
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

 
 

Leden 2010 
 

5.,12.,19.,26. – úterý 
Sauna 

 
23. – sobota 

Pustevny 2010 
 

30. – sobota 
Přejezd Bílých Karpat 

 

Únor 2010 
 

2.,9.,16.,23. – úterý 
Sauna 

 
19.-21. - víkend 
Úsvitcon 2010 

 
26.-28. – víkend 

Skalka 2010 
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Milí přátelé, 
 Zase se Vám hlásím, tentokrát i s úvodním slovem. Od listopadu se 
toho dost událo, ani nevím, kde začít. Proběhla valná hromada, tentokrát 
už dvacátá, tak jsme to trošku oslavili. Mě osobně se líbil nápad Daduly, 
prodávat tradiční řízek za 20 kč. Velice jsem si tu myšlenku i realizaci užila. 
A kupodivu na všechny vyšlo. Nechci, aby to vypadalo, že celou VH 
vnímám skrze řízek… ale jak říkal před pár lety kamarád Dub: „ Na VH už 
se těším… hlasování, řízek, fernet, country…“ Letos se ale Dub neobjevil, 
prý nemohl, musel řídit letový provoz v Praze. To chápu, přesto mě 
zamrzelo, že se letos nedostavili skoro žádní Úsviťáci. Kufráků bylo ale 
dostatek, tak se zábava dobře rozjela. VH si schválila, že tradiční schůze 
s hlasováním, volbou předsedů a tak bude jen 1x za 3 roky a mezitím se 
udělá jen neformální shromáždění, kde se projde, co se událo, co se 
plánuje do dalšího roku a pak už se budeme jen radovat s přáteli. Takže 
milovníci hlasování budou asi trochu zklamáni, protože si zahlasují až za 3 
roky. 
 Po VH proběhl tradiční noční přechod, tentokrát se šlo z Bučovic do 
Osvětiman, zúčastnilo se 11 odvážlivců. Byla prý docela zima, takže to 
bylo náročné a vysilující, ale všichni přežili. Na Štěpána Laďa Plch vedl 
túru na Buchlov, kde byla „otevřená brána“ a spousta lidí se veselilo, což 
kufrákům vyhovuje. No a o den později vyjelo cca 20 lyžařů do Jeseníků. 
Sněhu sice moc nebylo, ale turistika vše nahradila, sjezdaři mohli carvovat 
na technickém sněhu a nakonec se proběhli po hřebenu i běžkaři. Po 
novém roce se mělo vyjet na tradiční Skalku, ale ejhle, po 25 sezónách, 
v Kremických vrších není sněhu. Akce byla tedy přeložena na únor. Zato o 
týden později si to lyžaři užili na Pustevnách. To je zatím vše. Sezóna je 
dobře rozjetá, za 3 týdny pojedeme do Jizerek, pak snad na Vysočinu a 
Skalku. Dá-li příroda. Jinak se nadále týden co týden saunujeme. Úsvit 
čeká Úsvitcon, turnaj v deskovkách a snad výlet na sněžnicích. Takže je 
toho požehnaně. 
 

Hezký nový rok a brzy někde ve stopě nashle    
   Soňa 
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Motto: Máme štěstí, drak spí .

 

.. 
Z úzké chodby už chvíli zněl tichý zvuk 
kroků, šustění látky a vrzání kůže. Jak se 
přibližoval, ústí chodby začalo vystupovat 
ze tmy, osvětleno mihotajícím se světlem. 
Světlo zesílilo a pak se rychle rozběhlo po 
nerovných stěnách dómu. Z chodby opatrně 
vkročila do prostoru postava s loučí. Byla to 
dívka s nakrátko ostříhanými vlasy oblečená 
v pohodlném koženém oděvu. Rychle
obhlédla jeskyni a pak pokynula rukou. 

