
 
 
 

Zpravodaj Ku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
fru a Úsvitu – zář í  2008. strana 1 

ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT 
v ZÁŘÍ: 

 
7.-neděle 

Podzimní splutí Jihlavy 
 

18.-21. – delší víkend 
Přejezd Krušných hor na kole 

 
 
 
 
 
 

_9_  
2008 
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Milí přátelé, 
 Zdravím Vás na sklonku léta a přemýšlím o čem psát. Událo se 
toho za 2 měsíce tolik, kolikrát si říkám, že by ani tolik nemuselo, zvláště 
pak pokud jde o zážitky negativní. Zažili jsme ale i pěkné letní chvíle a 
mnohé z nich právě díky Kufru či Úsvitu. Trochu vzpomínek přináším dál 
ve zpravodaji, stejně tak můžete nahlídnout do naší fo  togalerie na 
internetu a zavzpomínat na proběhlé akce. Babí léto je ve vzduchu a 
vypadá, že bude moc příjemné, teplé a prosluněné. Dny se nám krátí, 
venku je cítit kouř ohňů a dozrávající trnky a večer už to lehce zebe… 
Prostě přichází podzim. 
 Doufám, že si i z podzimní nabídky akcí nějakou vyberete. 

Brzy nashle  
Soňa 

 
 
 
Ahoj Pistolníci, 
 Pojďte se s námi na chvíli vrátit k létu, prázdninám, našemu 
táboru – do dob a míst, kde v 19. století řádil černý jezdec Bill Calvera. 
Možná zažijeme další nečekaná dobrodružství. Zveme samozřejmě i 
Ty, kteří na tábor jet nemohli a další vaše kamarády. 
Termín: sobota 4.10.2008 
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Místo konání: Chřiby 
Odjezd: v 8.30 hodin do Salaše z autobusáku UH 
Návrat: 18.03 hod. tamtéž 
Program: krátká túra, hry a soutěže, opékání špekáčků  
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: Jídlo na 1 den, něco na opékání, pláštěnku!!!, turistickou obuv, 
dobrou náladu, pokrývku hlavy a dostatek pití!!! Jo a taky bojovou 
náladu. 
Přihlašování: U Jirky denně do pátku 3.10. na tel 777801108. 

Na setkání se těší  
AVDA 

 

 
 

Všechny milovníky akce, dobrodružství zveme na mírně 
adrenalinovou sobotu zkusit si zahrát paintball. 

Termín: sobota 11.10.2008 
Účastnický poplatek: 300 kč (doprava, 
půjčení vybavení – maska, flinta, brýle, 
rukavice, oděv a startovné, cca 300 kuliček n
hru, organizace) Pozn: zhruba 1/3 reálné cen
dotuje Úsvit. 

a 
y 

Minimální věk: 15 let 
Přihlášky: Petr Hron na tel. 724 166 304. 
Podrobnější informace pak budou sděleny 
přihlášeným a budou také viset na stránkách 
Úsvitu. 
Hraje se po týmech, možné jsou různé 
variace, pravidla budou upřesněna na místě. 

Zve Pepe a Petr H. 
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CVVZ 2008 
 Letošní CVVZ se uskuteční v Přerově v termínu 24.-28.října. 
Přislíbili jsme aktivní účast při vedení některých aktivit – práce 
s lanem a stavba lanových lávek, netradiční hry na louku, střelba z luku, 
hra adventura, základy masáží. Také naši mlaďoši se chtějí zapojit a 
pomoci s organizací, případně se výměny zkušeností účastnit.  
 

Letní akce 
 Úsvit uskutečnil 2 letní akce. Jizerky na kolách a tábor Úsvit. 
Jizerky na kolách byla úžasně pohodová, slunečná akce naplněná 
pohybem po horách, nádhernými výhledy, větrem, koupáním pod širým 
nebem i v aquaparku, posezením u ohně i při společenských hrách či 
jen tak v hospůdkách. Partija byla výborná, ubytování romantické až na 
konci světa…prostě se nám to nádherně vydařilo. 
 

