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ZPRAVODAJ 
 
 
 
 
 
 

KUFR A ÚSVIT 
v DUBNU: 

 
1.,8. - úterý 

Sauna na Zimáku 
 

10., 24. - čtvrtek 
Deskovky v S-klubu 

 
11. - pátek 

Kufrácký country bál 
 

26. - sobota 
Otvírání Moravy 

 
27. - neděle 

KUFR v ringu  
 

??. - sobota 
Výlet za Šafrány do Lačnova 

 
 
 

_4_ 
2008 
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Milí přátelé, 
 Tentokrát to budete muset zvládnout bez úvodníku. Je totiž 
první duben a já bych strašně rád
poslední měsíce. Navíc mě po 
přiznání daní opustila kreativita a 
veškeré humorné nápady se 
vypařily a to absolutně. Proto Vás 
jen krátce pozdravím a za měsíc 
nashle. Tedy spíš na některé 
dubnové akci ahoj. 

Soňa 

a vydala zpravodaj o něco dříve než 

 

 
e

odrobnosti k 9.ročníku klání v ringu, které 

 
 

 
 

 
 
 
 

  V kufrové části zpravodaje najdet
p
se koná 27.4.2008 v areálu Aeroklubu v 
Kunovicích. Neváhejte a hurá zopakovat si 
tolik oblíbené ringo!!! 
 

Zpravodaj K
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 noční přírody.  
Protož

esích chodí víly a ve stromech ožívají skřítci a jiné 

řespíme na Vagóně v Koryčanech (tam, co jsme byli na 
ě na Střílecký hrad a na něm.  

 snídani na 

u, svíčku, hudební nástroj, přezůvky, masku na noční 

Ahojte všichni příznivci jara, teplých nocí, velkých ohňů, zpívání 
a

e přelom dubna a května je pověstný magický čas, kdy se pálí 
čarodějnice, po l
bytosti, vymysleli jsme pro vás večerně-noční akci, na které se 
takovým zšeřelým magickým lesem projdete a možná v něm i nějakou 
tajemnou bytost potkáte... Pak rozděláme velký oheň a budeme u něho 
zpívat a hrát dokud neusneme : )... Odvážlivci si budou moci vyzkoušet 
ohňové hry (točení s POIkami, přeskakování ohně, Žabka bude plivat 
oheň). 
Datum: ze soboty na neděli 3. - 4. května 
Místo: P
podzimkách), program bude probíhat po cest
Doprava: Vlakem z UH v 15:30 do Kyjova, pak autobusem do Koryčan-
Lískovce sraz, na nádraží 15:15 (kvůli hromadné jízdence).  
Návrat v neděli 12:40 na autobusové nádraží. 
Jídlo: z domu si vemte velkou svačino-večeři na sobotu a
neděli. Také pití!!! 
S sebou: spacák, karimatka, teplé oblečení!, dobré boty do terénu, 
osobní věci, baterk
rej (klobouk, plášť, nebo třeba jen bílé prostěradlo, ...) Ti, kteří budou 
chtít točit s ohněm - nutné oblečení ze 100% bavlny a šátek na hlavu!!!  
Účastnický poplatek: 60 Kč  
Přihlášky: U Pavly na tel.: 604563843 nebo na mailu: 
pavlajurigova@seznam.cz nebo na icq: 333682614 do neděle 27. 

AVDA 

dubna! 
Na čarodějnou noc a na vás se těší   
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h
V termínu 28.6. až 6.7.2008 se uskuteční tradiční kufrovka, 

erkách. Máme zamluvenu perfektní chatu 

Se tent toru Libavá, poblíž 
esnice Libavá na základně skautů z Olomouce. Termín bude o den 

A ojte náctníci a cetníci… 
 
tentokrát na kolech v Jiz
v Horním Maxově. Na programu jsou hlavně cyklovýlety – určitá 
fyzická zdatnost a zájem o cyklistiku tedy nutná, ale budeme hrát i 
hry, soutěže, zpívat, sedět u ohně…apod. Akce je určena náctiletým od 
13 let, ale znovu opakuji je nutno vydržet cyklovýlety vedoucí do 
kopečků a čítající cca 50-70 km. Doprava bude pravděpodobně vlakem, 
stravovat se budeme společně, účastnický poplatek bude: 1600kč. 
Přihlašování u Soni na tel 604 604 329. Tamtéž je možno si od 
poloviny dubna vyzvednout přihlášky.  
 
 
 
 okrát uskuteční ve vojenském pros
v
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posunut – neděle 27.7. až 
neděle 10.8.2008. Tábor 
je určen dětem od 6-16 let, 
ubytování ve stanech 
s podsadou, strava z polní 
kuchyně, doprava vlakem, 
účastnický poplatek: 2.500 
kč. Přihlášky budou 
k dispozici v druhé půli 
dubna u Soni. 
 
