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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

 na 
březen 

 
5.,12.,19. a 26. - úterý  

Sauna 
 

16. - sobota 
Dětská akce Chřiby 

 
21. – čtvrtek 

Josefovské boulení 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 
Jaro nám zaklepalo na dveře a zase zmizelo, zase jsme 
přitopili a vrátili se k zimním kabátům, ale snad už je to 
poslední záchvěv zimy, myslím, že jí bylo tak akorát dost. 
Kufráci si jí celkem užili, proběhla akce Poustevny a 
Šumava a slyšela jsem jen samou chválu, zejména 
šumavské stopy předčily všechna očekávání. Úsvit 
zorganizoval dnes již tradiční Úsvitcon a účast byla opět 
hojná. Nadále se saunovalo a jak už to tak bývá, vedení je 

myšlenkami o 
trochu napřed, 
neb již 
připravuje letní 
akce. Mrkněte 
opět po čase 
do zpravodaje, 
co nás čeká 
v blízké i 

vzdálenější 
budoucnosti, 

snad vás 
alespoň trochu 
navnadíme a 
nějakou akcí 
zaujmeme. 
 

   Hezké předjaří přeje    
     Soňa 
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Ahoj děti a mládeži, 
Zveme vás na jednodenní výlet do nedalekých Chřibů. Projdeme se po 
krásných skoro jarních Chřibech, zahrajeme hry, zablbem si, 
provětráme se … Máme nachystán super příběh, tak neváhejte! 
 

Kdy: 16.3.2013  
Odjezd: z autobusového nádraží v 7:40 do Osvětiman, sraz 15 min. 
předem u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a 
informace. 
Návrat: tamtéž v 17:47 hod. 
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku, psací 
potřeby. Zase něco na opečení, uděláme si oheň. 
Přihlašujte se Soni tel. 604 604 329 či emailem: 
sona.hronova@seznam.cz do 14.3.2013. 
 

Těšíme se na Vás AVDA 
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O víkendu 26.-28. dubna se 
v Přerově pod taktovkou dužiny 
Duha-Dlažka uskuteční tradiční 
Duhový most. Rádi bychom se 
s Úsvitem účastnili, proto si tento 
termín rezervujte, ať se na víkend 
plný her, soutěží, srandy a družby 
s jinými duháky můžeme vypravit. 
 

 
 
 
V létě opět chystáme tradiční tábor Úsvit opět pod Králickým 
Sněžníkem v termínu od 27.7. do 10.8. Kufrovku v Rychlebkách jsme 
byli nuceni odpískat, neb předběžný zájem byl téměř nulový a tak nám 
nezbývá než dumat čím naše náctileté zaujmout a jak je vylákat do 
přírody. Přihlášky na tábor budou k dispozici od dubna. 
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Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, 
boulingáři
…  

Svátek 
svatého 
Joséfka se 
opět blíží a 
s ním i 
tradiční 
zápolení již 
podesáté na bowlingu  

Místo konání: tenisová hala u řeky Moravy – vedle tenisových 
kurtů  
Termín: čtvrtek 21.3.2013  
Sraz: 17:45 hod, herna je objednaná od 18:00 – 20:00 hodin, 
bar je přímo v herně  
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, 
Joséfkové. Každé kolo má deset hodů (1 hod se skládá z prvního 
koulení na deset kuželek + dorážka – druhé koulení pokud při 
prvním koulení netrefíte všech deset, tak shazujete ten zbytek… 
takže v jednom kole budete mít teoreticky od 10 do 20 koulení… 
kdo ještě nepochopil, pochopí na místě).  
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka 
nečerní podlahu a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu.  
Účastnický poplatek: 30 Kč (tak jak u doktora)  
 

 Na setkání se těší  
Joséfkové, Jirka Müller a Paja 
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 Ahojte, letos jsme pro Vás 
nachystali předprázdninovou horskou 
lahůdku, víkend v překrásném pohoří 
Totes Gebirge a možnosti výstupu na 
nejvyšší vrchol pohoří Grosser Priel. 
Nocovat budeme v srdci hor, na 
vysokohorské chatě a k dispozici je nám 
mnoho kilometrů vysokohorských stezek 
a k tomu několik lahůdkových ferát. No 
nemožné nejet :)!!! 
 
