
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT 
únor 09: 

 
3., 10.,17., 24. – úterky 

Sauna na zimáku 
 

5.-8. – víkend 
Jizerky 

 
21. – sobota 

Přejezd Bílých Karpat 
 

27.2.-1.3. – víkend 
Úsvitcon 

 
??. - středa 

Deskovky v S-klubu 
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Milí přátelé, 
 Měsíc od měsíce si říkám, že se zase jednou v úvodníku pěkně 
rozepíšu, a když na zpravodaj dojde, tak jsem ráda, že ho nějak splácám 
dohromady. A stále se to kupodivu nelepší. Třeba se mi to povede dnes. O 
průběhu zimních akcí Kufru se dočtete dále ve zpravodaji, stejně tak o 
našich smělých plánech na další týdny. 
 V dnešním úvodníku bych 
se s Vámi chtěla podělit o jednu 
humorně hororovou historku z naší 
rodiny. Pro koho byla humorná a 
pro koho hororová, posuďte sami. 
Jako kulturně založená rodina se 
mj. účastníme jazzových koncertů 
v Redutě. A abychom měli z první 
ruky všechny detaily, odraz emocí 
hudebníků na jejich tvářích, 
zachytili mistrný prstoklad apod., 
sedáváme hned v první řadě. Náš 
Jura s maminkou přijíždějí 
z Polešovic s půlhodinovým 
předstihem, aby místa chytili. 
 Byl čas předvánoční, hodina začátku koncertu se blížila, Dadula, 
Máša, já sedíme na svých místech a… polešovjáci pořád nikde. To není jen 
tak! To se muselo něco neobvyklého přihodit! A taky že ano. Přibíhají 
úplně nadoraz, ve shonu. „No kde vězíte?“ „ Ále, vezli jsme ještě kocoura 
k babičce.“ Co? Proč? Kocoura k babičce? Na vysvětlení si musíme počkat 
do přestávky.  
 Jako obvykle přijeli ke kulturáku se značnou rezervou. Zaparkovali 
auto, když tu odněkud slyší drastické kvílení, jakoby se pralo deset koček… 
co koček? Jakoby neviňátka někdo na nože bral. Chvilka zkoumání, 
naslouchání… ono to jde snad z našeho motoru, nebo co? Jura nazvedl 
opatrně dekl a v tu ránu z motoru jako tryskáč vystřelil jeden 
z polešovských kocúrkú – Filípek. V té rychlosti ho ani pomalu nebylo 
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poznat. Vystřelil a zmizel směr škola Unesco někam do stromoví. Kde se 
tam proboha vzal? No kde? Šel se asi, lišák, pěkně ohřát zespodu 
k motoru a nějak se odsud včas nevymotal. Mezitím než motor vychladl už 
se s autem jelo znovu a i s kocúrem pod kapotou. Jenže tím zdaleka 
příběh nekončí. Dovést kocourka v motoru do Hradiště to ještě šlo. Ale jak 
jej k smrti vyděšeného a v šoku teď najít a dostat do bezpečí? Maminka i 
Jura se dali do pátrání. Milého Filípka vystopovali poměrně lehce – směr 
jeho úprku zaznamenali, ale dostat jej ze stromu dolů, to byla teprve 
práce! Přímo pro kočičí psychology a vyjednavače, což, jak je vidno, oba 
dva asi jsou. Stáli pod stromem a slibovali nemožné. Kdo šel kolem, kdo 
ví, co ho napadalo? Filípek jim ale asi brzy drastické 12 kilometrové 
mučení odpustil a po čase opravdu slezl. Zbytek večera ho ofukovala naše 
babička. Domů už se vezl v první třídě, ještě teď si představuju kočičí 
mamku Elišku, jak jej konejší a 
hladí, chudáčka malého. No není
to humorná historka? V kůž
Filípka bych se ale asi moc 
nesmála a možná ještě teď při 
zaslechnutí startéru by mě 
jímaly děsy. Však jsem se 
zapomněla i poptat, jak na tom 
Filípek je a jestli i nadále tak rád 
jezdí na výlety.  

 
i 

 Já teda autům moc 
nerozumím, ale vždycky jsem 
slýchala, že pod kapotou je 
běžně třeba 160 koní. Ale jak 
vidno, někteří jedinci tam mají 
asi jako bonus i kocoury. He, he. 
  