 



 
 
 
 
 

Deskovky 
Se uskuteční 10. a 24. 4. 2008 v 15,30hod v S klubu na gymplu. 
 

Úsvit se rozhodl zastřešit taneční projekt naší dlouholeté 
členky Hanky Koší  konat 11.5.2008 

.2008 do 
kulturáku v át nám bude 
Amalg

P.S.

 výuka 

Vystoupení v režii H. Košíkové 
 

kové. Vystoupení – premiéra se bude
na Malé scéně SD a půjde o hudebně-tanečně-snovou produkci tria 
H.Košíková, E.Jiříkovská a T.Šenkyřík. Podrobnosti v příštím 
zpravodaji. Myslím, že to bude stát za to. 
 
 

 
Zveme všechny příznivce „country“ v pátek 11.4

 Mařaticích (tam co bývá Valná hromada). Hr
am (samé dobré kusy, které tahnů…). Bufet zajištěn (ceny 

přijatelné, bez DPH). Tombola – co si přineseme, o to budeme losovat 
(hodnotné ceny čekáme hlavně od kufráckých podnikatelů ☺). 
Vstupné 80 Kč. Začátek 18:30. Přijďte – potančíme, pozpíváme, 
pokecáme … 

Těší se        
Máša a ostatní tancechtivé baby 

 
:  

Možná přijde i 
úzelník … k

(možná
tanců) 
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Ahoj vodáci, 

Jaro
ebo že by ještě ne? I když 

é ještě avizují 30 cm 
ěhu,

n

od.,
a pojedete vlakem, ať tam 

ho nevyhlížíme... 

ykání Moravy, po té splutí 

ťáku. 

olehni na 

dí chcete jet, výběr lodi závisí 

 

  už je oficiálně tady – 
n
meteorologov
sn  my nebudeme malomyslní a 
na konci dubna tradičně zahájíme 
vodáckou sezónu v teple, sluníčku a 
pohodě, usmíříme čochtana a 
užijeme si s přáteli dobré pohody na 
vodě i na suchu. 
Termín: sobota 26.dub a 2008 
Doprava: individuální, nejlépe vlakem 
do Spytihněvi  
Odjezd: z UH vlakem v 8:37 h  sraz o 15 min dříve kvůli spol. 
jízdence. Při přihlašování upřesněte, zd
zbytečně něko
Plavidla: Kanoe, pálavy (raftík pro dva) a rafty zabezpečuje pro 
včas přihlášené KUFR (pouze dovoz, ne foukání…). 
Program: 10.30 hod. ceremoniel odem

Moravy po ústí Baťova kanálu. Na konci 
posezení v zahrádce u ba
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 
30,- Kč 
Přihlášky: telefonicky u Pavla P
tel. 604 897 725. Při přihlašování uveďte 
jakou lo
samozřejmě na pořadí přihlašování – kdo 
dřív přijde, ten dřív mele…  

   Na Moravě ahoj 
  Pavel a Jirka 
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Tak eme na jarní 
ohodovou, pohybovou, úsměvnou, koordinovanou i 

nekoo

se 

K barem 

zahájení a vysvětlení pravidel, hrací systém bude určen 
týmů V průběhu dopoledne a části 

ných 

ší   
Soňa a Mirka a spol 

 jako v předešlých letech i letos Vás zv
p

rdinovanou, napínavou, adrenalinovou, ale i odpočinkovou 
a sluníčkovou sportovní akci – turnaj v ringu. Tentokrát již 9. ročník. 
PRAVIDLA HRY: Ringo je týmová hra určená dvou nebo tříčlenným 
týmům. Hra probíhá na volejbalovém hřišti, s volejbalovou sítí. Hraje 
dvěma gumovými kroužky a cílem hry je umístit tyto kroužky do pole 
soupeře. Podání probíhá na odpočítání z obou zadních čar. Hráč 
může zachytit ringo jednou rukou, udělat jeden krok a ringo odhodit. 
Let ringa musí připomínat let disku. Ringem se nesmí dotknout 
spoluhráče ani země. Hráč může držet ringo libovolně dlouho, avšak 
pokud jsou obě ringa na stejné straně můžou protihráči odpočítávat 
do 5 a hráč je nucen do této doby ringo odhodit. Za každé 
dopadnuté ringo se počítá 1 bod, hraje se na dva vítězné sety do 30 
bodů. Podrobnější informace budou podány na hřišti. 
Termín: neděle 27.dubna 2008  
Místo konání: hřiště v areálu Aeroklubu Kunovice před O
Program:  
8:30 až 9:00 hodin prezence 
9:00 hod. 
podle počtu přihlášených 
odpoledne se bude hrát, v období mezi sety můžete posedět v OK 
baru, kolem poledne se budou opékat špekáčky. 
Po skončení turnajů bude vyhlášení výsledků a volná zábava. 
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: Stačí se telefonicky ozvat do pátku 
25.4.2008 k Soni na tel. 604 604 329. Nejlepší je přihláška ucele
tříčlenných týmů, není však podmínkou, mohou se přihlásit i 
jednotlivci, kteří nakonec vytvoří další tým přímo na místě. 
Startovné: 30,- Kč na osobu. 

