
 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Leden 2012. strana 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

LEDEN 2012 
3., 10., 17., 24. a 31.1. – úterý 

Do sauny s Kufrem 
 

14.1. – sobota 
Vlára 2012 

 

20.-22.1. – víkend 
Skalka  

 

21.1. – sobota 
S Úsvitem do Aqáče 

 

28.1. - sobota 
Pustevny 

 

2.-5.2. – víkend 
Šumava na běžkách 
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Milí přátelé, 

Tak se Vám dívám občas z okna a pořád tam prší. Vůbec si 
nemohu vzpomenout, kdy v lednu tak moc pršelo, teda kdy vůbec v 
lednu pršelo. Poslední dvě zimy s Kufrem nás moc nepotěšily a ani 
ta letošní se jaksi nemůže rozjet. My přesto zatím neklesáme na 
mysli a jedeme podle plánu. Vánoce v Beskydech se uskutečnily a i 
lyžování nějaké bylo. Na leden plánujeme Vláru, Skalku, Pustevny a 
na počátek února máme zamluvené ubytování na Šumavě. Snad 
nám tedy aspoň něco z plánů, nejlépe všechno, vyjde. 
 V prosinci mimo výše zmíněné Vánoce proběhlo neformální 
shromáždění Kufru a Úsvitu, kde nás mile překvapily holky Aneta a 
Žaba svým ohňovým vystoupením. Bylo to super a nic neshořelo! 
Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit 10. ročník nočního přechodu 
pohoří, protože na plánovanou noc byla hlášena vichřice a účastníci 
jeden po druhém zrušili účast. Pravdou je, že nebylo doporučeno 
chodit do lesů a hor. Tak snad příští rok to vyjde. Laďa Plch vedl 
tradiční Štěpánský pochod do Mistřic a Popovic, od vánočních stolů 
se utrhlo celých 14 účastníků a pěkně se prošli. Úsvit měl promítání 
fotek a videa z tábora, tak jsem se hezky naladili na další sezónu. 
Takže i přes nepřízeň zimy, stále se něco děje. Samozřejmě běží 
klasické zimní saunování, kde se každý týden můžete dovědět 
nejčerstvější novinky z různých oblastí… a ochutnat vždy několik 
vzorků vín a dalších dobrot. 
Tak hezký leden všem a sněhu zdar    
 Soňa 
Ps: Nedávno se mě náš Jura ptal, kdy zase 
napíšu nějaký vtipný úvodník. Tak jsem mu 
řekla, až si zase sám pod sebou uřeže větev 
nebo vyvede něco podobného. Ne, že by se nic 
veselého nedělo, ale nějak to všechno kolem 
nestačím zpracovávat. Snad se mi s novým 
rokem vrátí básnické střevo a zase něco 
vytvořím. Jura má pravdu, pořád se něco děje, 
o čem stojí za to psát. Ale to až snad příště. 
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Ahoj, ahoj, 

Venku je sychravo, na výlet to moc 
není, ani lyžovat se nedá a tak Vás úsviťáci 
zveme na koupačku v hradišťském Aqua-
centru. Pojďte se svými vedoucími zablbnout 
na 2 hodinky do bazénu, na tobogány, 
posedět a pokecat do vířivek. 
 
Termín: sobota 21.1.2012 
Sraz: v 10.45 hod před aqua centrem 
Účastnický poplatek: 99 Kč (na 2 hodiny 
koupání, část ceny dotuje Úsvit), 
vezměte si sebou nějaké doklady o věku, 
případně studiu… 
 
Na setkání se těší     

AVDA 
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Připravované akce 
Na sobotu 11.2.2012 chystáme turnaj v deskovkách a na 

počátek března Úsvicon. Rezervujte si termíny, ať Vám něco neujde! 
 

Registrační poplatky do Úsvitu na rok 2012 
Prosíme Všechny úsviťáky, aby zaplatili registrační poplatek do 

Úsvitu - 120Kč, ať to nemusíme řešit dál během roku. Vyplněný 
registrační list zašlete na email Pajovi: pavelpol@email.cz a částku 
120Kč na úsviťácké konto – číslo uvedeno na konci zpravodaje. Díky!!! 
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 V minulém roce se nám nepodařilo vyjet na Vláru 
kvůli počasí. Kdoví jak bude tentokrát. Zatím to na zimu 
moc nevypadá, ale je třeba se připravit a věřit, že nám 
sníh napadne. 
 
Kdy: v sobotu 14.ledna 2012 
Kam: z Uh.Hradiště 8:23 hod. (příjďte dřív kvůli skupinové 
slevě) do Bojkovic, pak autobusem na Žítkovou. Odsud už 
na lyžích po hraničním hřebenu, podle podmínek do Bylnice 
nebo Štítné na vlak. Z Bylnice jede ve 14:12 nebo pro 
slimáky 16:02 hod. vlak zpět do Hradiště. Je třeba si vzít 
občerstvení sebou, neboť po trase hospoda není, max. 
rychlé pivo ve Štítné při stíhání prvního vlaku. 
 