 

  Tak pěkný bílý únor      
 Soňa 

 
 



 
 
 
 
 
 
Ahoooooj děckulata :-) 

Kdo uhádne, co bude dít 30.1.2009? No jasně – budou pololetní 
prázdniny! :-) Ale krom toho se taky odpoledne odjíždí na chatu do 
Rajnochovic, kde strávíme celý víkend! A doufáme, že vy tam nebudete 
chybět!  ;-) Zimní akce totiž bývají vždycky díky zasněžené přírodě 
netradiční a takové příjemně zvláštní. Já třeba dodnes vzpomínám na 
zamrzlé jezero v lomu na Bzové, kde jsme si připadali jako v království 
paní Zimy! A taky jsme se tam všichni úžasně vyřádili! :-D A opět platí: 
rádi poznáme nové lidi => vezměte s sebou kamarády, kamarádky, 
sourozence, bratránky, sestřenky,.... :-) 
Termín: pátek 30.1. - neděle 1.2.2009 
Místo: chata v Rajnochovicích, ubytování: ve spacácích 
Odjezd: 16:51 z vlakového nádraží v UH; sraz v 16:25 (ať se v klidu 
najdem, vyberem prašulky, koupíme lístky a tak) 
Návrat: v neděli v 15:04 na vlakáč do UH 
Strava: zajištěná od sobotního rána => na pátek si zabalte dostatek 
svačiny a pití (po cestě ani v místě se nakupovat nedá) 
Co s sebou: spacák, karimatka, ešus, hrníček, lžíce, hygiena, ručník, 
funkční baterka, pláštěnka (v případě teplejšího a deštivého počasí), jídlo 
a pití na pátek, šátek, šála, čepice, rukavice, dobré pevné boty, náhradní 
boty, TEPLÉ oblečení, věci do lesa a na sníh, nějaké tepláky na chatu, 
spodní prádlo, bavlněné ponožky, papuče, psací potřeby, dobrou náladu, 
hudební nástroj, malý batůžek 
Vše zabalte do JEDNOHO BATOHU tak, aby jste měli volné a prázdné 
ruky – budeme cestovat i s batohama a po cestě párkrát přestupovat, k 
chatě kousek půjdeme => nahoře v batohu mějte připravenou baterku, 
kterou budete moci snadno vytáhnout. 
Účastnický poplatek: zaregistrovaní členové Úsvitu 280,- , ostatní 320,- 
(je v něm zahrnuta doprava, strava, ubytování, pojištění, organizace,... ) 
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přihlašování: do úterý 27.1.2009 u Jirky Hrona na mailu 
jiri.hron@gmail.com nebo na mobilu +420 777 801 108 ; placení proběhne 
při odjezdu, proto se prosím dostavte všichni včas a mějte příslušný obnos 
co nejpřesněji připravený Má-li někdo zájem o registraci, je nutno se 
domluvit s Jirkou nebo se Soňou ještě před akcí. 
Upozornění:  
1. Oblečte a nabalte se opravdu vhodně vzhledem k počasí! Doporučujeme 
impregnaci obuvi. 
2. Mobilní telefony s sebou brát nedoporučujeme, ale necháváme to 
samozřejmě na vašem uvážení. 
Soutěž: 
Akce bude na jedno z následujících témat. Prozkoumejte je a své typy 
společně s přihlášením posílejte Jirkovi na mail nebo na mobil. Každý má 
jenom jeden typ! 
Kdo odpoví správně, bude ho čekat na chatě odměna. :-) 
A)  Polární expres   B)  Krakonoš a lyžníci 
C)  Doba ledová   D)  Hledá se sob Rudolf 
E)  Po stopách Yettiho  F)  Mrazík 
G)  Dobytí severního pólu  H)  Snowborďáci 
 
Pokud jsou nějaké dotazy či nejasnosti, klidně pište, mailujte, volejte. 
Mějte se krásně, zuřivě typujte a přihlašujte se! Protože už se na vás 
moooc těšíme! :-) 

Pohodový leden! :-)) 
AVDA 
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Zdarec dobrodruzi! 

Kde máte deník z loňského Úsvitconu? Kde máte pravidla? Kde máte 
družinku? Pokud nevíte, tak je pomalu čas se po nich začat shánět! Protože i 
letos pokračujeme v turnajovém klání v DrD pro všechny příznivce dobrých 
příběhů a nevyléčitelné fantasty. 
Na nic nečekejte a přihlašujte se! 
 