Na setkání se tě
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o

hospůdka 

, jeho výrobní číslo, ochraná přilba, funkční oblečení – 

5 hod. 
ahrada pod třešňů (obtúlání 

 špekáčků, popíjení, zpívání a jiné veselení se…) 

 

 (akci ruším, když bude MOC pršet ☺ asi takle ///////////////
 

r
rogram: cykloturistika v oblasti Novohradských hor – návrh tras: 

víme stáčírnu Dobré vody, tvrz 

 

d Malší – Besednice – 

4. 
- Rožmitál 

6. 
Víc hradky.info/ 

 
M tto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 
 

Takže si dáme ve čtvrtek 1.5.2008 sraz v 9:00 u Kokavců (
 St. Tenici) ve

Program: 1. registrace a kontrola vybavení účastníků (nutné 
pojízdné kolo
sloupce vody nepropustit, sloupce potu propustit, batoh nebo 
brašny na kolo se svačinou, pitím, mapa Chřibů, pumpička – co 
kdyby…) 
2. seznámení s trasou (cca 30 – 50 km) 
3. Start 9:1
4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u Hronů – z
cyklistek, opékání
 

Máša 

PS: ///// ) 

 
 
Te mín: středa 7.5 – neděle 11.5.2008 
P

1. kolem Nových Hradů: navští
Kružberk, honosný kostel v Dobré vodě 

2. přes Novohradské hory: přes Šejby k Žofínskému pralesu, Stříbrné 
hutě, Pohoří, zpět možno přes Rakousko

3. Novohradským podhůřím: Benešov nad Černou – Velké Skaliny – 
Blansko – Smrhov – Chlum – Sv.Jan na
Lhotka – Chvalkov – Klení – Benešov 
Přírodním parkem Poluška: Rožmitál – Rožmberk – Zátoň – Přídolí 
– Zubčice – Věžovatá Pláně – Poluška

5. jižním Třeboňskem nebo okolo Třeboně 
Blanský les – Zlatá Koruna- Kleť 

e informacích najdete na : http://www.novo



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – DUBEN 2008. strana 9 

Uby polečné sociální zařízení do 30 m 
e vlastním 

ími auty (cca.300 km) UH-Brno-Humpolec-Pelhřimov-

ut vám sdělí Mirka. 

: zaplacením zálohy 400 Kč co nejdříve

tování: ve 4-lůžkových chatkách (s
od chatek) v kempu Veveří 3 km jižně od Nových Hradů v
spacáku (příp.si vezměte vlastní prostěradlo nebo kompletní povlečení 
na lůžkoviny), vybavená kuchyňka (vařič, mikrovlnka, lednička), 
společ.místnost 
Stravování: vlastní (obchod v Nových Hradech – 3km) 
Doprava: vlastn
Jindř.Hradec-Třeboň-Suchdol-Nové Hrady 
Odjezd: ve středu 7.5. v 14.30 hod z parkoviště od zimního stadionu UH 
nebo dle dohody s řidičem. Rozdělení do a
Účastnický poplatek: 700 Kč (ubytování + organizační výdaje) – 
zaplatit na místě  
Cena za dopravu cca.550 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Přihlášky a platby  (vzhledem 

kové v CK 

 kolo. 

@seznam.cz

k tomu, že musíme zaplatit zálohu za ubytování) u Mirky Sníž
Primaroute v Hradební ulici č.p.52 (9-12,13-17 hod). 
Kdo dřív přijde a zaplatí – ten jede!!! 
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a držáky na
 

Mirka Snížková mobil 739 466 869 nebo mirka.snizkova   
@seznam.czLaďa Plch mobil 777 767 299 nebo outdoor.uh

 
 

ě 
Šafrány v předt  zatím nekvetou – sledujte 

aktuality na 

uskuteční 22.4. od 16 hodi
materiálu před sezóno erstvení zajištěno. 

si 
můžete stáhno  Download...  