Přihlášky: není 
třeba, pouze dejte 
vědět záměr, že 
chcete jet, abych 
měl přehled. 
Aktuální zprávy o 
sněhových 
podmínkách budu 
podávat na tel. 
607 280 854. 

 
Těší se    

Míla 
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Vážení a milí přátelé, 

Již dva roky jsme 
pro špatné sněhové 
podmínky nebyli na 
Skalce, ovšem letos, 
jelikož bylo hodně 
jeřabin, což značí hodně 
sněhu, Vás zveme na 
lyžařský zájezd na Skalku 
v Kremnických vrších. 
Termín: od pátku 
20.ledna 2012 do neděle 
22.ledna 2012. 
Ubytování: v hotelu 
Veterník v Kremnici ve 2, 
3, 4 lůžkových pokojích.  
Stravování: individuální, 
na pokoji lze vařit pouze 
čaj ve vlastní varné konvici. V hotelu je možnost objednat 
snídani, dá se tam večeřet a prodejna potraviny je 
vzdálena 800 m. Během lyžování je možno se stravovat na 
Skalce, Králíkách a Kremnici. 
Program: odjezd autobusem v pátek 20.1.2012 v 16:45 
hod. od zdravotní školy v Uh.Hradišti, sraz v 16:30 hod, 
kolem 20 hod. příjezd do Kremnice, ubytování a večírek. 
Sobota 21.1.2012 odjezd na Skalku, kde sjezdaři budou 
hoblovat místní svahy - dvě kvalitní sjezdovky uměle 
zasněžované a běžkaři se vydají na severní okruh Bílé 
stopy, někteří skončí na Skalce, což je 25 km, ostatní 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Leden 2012. strana 7 

mohou až v Kremnici což je 40 km. Večer opět pro Ty, co 
budou ještě schopni, proběhne společenský večer. 
Neděle 22.1.2010 odjezd na Skalku, kde opět sjezdaři 
budou hoblovat místní sjezdovky a běžkaři se vydají na 
jižní okruh Bílé stopy. Odjezd ze Skalky bude jako vždy v 
15 hod., takže v UH se objevíme kolem 19 hodiny. 
Účastnický poplatek: který zahrnuje dopravu, ubytování 
a organizační 
výdaje činí 900Kč. 
Přihlášky: u Máši 
Hronové na tel.čísle 
776394247. 
Přihláškou je 
zaplacení plné ceny 
zájezdu. Jelikož je 
nutné zaplnit celou 
kapacitu zájezdu 
t.j. 35 míst, 
vezměte i své 
známé, bude to tam 
bezvadné. 
Informace o 
sněhových 
podmínkách na 
Skalce najdete na 
internetové adrese, 
www.skalky.sk. 
 

Tak Ahoj, ve stopě nebo na svahu se na Vás těší   
Máša Hronová 

 
P.S. Na Slovensku se platí eurem. 
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Termín: sobota 28. ledna 2012 
Odjezd: v 7:00 hodin od 
zdravotní školy, návrat kolem 
18:00 hodin. 
Účastnický poplatek: 200Kč 
Program: Pro sjezdaře areál 
na Pustevnách - 7 sjezdovek, 
10 vleků, pro běžkaře řada 
nových upravených tras. 
Přihláška a informace  
do 26. 1. 2012  
na tel. do práce: 572 585 138 
nebo mobil: 724 947 226. 

Těší se    
Zoja 
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Ahoj běžkaři, 

Loni nám to nevyšlo, tak snad letos se nám podaří 
zajet na prodloužený víkend prozkoumat některé z četných 
šumavských běžeckých tras. Jirka Hron už uskutečnil 
průzkumnou akci, sníh tam je a tras mnoho. Snad ale ještě 
připadne a my se ocitneme na chvíli v běžkařském ráji. 
Termín: 2.-5.2.2012 
Ubytování: v penzionu U Jiříků v Srní, www.ujiriku.cz 
Doprava: vlastními auty, odjezd posádek dle vlastní 
domluvy posádky ve čtvrtek odpoledne. Rozpis aut 
rozešleme přihlášeným. Sdělte prosím u přihlašování, kdo 
má možnost vzít auto. 
Snídaně: je možnost objednat snídani za 40 kč na den, 
promyslete, svůj zájem sdělíte také při přihlašování Jirkovi. 
Program: Jirka chystá celou řadu možností, 3 dny na 
projetí rozhodně stačit nebudou, s programem seznámí na 
místě, nebo sdělí individuálně. Běžecké možnosti na 
Šumavě: www.bilastopa.cz 
Účastnický poplatek: 1.050Kč (ubytování, organizace) 
vybereme na místě. + 120Kč ti, co si objednají snídaně. 
Přihlášky do 
naplnění kapacity: 
Jirka Hron mobil: 
777 801 108. 
 