Termín: odjezd pátek 21.6.2013, návrat 
neděle 23.6.2013, v pátek je možno 
vyrazit podle chuti buď brzo a na chatu 
vystoupit v rozumný čas, nebo až po 
práci a přibalit s sebou čelovky. 
Program:  
1. den: příjezd do Rakouska a výstup na chatu Prielschutzhaus 
2. den: výstup na nejvyšší štít pohoří Grosser Priel (2515 m), za 
pěkného počasí úžasné výhledy, přímo naproti "rakouský 
Matterhorn" - vrchol Spitzmauer, vystoupit možno nádhernou 
vzdušnou ferátou nebo po klasické horské stezce 
 
3. den: výstupem na vrchol Spitzmauer, opět možno ferátou či 
klasicky po horské stezce, 
sestup do údolí a odjezd nazpět do České republiky. 
 

Ubytování: Nocujeme na horské chatě Prielschutzhaus. Spí se 
na matracích buď ve společné noclehárně nebo na samostatných 
pokojích, teplé deky jsou k dispozici. Spacák není potřeba, je 
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nutná vlastní vložka do spacáku. Na chatách je restaurace, pitná 
voda, WC a sprcha. Cena ubytování 2x ubytování na chatě (2x 9 
€ členové Alpenvereinu, 2x 18 € nečlenové v společné místnosti, 
2x 12 € členové Alpenvereinu, 2x 24 € nečlenové v 
samostatných pokojích)  

Doprava: Pojede se auty, při 
přihlášení sdělte, kdo je ochoten 
vzít vlastní auto. Cenu dopravy 
si každý vyřeší se svým řidičem.  

Stravování: Můžete využít 
polopenzi na chatě nebo si na 
snídani vzít něco vlastního a dát 
si v restauraci jen večeři. Vařit 
lze jen mimo chatu na vlastním 
vařiči. Bohatá polopenze (večeře 
o více chodech + snídaně) na 
chatě Prielschutzhaus přijde na 
cca 26 €. Studenou stravu na 
den si vezměte s sebou z ČR, během dne nepotkáme žádné další 
chaty a zásoby tak nelze doplňovat.  

Kvůli nízké kapacitě horských chat je uzavírka přihlášek již 31. 
března 2013! Hned na začátku dubna budeme totiž rezervovat 
ubytování. Rámcovou představu o ceně si uděláte z výše 
uvedených údajů. Konkrétní přesná cena bude sdělena 
přihlášeným podle aktuálního ceníku na letošní rok a kurzu eura. 
Do konce března je též nutné uhradit zálohu 1.000 Kč.  

Přihlášky prosím na telefon 602 543 104.  

Hoj na horách       
 Jirka Létal  

http://www.prielschutzhaus.com/ 
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V termínu 20.-27.7. připravujeme Odyseu na Kokořínsku, máme 
zamluven kemp Liběchovicích s 5 chatkami po 4 lůžkách, celý 
kemp vč. bazénu, hřiště a posezení u grilu by nám měl být 
k dispozici. V cyklisticky dostupné vzdálenosti je například 
rotunda na hoře Říp, památník Terezín, hrady Kokořín a Houska, 
Máchovo jezero a mnoho dalších zajímavých míst.  
Podrobnosti vyjdou v příštím zpravodaji. 
 
 
 
 
 
Ahoj, 

Jak jsem před časem slíbila, tak nyní činím. Opět se 
vracím k dříve pravidelné rubrice škádlící vaše centrály. Snad se 
mi podaří se s Vámi zase nějaký čas o hádanky a kvízy dělit. 
Pokud byste měli nějakou zvláště dobrou, vůbec se nebudu 
zlobit, když mi ji pošlete nebo prostě zavoláte. Ale dost řečí, 
pojďme na to, pro začátek pár klasických. 
 
KOLIK VÁŽÍ CIHLA 
 Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží cihla? 
 
JOSEFOVY MYŠI 
 Josef má 100 myší. Každá z nich je buď bílá nebo šedá. 
Alespoň jedna Josefova myš je šedá a z libovolných sedmi myší jsou 
alespoň čtyři bílé. Kolik šedých myší může nevýše Josef mít? 
 
VZHŮRU PŘES ALJAŠKU 
 Chodec Andersen vyrazil na Aljašce ze Shungnaku na základnu 
vzdálenou 6 dní chůze přes neobydlené pustiny pokryté sněhem a 
ledem. Jeden člověk unese zásoby jídla a pití na 4 dny. Jak vidíte, 
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nemůže jít sám, protože by mu zásoby potravin do cíle cesty 
nevystačily. Kolik lidí by bylo třeba k nesení potravin, aby Andersen 
bezpečně došel na základnu a aby se jeho pomocníci mohli vrátit 
zpět do Shungnaku? Na řešení by vám mělo stačit 10 minut. 

 
Tak v příštím čísle zase z jiného soudku, snad si každý časem 
přijde na své. 

