pumpovat  
5. ti, co jezdí na staré plečce, tak klíč číslo 15 (ostatní mají 
rychloupínáky) 
6. kus hadry na zasviněné ruky 
7. občerstvení, to kdyby se oprava protáhla. 
Všechny výše uvedené věci se budou hodit i při dalších cestách 
na kole! 
Začátek semináře je ve středu 17. května v 16:30 hod. v Kufrovně 
(dům u Mamlasů) - začínáme přesně. 
Svůj zájem o seminář projevte telefonicky na čísle 607 280 854. 

Vaše vedení 
 

Prodej materiálu !!! 
 Vedení Kufru po dohodě s vedením Úsvitu se rozhodlo 
nabídnout k prodeji nevyužívaný materiál. Jedná se o tyto věci: 
kanoe C2 laminátová 2 ks, kajak laminátový 2 ks, rafty Meduza 2 
ks, dřevěná pádla ke kanoi 30 ks, vrtačka sloupová stolní 1 ks, 
bruska stolní 1 ks, šicí stroj průmyslový 1 ks, vozík za os.auto 1 ks, 
kotlina 1 ks, kamna - sporák na vaření vhodný na chalupu 2 ks, 
várnice hliníková 8 ks. Členové obou organizací mají přednost, 
cena jednotlivých věcí bude stanovena dohodou mezi vedením 
a kupujícím. Svůj zájem zavolejte našemu hospodáři Jirkovi 
Hoškovi 604 100 900.  
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Pozor, pozor, pozor  
– změna webové adresy Kufru a Úsvitu 

 Nedávno se rozjely nové Kufrovo – Úsvitové stránky. 
Najdete je na adrese: www.kufr-úsvit.cz. Ještě je dolaďujeme a 
vychytáváme chyby. Největší podíl na jejich realizaci a rozjezdu 
má Jan Doupovec čili náš Dub.  
Děkujeme!!! 

 
Praní dek !!! 

Milé Kufračky a Úsviťačky, 
Jelikož vlastníme 30 ks dek, které potřebují vyprat a cena 

za jejich vyprání v čistírně se nám zdá astronomická, tak jsme se  
rozhodli požádat naše šikovné členky o pomoc při jejich vyprání. 
Naše představa je taková, že bychom rozdaly do domácího 
praní tak 3 ks dek, což by mohla být jedna pračka a to ve 
středu 17.5.2006 od 16 do 17 hod v klubovně naproti spořky 
1.patro  a za týden ve stejnou dobu bychom je od Vás zase 
převzali (ovšem vyprané). Věřím, že nám pomůžete a dostanete 
za to příděl do fondu dotací ve výši 2 hod což je 100 Kč. Ještě 
jednou dík a věřím, že to vyjde  

Dadula 
 

Dar města UH 
 Kufr obdržel od města Uherského Hradiště dar ve výši 
10.000 Kč. na činnost.  
Děkujeme. 
 

Kufr v Ringu 2006 
Letošního ročníku sportovního turnaje v ringu se zúčastnily 4 týmy. 
Pořadí: 
1. Soňa Hronová, Jiřík Müller, Filip Řehořek 
2. Domča Faltová, Paja Polehňa, Honza Řehořek 
3. Zuzka Pojslová, Milan Pechal 
4. Jitka, Evča a Honza Řehořkovi 
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Výlet s Jožinkem 
 Jožinko Gabrhel Vás zve na turistický výlet a poskytl mi ke 
svému podniku níže uvedené propozice: 
Zlínské paseky 
 Letošní májová pouť se tentokrát uskuteční ve Štípě – 
barokní kostel z roku 1750-62.  
Termín: 27.5.2006. odjezd: z ČD nádraží UH do Zlína v 8.40 hod. 
Program: Po červené směr Štípa asi 8 km, prohlídka barokního 
kostela. Pak na skok na opice do ZOO Lešná. asi 1 km. Pak zpět 
po červené na Vršek a odtud po modré do Zlína.  
Odjezd ze Zlína do UH v 14.02, 15.02, 15.59, 16.22, 17.02. 