Z chodby za ní vyšli další čtyři lidé.  
„Kudy dál?“ zeptal se muž v černém plášti, opírající se o vyřezávanou hůl. 
Dívka opatrně obešla celou jeskyni, u jedné ze vzdálenějších puklin ve 
stěně chvíli něco zkoumala na zemi. 
„Touhle prasklinou, stopy krve vedou sem. Snad se tudy protáhneme.“ Aniž 
se obrátila, vykročila puklinou dál. Ostatní ji rychle následovali. Nějakou 
dobu klopýtali v nerovné chodbě, když tu nejmenší z nich, kudrnatá 
hobitka, zasykla, ať zastaví. Nasála vzduch a zašeptala: „Jsme blízko. 
Cítíte to? Je to jako síra...“ „Skvěle, tak uhněte, jdu první!“ zaduněl 
ramenatý vousatý mužík, vytrhl dívce pochodeň z ruky, v druhé potěžkal 
válečnou sekeru, ostrým tempem vyrazil kupředu a ostatní za ním. 
„Počkej!“ zasyčela dívka, ale trpaslík už ji neslyšel, a tak se s tichým 
zaklením rozběhla také.  
Prošli dvěma zákruty chodby, která se rychle rozšířila, a najednou už 
nepotřebovali louč.  
Uviděli ústí chodby zářící rudooranžovým světlem. A za světlem se ve 
stejném okamžiku vevalil do chodby proti nim proud sírou páchnoucího, 
všeničícího, žhavého plamene. 
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Termín: 19.2. – 21.2. 2010 
Místo conání: Bývalá škola (Obecní dům) na 
Modré u Velehradu 
Odjezd: 17:10 autobusem z Uherského 
Hradiště, sraz 15 minut předem  
Prezence a začátek Úsvitconu: 18:00 
(zejména pro ty, kteří přijedou vlastní 
dopravou) 
Návrat: 16:18 autobusem do Uherského Hradiště 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 300,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 250,-
Kč) + sáček bonbónů (ale takových, co máte rádi a ne těch, kterých se 
chcete zbavit - co si přinesete, to si sníte) 
(poplatek zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo, organizační výdaje) 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: obyčejné tužky, gumu, kostky (desetistěnnou a 
šestistěnnou), vítány jsou kostýmy a všeliké speciální rekvizity – 
inspirovat se můžete na fotkách z minulých Úsvitconů na stránkách 
www.linel.mysteria.cz, http://www.lovciveverek.cz
Program: turnaj v Dračím doupěti, turnaj v arénovém souboji družin, 
lukostřelba, deskové, karetní a společenské hry 
Přihlašování: do pondělí 15.2.2010 u Jirky Müllera na emailu 
apexx@seznam.cz zasláním kompletně vyplněné přihlášky, kterou 
stáhnete na stránkách www.linel.mysteria.cz
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností volejte Jirkovi na číslo 
736 176 628. 
  Meč a magie, 

 
PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen & PJ Žaba 
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Vyúčtování dotací 
Tak se nám zdárně podařilo vyúčtovat loňské dotace, na rok máme 
zase pokoj. 
 

Přihlašování do Úsvitu 
Prosím loňské úsviťáky, kteří nebyli na VH, prosím vyplňte registrační 
list na rok 2010 a průběžně se registrujte u Soni, Paji či Jirky Müllera. 
Samozřejmě pokud o členství v Úsvitu nadále stojíte. 

 
 
 

 
Na sobotu 30.1.2010 jsme naplánovali přejezd Bílých Karpat na 

běžkách. V případě dobrých sněhových podmínek vás budeme 
s podrobnostmi informovat v aktualitách na stránkách: www.kufr-usvit.cz. 
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Ahoj kamarádi běžkaři i sjezdaři, 

Letošní zima na sebe zatím nechává řádně čekat. Proto také jsme 
byli nuceni první termín Skalky zrušit a přinášíme nabídku termínu 
druhého, snad nám to vyjde! 

 
Termín: od pátku 26. do neděle 28.února 2010. 
Ubytování: v nám velmi dobře známém hotelu Veterník jako obvykle ve 
2,3 a 4 lůžkových pokojích. 
Stravování: individuální, přes den na Skalce na Limbě nebo v bufetech, 
večer třeba na hotelu v restauraci nebo ve městě. Na pokojích se nedá 
vařit, pouze čaj nebo káva ve vlastní varné konvici! 
Program: v pátek odjezd v 17:00 hodin od Zdravotní školy v Uh.Hradišti. 
Po příjezdu a ubytování bude seznamovací večírek napřed v přízemí v baru 
a pak na koberci na patře, jako každý rok. A snad letos nebude chybět 
kytara. V sobotu výjezd na Skalku nebo Krahule podle sněhových 
podmínek a domluvy na místě. Běžkaří vyrazí do stopy a projedou si dle 
vlastního uvážení část běžeckých tratí. Sjezdaři mohou pilně pilovat 
oblouky. Večer se sejdeme, zjistíme zda někdo nechybí a pro ty, kdo dorazí 
a budou mít dost sil, bude rozlůčkový večírek. V neděli vyjedeme opět 
nahoru, kde dokončíme co jsme v sobotu nestihli. V 15 hodin se sejdeme 
a vyrazíme domů, abychom do UH dojeli kolem 19-té hodiny. 
Účastnický poplatek: za dopravu, ubytování a organizaci zaplatíme 
tentokrát 900,- Kč Máši Hronové. Kdo se ještě nestačil přihlásit za člena 
Kufru, přichystá si ještě 50,-Kč na členský příspěvek 
Přihlášky: přijímá také Máša - mobil:776 394247. Přihlášení je platné po 
zaplacení celého poplatku a to nejpozději do úterý 12.ledna! 
Upozornění: Kromě lyží a bot je nutno vzít sebou občanku, průkazku 
zdravotního pojištění a nějaké eura na útratu. I pro SR je vhodné se 
pojistit jako do zahraničí 
 