Termín: 27.2. – 1.3. 2009 
Místo conání: Obecní dům na Modré 
Odjezd: 17:10 autobusem, sraz 15 minut předem 
Návrat: 16:28 autobusem 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 280,- Kč (zaregistrovaní 
členové Úsvitu 240,-Kč) + sáček bonbónů 
(poplatek zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo, organizační výdaje) 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: obyčejné tužky, gumu, kostky - pokud možno i 
desetistěnnou, vítány jsou kostýmy a všeliké speciální rekvizity – inspirovat se 
můžete na fotkách z minulých Úsvitconů: 
http://www.guh.cz/s.klub/veverky/celastr.html - odkaz Galerie/Úsvitcon 
2006, 2007, 2008 
www.linelfloren.mysteria.cz - odkaz Úsvitcon 
Program: turnaj v Dračím doupěti, deskové hry a půlnoční překvapení 
Přihlašování: do pondělí 23.2.2009 u Jirky Müllera na čísle 736176628 
anebo na emailu apexx@seznam.cz 
 

Důležité poznámky:  
1. Na schůzce 18.2. v klubovně se budou probírat pravidla pro ty, kteří je 
moc neznají, taky tam dostanete upravená pravidla pro hraní na Úsvitconu. 
Můžete si je také stáhnout na adrese 
www.linelfloren.mysteria.cz v odkazu Úsvitcon 
2. Hrát se bude na 6. úrovni, můžete mít klidně stejnou postavou jako minule. 

http://www.linelfloren.mysteria.cz/
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
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3. Když budete mít s něčím problém, nebojte se nám to říct, nás to totiž 
vůbec neobtěžuje, ale naopak hrozně baví. A jestli znáte někoho, kdo by si 
chtěl zahrát, tak ho vemte s sebou! V případě jakýchkoliv dotazů nebo 
nejasností volejte Jirkovi M. na číslo 736176628. 
4. Nezapomeňte se včas přihlásit! 
5. Deníky si připravte předem. V pátek bývá málo času, tak ať se 
nezdržujeme. Pokud si nevíte rady, přijďte na schůzku do klubovny, nebo 
požádejte nějakou dobrou duši, ať vám s tím pomůže. 
Pozn. pro turnajové veterány: pokud nelpíte na své oblíbené postavě, 
doporučujeme připravit si i nějakou záložní, protože se občas stává, že kvůli 
nevhodné skladbě povolání někdo pak narychlo postavu mění. 

Meč a magie, 
 PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen 
 

 
 
 

Dotace vyúčtovány 
 Úsvit (resp.Soňa a Jirka M.) vyúčtoval dotace MŠMT. Hurá! 
Zase máme rok pokoj. 
 

Horomateriál 
 Na konci prosince jsme pořídili za 
dotace Nadace Děti, Sport a Kultura 
nový horomateriál. Dynamické lano, 
karabiny, nové jistítko, sedáky a 2x 
feratový set včetně příleb.  

 
Turnaj v deskovkách 

 V únoru pravděpodobně proběhne odložený turnaj v deskovkách. 
Podrobnosti budou na webu a zaslány dětem na email. 
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Milí přátelé, 
 S napětím denně očekáváme sněhové zpravodajství a pevně 
věříme, že ještě přituhne a připadne a my budeme moci vyjet na 
prodloužený víkend do Jizerských hor na běžky, nicméně vítáni jsou i 
sjezdaři, kteří si v okolí také mohou přijít na své. 
Termín: čtvrtek 5.-neděle 8.2.2009 
Ubytování: Janovská chata v Horním Maxově kousek od Bramberské 
rozhledny–nahlídnout na chatu můžete na www.janovskachata.eu, je 
rezervovaná jen pro nás. Maximální počet účastníků je 20, proto neváhejte. 
Bydlet budeme v 3-7 lůžkových pokojích (kdo s kým vám sdělím po 
přihlášení), k dispozici je společenská místnost s krbovými kamny, kuchyň se 
základním vybavením (lednička, mikrovlnka, sporák, rychlovazná konvice), WC 
a sprchy, prostor pro uložení lyží. 
Strava: individuální, k dispozici je kuchyň – viz výše. Přes den četné hospůdky. 
Také by měla dle informací z léta fungovat pro veřejnost asi 200 metrů vzdálená 
hospoda Barborka. 
Doprava: osobními auty, posádky doladíme dle přihlášených. Sraz k odjezdu 
učiníme ve čtvrtek v 15.30 hod. na parkovišti kina Hvězda, pokud by nějaká 
posádka vyjížděla později, sdělí mi to velitel vozu předem. 
Trasa cesty: mapa, kde se chata nachází je na internetu, pokud by někdo 
chtěl zaslat mapku individuálně, napište mi na sona.hronova@seznam.cz, 
zašlu. Jinak porada velitelů vozů se uskuteční právě na parkovišti kina 
Hvězda. 
Program: běžkařské túry po suprově vyžehlených trasách Jizerek, ale i 
možná mimo tyto vyžehlené stopy. Sjezdaři mohou zajet do některého 
z lyžařských středisek v okolí. Večer pak seznamovací a rozlůčkové večírky, 
prostě klasika – vínečko, zpívání, povídání. 
Účastnický poplatek: 700 kč (3 noci, organizace, pojištění) + nutno počítat 
s cenou dopravy – vyrovnáte s řidiči či veliteli vozu či oběma. 
Přihlašování: U Soni Hronové na tel. 604 604 329 po 17 hodině či napište 
SMS a já se ozvu zpět. Přihlášky beru do vyčerpání kapacity chaty. 