Na Vaši účast se těší    
opičák Jožinko 

 

Plán akcí KČT UH na měsíc květen 2006 
6.5. A: Za sedmi divy světa do OSTRAVY, 10 km, ved.: L.Bergerová 
Výstava kopií nejznámějších staveb světa, Odj.: UH V 6.06h (S.M. 
6.17h) do Ostravy, zpět: Ostrava V 14.58h, 16.20h, 16.58h 
B: Jarní Chřiby po neznačených cestách, 17 km, ved.: E.Hohausová 
Břestek – Buchlov – Zikmundov – Hroby – Osvětimany  
Odj.: UH A 8.30h do Břestku, zpět : Osvětimany A 14.40h, 17.15h 
13.5. KYSUCKÉ BESKYDY, ved.: L.Bergerová 
Autobusový zájezd KČT UH, informace ve vývěsce 
20.5. HOSTÝNSKO - VIZOVICKÁ VRCHOVINA, ved.: T.Temel 
Držková – Humenec - Vysoký Grúň – Pančava – Vizovice, 23 km 
Držková – Humenec - Vysoký Grúň – Liptál, 15 km 
Odj.. UH V 5.48h (S.M. 6.05h) do Zlína, dále autobus 
Zpět : Vizovice V 15.32h, 16.36h, 18.01h, Liptál: A 13.10h, 14.10h, 15.15h 
27.5. BÍLÉ KARPATY, ved.: V.Plch 
Hostětín – Šanov - Na Koncích – Ochoz – Krhov – Bojkovice, 21 km 
Hostětín – Šanov - Na Koncích – Ochoz - Pitínský vrch, 17 km 
Odj.: UH V 7.25h do Hostětína, zpět : Pitín V 16.40 h, Bojkovice V 16.44h 
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 Opět nás v kronice zdraví naše kamarádka Pavla Jurigová a 
opět píše zpravodajství z Francie. 
 