Ahoj, ve stopě nebo na sjezdovkách se těší    
 Máša a Míla 
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Omluva - Jizerky na běžkách 
Z minulého zpravodaje mi vypadly propozice o běžkách v Jizerkách. 
Následně jsem je umístila na web a momentálně je akce plná. 
Je možnost ubytovat se ve vedlejší chatě Barborka, je to 150 metrů, ale 
možno jen s polopenzí za 390 kč na noc + polopenze. Kdo by měl zájem o 
tuto možnost, dejte mi vědět, zajistím to. V naší chatě je společenská 
místnost, takže ubytovaní v Barborce by přišli na večírek za námi, či my do 
hospody Barborka na pivo za nimi… 
 

Vysočina na běžkách 
Pokud proběhne – záleží hlavně na stavu sněhové pokrývky, tak o víkendu 
19.-21.2. Informace se objeví na webu, proto sledujte www.kufr-usvit.cz. 
Vše podstatné bude tam, akci asi povede Dadula. 
 

Sauna 
Saunování pokračuje každé úterý v 18 hodin na zimáku. V lednu ještě: 
19., 26.. A také v únoru: 2.,9.,16.,23. 
 

Besedy o cestováni v knihovně 
Milí přátelé, 
Hradišťská knihovna Vás zve každé poslední úterý v měsíci na 
cestovatelské besedy. Začátek v 18.15 hod., v čítárně knihovny. 
Podrobnější info na: http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/1539 

 
Alpy na kolách 2010 

Po třech letech tréninku v domovině se chceme opět vydat sjet některé 
alpské hřebeny do oblasti Zell am Zee. Zůstaly nám tam některé terény 
neprozkoumané a určitě si chceme dát znovu Hundstein.  
Termín: 2.-6.7.2010. Bydlet budeme v penzionu Ebnerhoff jako minule, 
ubytování je už objednané. Kapacita bude 19 míst. Tak promýšlejte, 
přihlášky budu brát od března, kdy poskytnu bližší informace. 

         Soňa 
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Kolo – loď - ostrovy a Jadran 
Tato akce je nabídkou pro milovníky kol, sluníčka a moře. Vyplouvá se 
z Baška vody a navštívíme a na kole projedeme tyto ostrovy: Brač 
s nejkrásnější pláží Jadranu, Bol, Hvar, Vis, Korčula a na závěr vyjedeme 
na nejvyšší horu pohoří Biokovo Sv.Jur 1762 mnm. Plout, spát, jíst a 
veselit se budeme na motorové plachetnici pro 20 osob, spí se 
v kabinkách po 2. Cyklotrasy na ostrovech jsou jak po asfaltu, tak po 
kozích stezkách a délkově pro nenáročné i náročné. Samozřejmostí je 
koupání v moři buď na břehu nebo přímo z lodi. To vše můžeme zažít 
pokud se najde aspoň 18 zájemců o tento zájezd. Výhodou toho, že 
budeme na lodi jenom my - Kufráci je to, že si program můžeme upravit 
podle sebe. A teď další informace: 
 
Předpokládaný termín: září 2010 nebo konec května 2011. 
Cena: 15.000 Kč zahrnuje dopravu osob a kol z Brna tam i zpět, 
ubytování na lodi, vydatnou polopenzi, průvodce, mapy atd. Nutno počítat 
se zaplacením zálohy 3.000 Kč asi půl roku dopředu.  
Aby se Kufr do této náročné akce mohl pustit tak potřebujeme vědět 
předběžný zájem, vím že  
cena je dost vysoká, ale nádherné zážitky něco stojí. 
Takže do konce ledna 2010 čekám na Vaše vyslovení předběžného zájmu, 
ale vážného a to buď SMS na mobil 736680073 nebo mailem 
hron.drahomir@seznam.cz. 
 
Tak co vyrazíme? Čekám!       
  
Dadula 
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

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

 
 
 
 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová Masa.hronova@seznam.cz 776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v březnu 
2.,9.,16.,23.,30. – úterý  - Sauna 
6. – sobota    - Ukončení lyžařské sezóny 
18. – čtvrtek    - Josefovské boulení 

 
 
 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro 
členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, 
sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Obrázky a grafická úprava: Pavla 
Jurigová a Pavel Polehňa. 
Zodpovědná redaktorka: Soňa 
Hronová. Uzávěrka 24.1.2010. 
Příští uzávěrka: 22.2.2010. 
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