Plán akcí Úsvitu na rok 2008/2009 (předběžný) 
Říjen   - Setkání po táboře  - Paintball 

- CVVZ 2008 
Listopad  - Opožděné podzimky  
Prosinec  - Valná hromada  - Noční přechod 
Leden   - Dětská akce   - Přechod Chřibů na sáňkách 
Únor   - Úsvitcon 
Březen  - Relax 
Duben   - Víkend netradičních sportů 
Květen  - Výlet na kole za šera - Vaříme a jíme 
Červenec - Kufrovka – tábor pro náctileté – pevná 
Srpen - Tábor Úsvit 
Kola v Krkonoších – prodloužený víkend 
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Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata.  

Protože pro letošek bylo vodáckých akcí málo, naplánovali jsme 
jednu poklidnou vodáckou jednodenku. Jde tentokrát o splutí Jihlavy.  
Termín: neděle 7.9.2008, odjezd předběžně v 5:30 od Zdravotní školy – 
bližší info telefonicky u organizátorů 
Plavidla: Pevné lodě (maximálně 6), případně KUFRové rafty nebo 
Pálavy.  
Program: Splutí Jihlavy od přehrady do Ivančic 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu osob a množství ujetých 
kilometrů. Předpokládáme, že to bude něco kolem 250.- Kč. V poplatku je 
započítána doprava osob, půjčení a doprava lodí. 
Návrat: pravděpodobně kolem 19:30 Hod. 
Přihlašování u Paji na telefonu 604897725 
Na vodě se na Vás těší čochtani      
 Jiřík a Paja 
 
 
 
 
Termín: čtvrtek 18.9 – neděle 21.9.2008 
Program: 3-denní přejezd (nalehko – jen batoh 
či brašny s nejnutnějším oblečením a vybavením) 
Krušných hor z Ústí n.Labem do Karlových Varů 
pro menší skupinu (max.3 auta) relativně 
zdatných cyklistů pod vedením zkušeného Daduli 
Ubytování: ve čtvrtek v Ústí n.Labem a pak na 

le restauračních zařízení 

: vlastními auty (cca.380km) do Ústí, 

hřebenu v hotýlcích, chatách a privátech podle 
toho kam až dojedeme 
Stravování: vlastní – d
po cestě 
Doprava
z Varů do Ústí vlakem (13.07,15.07,17.07) 
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Odjezd: ve čtvrtek 18.9 dle dohody s řidičem. Rozdělení do aut vám sdělí 

ický poplatek: 50 Kč (organizač.výdaje) – zaplatit na místě  
ě 

 Hronové. Při přihlašování sdělte možnosti  vzít auto a 

oňa Hronová mobil  604 604 329 nebo 
a@

9 nebo outdoor.uh@seznam.cz

Soňa. 
Účastn
Cena za dopravu cca.600 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. + samozřejm
ubytování na cestě 
Přihlášky : u Soně
držáky na kolo. 
Kontakty: S
sona.hronov seznam.cz 
Laďa Plch mobil 777 767 29

Na hřebenu v sedle se těší    

 

yměňte kolo za pohorky a vyrazte s námi se pokochat krásou 
podzim

 4.10. - 

-denní

y (st.10 – 6.15/ 6.40/ 8.00 ) busem do Terchové (centrum) – Biely 

pod Chlebom – Snilovské sedlo – Velký Kriváň – Malý Kriváń – 

Soňa a Laďa 
 

 
V
ních hor. 

 Termín: sobota
neděle 5.10.2008 
Program: 2  
přechod hlavního 
hřebene Malé Fatry 
s přespáním na chatě 
pod Chlebom – možnost 
stravování, ubytování – 
230 Sk /150 Sk ve 
vlastním spacáku. 
1.den 
Ze Žilin
Potok – Malý Rozsutec – Medzirozsutec – Velký Rozsutec (možno podejít – 
zkrácení o 1 hod) – Medziholie – Stoh – Poludńový grúň – chata pod 
Chlebom – 9,5 hod 
2.den 
Chata 
Priehyb – s.Vráta – Suchý – chata pod Suchým (možnost občerstvení) – 
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Starý Hrad– Nezbudská Lúčka – Strečno vlak.zastávka (7 hod) – vlakem 
do Žiliny (16.01/ 17.48/ 19.05) 
Vybavení: Doporučuji kvalitní obuv (pohorky) a oblečení. 