Francie - země vína, ale proč nenapsat něco o pivu, rumu a 
barech… 
O francouzských barech a kavárnách… 
 Na úvod nutno říct zásadní informaci…kupodivu je francouzština v 
této oblasti víc omezená než čeština…v češtině totiž máme spoustu názvů - 
hospoda, klub, sklep, podnik, vinárna, bar atd. …jednotlivá slova vyjadřují 
dost jasně, o co se vlastně jedná, ale tady ve Francii mají jenom „le bar“. 
Pod tímto názvem se skovává uplně cokoliv…takže pokud vás někdo pozve do 
„baru“, je to vždycky obrovské překvapení, protože absolutně netušíte kam 
vlastně jdete :)…Naštěstí je to vpodstatě jedno, protože tady jsou všechny 
bary krásné…  
 Zatím se mně nepodařilo přijít na to, co v nich vytváří tak příjemnou 
atmosféru…jsou totiž vždycky příjemné a vzdušné, každý je laděný uplně do 
jiného stylu – moderní design, teplé dřevo, salonkový typ, anglická 
pub…nedá se to vůbec popsat….ale kromě nějakého konkrétního designu 
jsou tam vždycky ještě nějaké další věci, které celou atmosféru dotváří. 
 Hlavní je, že ty věci k tomu baru patří, nejsou tam jen proto, že 
vypadají dobře… Například je tu bar, který je současně vetešnictvím, takže 
se tam sedí na různých židlích a v zajímavých křeslech všeho druhu, na 
zdech jsou staré obrazy, ale všechno působí lehce, příjemně a přirozeně…to 
zdůrazňuju, protože já jsem zrovna ten typ člověka, který do vetešnictví 
nemusí chodit každý den…tady je ale atmosféra příjemná, a možná (to jsem 
se neptala) si můžete pak domů odnést i nějaký kus nábytku, na kterém se 
vám tam dobře sedělo : )) 
 Nejtypičtější a nejdůležitější vlastností barů je ale jejich velikost a 
„hustota obyvatel“…nevím, jestli to platí pro celou Francii, ale pro Bretaň 
rozhodně jo: čím menší bar, tím víc lidí do něho chodí…je to tu zvyk, že do 
baru se nechodí posedět, ale postát…poprvé to člověka docela ohromí, když 
stojí tři hodiny v davu a upíjí při tom pivo za 4,5 Eur (je tu fakt strašně 
drahé), ale pak si zvyknete…Je to snad i lepší, volnější, nejste uvázaní na 
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svoji židli (protože žádnou nemáte : ) ), můžete si povykládat se spoustou 
lidí… Další výhodou tohoto systému je fakt, že se v teplém baru 
nerozsedíte a při odchodu vás neohromí venkovní mráz : )…zjistila jsem, že 
se ale dá i rozestát : )))… 
Debatování o všem, vždy a všude… 
 To je prý pro Francouze hrozně typické - pořád o něčem 
debatovat…my jsme to už taky odhalili, obzvlášť na nudných hodinách 
současného umění se vedou neskutečné debaty…  
 Nechala jsem se o nich poučit od Pauline a nakonec musím uznat, že 
to přece jen k něčemu je…rozšiřuje to obzory, tříbí názory, člověk se učí 
prosazovat se, ustupovat, poslouchat druhé a hlavně myslet určitým 
způsobem…není to vůbec špatné, když se to nepřehání…na to jsou sice 
Francouzi mistři…dokážou fakt kecat třeba tři hodiny o zcela 
nepodstatných věcech, o kterých ani nemají dostatek informací…ale proč 
ne? Je to taková vtipná hra, jak trávit čas v kolektivu a dělat si názory na 
všechno, co je ve světě…asi i proto jsou tu ty malé bary, kde stojíte v davu 
: ) a máte tak dost velkou příležitost zapojit se do rozhovoru s kýmkoliv o 
čemkoliv… 
O francouzských barech trochu z jiného soudku… 
 Dost zajímavá a důležitá informace: ve Francii jsou v pondělí 
zavřené nejen památky, ale i spousta barů... Bloumali jsme tak jeden 
příjemný pondělní večer hodně dlouho, než jsme nějaký otevřený bar 
našli…hrál tam zrovna někdo na kytaru a zpíval veselé francouzské písničky, 
takže atmosféra byla výborná…koupili jsme si pivo ve velkém džbánu, 
protože to je mnohem levnější záležitost…mají tady i obrovské skleněné 
válce s kohoutkem (určitě to má nějaký odborný název, ale zatím jsem ho 
nezjistila)…válce jsou ještě levnější…Francouzi si je kupujou do skupiny, 
Češi prý sami pro sebe : )))…protože - ještě jednou: průměrně tu stojí 
půllitr piva 4 eura…průměrný Čech (mám pocit) vypije minimálně 3-4 piva za 
večer, takže to máme 12-16 euro jen tak : )…hehe, a to si každý spočítá, že 
na to nemá…hold Čech zvyklý na české ceny si musí koupit válec s 3-5 
litrama piva, aby byl spokojený…mně stačí pořádný půllitr za večer, ale i 
tak si ho vždycky šetřím a zbožně hledím na těch 120 Kč tekutiny 
připomínající chuť našeho piva : )))… 
Rumové posvícení… 
 Rum mně nikdy nechutnal…ovšem každý říká, že v Čechách pod 
pojmem rum nemůžu čekat jeho skutečnou chuť…jestli to tak je, to se snad 
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dozvím časem…tady ve Francii to totiž vědí…za barem měli pověšených asi 
12 demižónů tajemně zabalených do sítěk a v každém to vypadalo trochu 
jinak…v karamelově hnědé tekutině, která měla i tak pokaždé jiný odstín, se 
luhovaly neskutečně zvláštní věci…vůbec netuším, co to bylo, vzhledem to 
připomínalo byliny, karamelky, brambory a včelí hnízdo…na cedulkách psali 
vanilkový rum, karamelový rum, rum pravý, rum levý (nevím : ), bylo toho 
tolik že si to nepamatuju), ale působilo to neskutečně esteticky a 
vyzývavě…jako kdybyste stáli před obchodem plným čokolády…pevně jsme 
se rozhodli, že tohle jednou ochutnáme : )…jsme na to zvědavá … 

 
 
 

Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dveře 12 
E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  duzina.usvit@seznam.cz
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: + 420 731 500 883 

 
KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace 

Předseda Kufru:  Drahomír Hron........ 572 578 075 ........... 736 680 073 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa........ 572 591 028 ........... 604 897 725 
                           Míla Špirit ................. 572 641 128 ........... 572 652 334 
zam. 
                               Hošek Jirka.............. 572 556 342 ........... 604 100 900 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová.......... 572 570 125 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová.. 572 542 629 
                     Eliška Létalová........ 572 593 141 ........... 608 056 938 

 
DUHA - dužina Úsvit 

Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová         604 604 329 572 550 430 

 sona.hronova@seznam.cz
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa  604 897 725    572 591 028            pavelpol@raz-dva.cz
Jiří Müller ml.   736 176 628     apexx@seznam.cz
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občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 
Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 731 500 883  • Http://kufr.misto.cz nebo nové www.kufr-usvit.cz
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 

 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

KUFR a ÚSVIT v červnu 2006 
 

 
• 17.-18. - víkend ......................... Slezské Beskydy 
 
•24. - sobota................................Jarní oheň 
 

Strana 18 Květen 2006 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 23.4.2006. Příští uzávěrka: 20.5.2006. 

http://kufr.misto.cz/
http://www.kufr-usvit.cz/