         Soňa 
 
 
 

 
Staří pamětníci z Úsvitu si možná vzpomenou na akci, kterou tehdy 
trošku heslovitě zaznamenal ve své kronice Matěj Plch. Kde je mu asi 
dnes konec? 

PERU 

13.11.2004 Buchlovice. Hody./ Pisco, přístav. Peru. Jižní 
Amerika. Cíl cesty: Chrám boha Slunce v Cuzcu. Nemáme mapu. Místní 
mluví mnoha jazyky. Některé velmi zvláštní. „Kaká, hama hamá, kaka 
kaká.“ Atd. Nevím, co se tím snaží naznačit. My máme jiný směr než 
naznačují ☺. Snad si poradíme./ Sbíráme střípky map. Sprinty mezi 
chasou a Buchlováky. Dívají se na nás jak na blázny. Na další mapku a 
indicie, kudy se vydat nás navedou šifry. Každá jiná. Šílenost. Máčala 
neumí morseovku. Chachá…☺ Poslední mapa. Pak cíl. Mapa ale nikde. 
Když to sem dávali, nebyla hasičárna otevřená. Vracíme se zpátky 
s nepořízenou. Chvilka odpočinku./ Kudy tedy? V horách medvědi. Na 
hřeben vylézt nejde. Na sever nejdeme. Co železnice? Z Arequipy? 
Jak tam? Nazca? Poušť? Ale přejít se dá… Máme to! Co tu dělají 
zídky? Prý obrázky pro ufony… Jenže jak vylézt ven? Bloudíme. Zjeví 
se Velký Inka. Nemáme myslet na povrchnosti. I jal jsem se pořádně 
pojíst ☺. Máme menší problémy, to bylo proto, že ostatní si nic nedali a 
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neměli energii./ Sbírání abecedy. Pak se sestaví obrazec. Zjistíme kde 
jsme a kudy ven. Prší. Hurá do hospody! U Špalku zavřeno . Další 
hospoda. Luxus…  Ale je tu teplo. Změna plánů, jdeme jen na Břestek. 
Neprší moc zato vlezle… Humus./ Sotva se ploužíme. Město na obzoru? 
Fatamorgána? Arequipa. Vláček. Nožky odpočívají. Jezero. Titicaca. 
Mates nemá vody dost. Extremista. Přeplave ho. Prý to doporučuje. My 
šetříme síly. I druhá družinka. Pochod do Cuzca. Po cestě nástrahy./ 
Na hlavu…  Přemýšlet se nechce. Hlavní město? Lima… Pohoda ☺. 
Kolikátá je železnice v Peru co se týče nadmořské výšky? Hmmmm… 
Švýcaři to mají do 4000 m.n.m. Asi druhá. Nadmořská výška Cuzca? A 
kdo to má vědět? Zostřuje se to…  Měna? Rozum v koncích. Máme 
dvě gymplačky, ani jedna to neví… Tipujeme. Město na obrázku? 
Chronicky známé Macchu Picchu. Jejich bůh? Plete se mi to s Aztéky. 
Zorka zachraňuje. Poslední incký vládce? A další… Poslední otázka. 
Rána pod pás./ Jak dlouho AVDA vyráběla tyhle otázky? Poprvé 
zjišťuji, že mají vlastní způsob počítání času. Tip nevychází. Přesto 
jsme nejlepší. 12 z 15. Slušné. Dosti před ostatníma ☺. Čaj v hospodě 
Pod Skalů. Stmívá se. Ještě poslední hra./ Chrám boha slunce. Kde je 
ukryta vlajka?/ Na stromech obálky. Obálka- místo. Vevnitř papírek, 
co tam je. První nachází Hroník. „Ivo val tam! Ale ne tam!“ No, co už. 
Naštěstí, Mates nic nezahlédl. Mám ji! Vedoucí signalizují, že ještě 
máme trochu běhat. Ať se Máčala snaží. Sranda ☺. Pak mu to teda 
řekli. Vyhráli jsme. O fous. Tedy spíš o kroniku. Tma. Jedeme domů. 
Na zastávce ještě řvanda. Chce se mi spát... Výsledek nic moc. 
Autobus. Hafo lidí. Loučení. Zas někdy. Cesta domů. Večeře. Sprcha. 
Postel. Spím…☺ 
 
Nevím co su za družinku, ale jsme s Pepem… (Pozn red.: Kozanostra) 
 

      Matěj Plch 
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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 pavel.polehna@kufr-usvit.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 pavel.polehna@kufr-usvit.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 dubnu 2013 
 

●  20. sobota  Jarní vycházka do Hostýnek 
  ●  27. sobota  Otevírání Moravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