Těšíme se už jako malé děti – na sníh, běžky, přírodu, rozhledy, na 
Vás… tak neváhejte a volejte. Loni to bylo super. 

Soňa 

mailto:sona.hronova@seznam.cz


 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – ÚNOR 2009. strana 9 

 
 

 

Kamarádi běžkaři,  
 tuto zimu jsme se už na 
běžkách párkrát svezli, ale ve 
vzdálenějších krajích. Protože jsme 
tento pohodový výlet posunuli ke 
konci února, možná bude i v našich 
končinách sníh. Těžko teď předjímat 
kolik ho bude, ale když bude, tak 
určitě pojedeme.... 
Termín: sobota 21. února 2009 
Odjezd z Uherského Hradiště v 7:48 
přímým vlakem (Os4303) do 
Sv.Štěpána. Přijďte dřív kvůli hrom
cestovného ČD pořád platí skupinové jízdenky s výraznou slevou.  
 Ze Štěpána už po svý

adné jízdence - i po „úpravě“ 

ch a pak na lyžích po svážnicích na hraniční 

16:43 nebo 17:24 vlakem do Hradiště 
ce 572652334. 

roviant je třeba vzít sebou, žádná občerstvovna na trase 

Swixujte,skivujte,skárujte předem! Ahoj ve stopě 

hřeben a při hranici po červené značce na Žítkovou. Les je hodně vytěžený 
- budou krásné výhledy!!! Ze Žítkové  podle stavu sněhu, našich svalů, 
chuti a času - buď autobusem od hospody (odjezd 16:15) nebo na lyžích 
přes Skalku nebo Krhovské louky do Bojkovic. Ti nejvýkonnější si to 
mohou natáhnout až na Rasovou a pak přes Modrou vodu a Světlov  na 
bojkovské nádraží. 
Návrat: z Bojkovic 
Přihlášky: telefonicky na mobilu 607280854 nebo do prá
Přestože věřím, že sněhu bude v tomto termínu dostatek, ve čtvrtek 19.2. 
rozhodneme o konání nebo úpravě programu dle aktuálních sněhových 
podmínek. Proto se podívejte na aktuality na webových stránkách nebo 
mně zavolejte. 
Pozor! Veškerý p
není -  hospoda ve Štěpáně je v sobotu dopoledne zavřená.. 
 

Míla 
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 utečnil 

li 

 
 

zaci 
ikdo nepřihlásil. Není vedoucí, není akce. 

 
 

 
SAUNA NA ZIMÁKU 

erý od listopadu do března se setkáváme při 
relaxaci v sauně na zi na saunu můžete těšit 
v termí

 
 

Zima nám letos celkem přeje, takže se po dlouhé pauze usk
zájezd na Pustevny, zájem byl velký a podmínky sněhové aj jiné výborné. 
O týden později jsme vyjeli na Skalku, která byla také sněhově obstojná a 
na zážitky bohatá. Po cestě nahoru na Skalku jsme míjeli hořící autobus a 
sami bohužel pro velké náledí až na parkoviště na Skalce nedojeli. Kousek 
jsme se museli s lyžemi projít. Ale fakt to 
byl naštěstí jen kousek. Na zpáteční cestě 
jsme trnuli, co se ještě semele a nemuse
jsme dlouho čekat a našeho pana řidiče 
vykradli přímo na hotelu. No nevím jestli se
mu bude ještě chtít jet s Kufrem na zájezd. 
 
 
 
 
 Jaráky nakonec letos Kufr neorganizuje, protože se k organi
n

 
 
 
 
 
 

Tak jako každé út
máku. V únoru se tedy 

nech: 3., 10.,17., 24. 
Vedení 
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Klubovna:   

Palackého ná
Uherské Hradiště 

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

m. 293 
686 01 
1. patro  - dveře 12 

Jméno l 
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 

 

P a Úsvi
 Soňa H  .hronova@sez
ředsed tu:   

ronová        604 604 329   sona nam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  

r          736 176 628  apexx@seznam.cz Jiří Mülle
 

 

 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz
Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

  

 

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
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mailto:kufr.uh@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v březnu 

vské boulení – turnaj 

 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 

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

3., 10.,17., 24., 31 - Sauna 
 6.-8.-víkend        - Relax víkend
19.-čtvrtek  - Josefo
 

DUHA. Obráz
Soňa Hronová. Uzávěrka 25.1.2009. Příští uzávěrka: 20.2.2009.  
Strana 10, únor 2009 