Sněhu zdar   
Soňa a Jirka 
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Vánoce s Kufrem 
Nový rok jsme společně prožili v hotelu Miloňov ve 

Velkých Karlovicích. Vystřídalo se nás tam cca 30.  
Součástí programu byly i dvě soutěže. První - vědomostní 

vyhráli kluci – 
Franta Máša, Jirka 
Hošek a Michal 
Hejda. Druhá soutěž 
byl turnaj v ping 
pongu, který 
v kategorii žen 
vyhrála Marcela 
Hubáčková, druhá 
byla Jiřina 
Lapčíková, třetí 
Pavla Huňková. 
V kategorii mužů 
vyhrál Michal Hejda, 
druhý byl Jožka 
Hron a třetí Jarda 
Bráblík. 

 
 

 

 
 

V dnešní kronice Vám přináší ohlédnutí za táborem Úsvit 2003, 
příspěvek od Hanky Létalové. Trošku ulítlý, no takový, jak jsme to od 
Hanky znali. 
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DEN 7.? mý 
Probudíš se do letně zimního rána jenom proto, aby na tebe 

spadly čtyry vody z kýblu. Nehezké. Tohle u většiny způsobilo (místo 
probuzení do hezkého dne) zamrznutí lebky až do všech kliček mozku. 
Začalo to tedy slibně…Piráti! Pokračuje to čím dál líp. Začáteční nával 
pirátů chtěla zvládnout AVDA - loďka, ale asi jsou moc staří na to, aby 
vydrželi takový nápor. Jednonohý, jednooký Dub proti dvounohému, 
dvouokému… líný rybář proti… Je jasné, že to zase zůstalo na těch 
schopnějších. Měli jsme na to totiž úplně nejlepší taktiku . Urvali jsme 
pirátům ocasy. Co má dělat pirát bez ocasu? Jasné. Umřít. Takže jsme 
se o to snažili důkladně. „Nejdůležitější je, pořádně si zavázat 
tkaničky.“ Ano, Peťova taktika se ukázala být nejlepší. Asi proto jsme 
vyhráli. Bez jídla se ale nedá bojovat. Tak jsme se ho přežrali až tak, 
že jsme stejně zas nemohli bojovat. Piráti ale chcípavě chrápali na 
palubě. Tak co s nimi? Jedině je dorazit. No, tak jsme to udělali. Boj 
byl taktický, složitý, papkoulovitý, veselý, neopakovatelný. Veselý. 
Piráti chcípli, my jen pár mrtvol. To chce oslavit. Špekáček jsme 
napichli na veselé dřevo a bylo vystaráno. Po bujarých oslavách jsme se 
smotli (pozn. 
red.: ???) po 
lese. Za účelem 
buď najít 
vzkaz, nebo 
poznat hvězdy. 
Asi něco tak. 
To bude asi tak 
všechno. 

Hanča 
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 9.12.2011 Valná hromada .............................vedení 
 26.12.2011 Štěpánská vycházka .................Laďa Plch 
27.12.11-1.1.12 Vánoce ve Velkých Karlovicích............Paja 
 leden - březen  Úterky v sauně ......................Jura Hošek 
 14.1.2012 Vlára - přejezd na běžkách ............... Míla 
 20. - 22.1.2012 Skalka - kyžařský víkend .................Máša 
 28.1.2012 Pustevny - sjezd i běžky ...................Zoja 
 2. -5.2.2012 Šumava na běžkách ............... Soňa, Jirka 
 18. - 25.2.2012 Jarní prázdniny ve Stříbrnicích........ Dadula 
 15.3.2012 Josefovské boulení .................... Jiřík,Paja 
 31.3.2012 Horenka Chabová – pěší.................... Míla 
 7. - 9.4.2012 Velikonoce - Velké Karlovice ...........vedení 
 28.4.2012 Otevírání Moravy...................... Paja, Jiřík 
 1.5.2012 Prvomájová kola .............................Máša 
 5. - 8.5.2012 Přechod Velké Fatry ..................Laďa Plch 
 26.5.2012 Poznávání Chřibů–pěší .Broňka Klementová 
 9.6.2012 Splutí Jihlavy ...................................Paja 
 16. - 17.6.2012 Fatry na kole ..........................Jirka, Pepe 
29.6. - 8.7.2012 Odysea v Černé Hoře ............ Tonda Košík 
 ???  Odysea v oblasti Červeného Kláštora vedení 
 22. - 26.8.2012 Rakousko (kola, pěšky, loď)..... Soňa, Jirka 
 15.9.2012 Splutí Moravice ........................ Jiřík, Paja 
 15. - 16.9.2012 Polana /Detva/ na kole...............Laďa Plch 
 28. - 30.9.2012 Krušné hory na kole...................... Dadula 
 20.10.2012 Vršatec - turistická vycházka ... Broňa, Míla 
 3.11.2012 Setkání vedoucích ............................ Míla 
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Klubovna:   

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

 
 
 
 
 

 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 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
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KUFR a Úsvit v únoru 2O12 
 

● 2.-5.2. prodloužený víkend  - Šumava na běžkách 
● 11.2. sobota    - Turnaj v deskovkách 
● 18.-25.2. týden     - Jarní prázdniny ve Stříbrnicích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka 6.1.2012. Příští 
uzávěrka: 28.1.2012. 