 
 

Výlet za šafrány do Lačnova - aktuáln
uše sněhové nadílky

webu Kufru nebo www.lacnov.eu.  
    Laďa Plch 

 

Brigáda v Kunovicích 
n. Půjde o jarní úklid a údržbu  Se 

u. Všichni jste zváni, obč
 

Ceník půjčovného na sezónu 2008 
 půjčovného se i přes inflaci nemění, podrobný ceník 

ut ze stránek www.kufr-usvit.cz v odkaze
 Ceny
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Josefovské boulení 
Turnaje v bowlingu se zúčastnilo 38 kufráků, z toho 2 Josefové. 
Výsledky nikoho orie vyhráli Macelovi - 

Milan in 
Horehl

lal Jana Venclová, hlavní vedoucí akce. 
JARÁKY - ŘÍČKY V ORLICKÝ

 neodradily a 
aut vstříc dobrodružství. Mezi 

Brnem

 naražená ruka, 
horečk

dně vysněžené a 
uprave

všudevisící 
zákazy

Jana 

nepřekvapily, 3 kateg
muže, Renata ženy a Erik mládež. Nejmladší děti vyhrál Mart
eď (Patrička Macelová se prý do příště polepší). Hlavní kategorii 

"Josefové" vyhrál Jožka Hron v těsném závěsu skončil Jožinko Gabrhel. 
Styl některých účastníků můžete posoudit na fotkách v galerii na 

webu. 
Zpráva z jaráků 

 Tuto zas
CH HORÁCH 

Ani hrozivé větrné předpovědi téměř nikoho
v sobotu 1.3. vyrazil od Hvězdy konvoj 

 a Svitavami jsme se bez následků střetli s vichřicí Emou. Následky 
jejího řáděni jsme sledovali po zbytek cesty. Hodinu před příjezdem do 
Říček zapli elektřinu a mohli jsme si jen užívat. Mohli. 

Některým kazily radost nepříjemnosti jako: ztracený foťák, 
permanentka či rukavice. Jiným zlomená nebo

a a další. Všem přeji už jen samé štěstí a zdraví. 
I přes tyto chmury byla super lyžovačka. Středisko, od chaty vzdálené 

2 km, nabízelo tři sjezdovky různé obtížnosti. Vždy bezva
né. Odpočinkáři a snowborďáci využívali nedávno otevřenou 

čtyřsedačkovou lanovku. Ve vyhřátém bufetu nabízeli velký výběr jídel i 
káviček. K tomu všemu pohodlíčku svítilo sluníčko. Co víc si přát? 

Ubytování na chalupě nebylo špatné, jídlo chutné. Pod 
neustálým dohledem domácích jsme statečně porušovali 

 o konzumaci vlastního všeho…. O pohodě svědčí komentáře 
některých, po guláši a pár pivech. Chlapi: “Plzeň byla dobře 
vychlazená, jen ten vrchní byl nějakej divnej, hodně divnej. Nechtěl 
slivovicu.“ Ženské: “Fšeci sme lyžovali, nekeří létali, enom nekeří sa 
zlomili“ Dětičky:“ Líbilo se mi kochání na vleku. Jak jsem házel „dršky“. 
Dobrá byla silnica z pivních tácků.“ 

Letošní jaráky máme zdárně za sebou a pomalu, pomaličku se 
chystáme na další. 

Mějte se moc fajn  
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
Uherské Hradiště 

 

 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
svit@seznam.cz duzina.u

686 01 
1. patro  - dveře 12 

Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

  

 

736 680 073 
edení Míla t ub.czV Špiri spirit@cz 607 280 854 

  Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR íštělová
lenové DR roňka Špiritová 

 
edoucí na.venclova.uh@seznam.cz

Ludmila Bř  572 542 629 
Č B  
 Eliška Létalová  608 056 938 
   
V Jana Venclová ja 728 557 346 
 Jiřík Müller pexx@seznam.cza 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová 

ová .cz
 776 394 247 

 Mirka Snížk mirka.snizkova@seznam 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý .czchromy.zbysek@quick 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

 
a Úsvi
Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz

Předsed tu:   
   
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
 

mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spirit@czub.cz
mailto:jana.venclova.uh@seznam.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:zachar25@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v květnu 
 kola 

nická noc ve Chřibech 
ovohradské hory 

é scéně SD 

 
Zpravo žení dětí a mládeže 

ky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 

1.- čtvrtek – Prvomájová
3.-4. – víkend – Čaroděj
7.-11. – prodloužený víkend – N
11. neděle – Taneční projekt H.Košíková na Mal
17. (24.) – sobota – Tarzáníe (lanové centrum) 
31. – sobota – Strážovské vrchy 
30.5.-8.6. – týden – Chorvatsko – Baška voda 
 

daj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdru
DUHA. Obráz
Soňa Hronová. Uzávěrka 1.4.2008. Příští uzávěrka: 21.4.2008.  
Strana 12, duben 2008 