uty do Žiliny, pak busem do Terchové a zpět ze 

 3.30 - 4.00 hod dle dohody s řidičem 

 řidičem. 
nam.cz

Stravování: vlastní  
Doprava: vlastními a
Strečna vlakem do Žiliny 
Odjezd: v sobotu 4.10. v
Účastnický poplatek: 30 Kč (organizač.výdaje) 
Cena za dopravu cca. 300 Kč zaplatit dle dohody s
Přihlášky : Laďa Plch tel. 777767299 nebo outdoor.uh@sez   

Laďa 

 

 V dne  vzpomínku na letní tábor Úsvit. 

II. DEN – úterý – 29.7. 2008 

nezača

Při přihlašování sdělte možnost vzít auto. Přihlášky do 17.9 – nutno 
rezervovat ubytování. 

 

 
 

šní kronice Vám přináším
 
I

Další den tábora 
l nijak jinak než 

budíčkem s kytarou a 
poté následovala 
rozcvička, hygiena a 
snídaně. Na ranním 
nástupu jsme se dověděli, 
že dnešní dopoledne 
strávíme vázáním uzlů s 
Peťou a poznáváním 
kamenů, koření a bylin s 
Žabou a Pavlou. 
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Navazovala další hra; po jednotlivcích i menších větších skupinkách 
jsme sbírali a vynášeli z lesa nejrůznější věci – sombrera, mrtvoly, 
nože, dřevo a dokonce i NIC. Všichni se činili, aby nasbírali co nejvíc 
bodů. Po opět vynikajícím obědě a službách následoval odpolední 
klid, a tak jsme nabírali síly na zbytek dne. Součástí dalšího nástupu 
bylo představení, ve kterém napadli indiáni sherifovu družinu a ta se 
poté rozhodla požádat zkušeného Rodrigese Santiaga o to, aby je 
nečemu přiučil. Mexičanec souhlasil, ale za to chtěl vyklidit sklep a 
to bylo téma dopolední hry. Požadavek Rose tím byl splněn, což 
znamená, že výuka může začít. Správný pistolník musí zvládnout 
navigování, což nám vysvětlil Peťa, orientaci v mapě, kterou nám 
ochotně popsala Ivča, jak točit s krinolínou a nahazovat smyčky nás 
naučil Dub s Jiřanem a jak střílet z airsoftky a vzduchovky 
předvedli Pepe a Máčala. Hladní jsme se nahrnuli ke kuchyni, pojedli 
a splnili služby. Následoval volný večer. Skoro všichni vybíjeli 
energii dohromady u 
ringa, kopačáku, 
létajícího talíře, 
basketbalového a 
volejbalového míče a 
dalšího. Za šera se 
zpívalo u ohně a pak 
šlo spát. 
 
Za Kofola Rum 

Čechová Eva 
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Klubovna:   
m. 293 

iště 

 

 

 Jméno e-mail 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

Palackého ná
686 01 Uherské Hrad
1. patro  - dveře 12 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz   
.cz duzina.usvit@seznam   

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

 
 
 

Telefon 
P H hron.dra 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa il.czpavelpol@ema 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 

ředseda DR udmila Bříštělová 72 542 629 

 08 056 938 

edoucí ana Venclová na.venclova.uh@seznam.cz

604 100 900 
    
P L  5
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová 6
    
V J ja 728 557 346 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá zcerstvaj@seznam.c 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová 

irka.snizkova@seznam.cz
 776 394 247 

 Mirka Snížková m 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová .czsona.hronova@seznam 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

 
ředseda Úsvitu:   

ová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz
P
 Soňa Hron   
Vedení Úsvitu:  

lehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz Pavel Po   
 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:cerstvaj@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:zachar25@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:chromy.zbysek@quick.cz
mailto:pavelpol@email.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
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U 

do Chřibů 

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

 

KUFR a Úsvit v ŘÍJN
4.-5. - víkend  – Přechod Malé Fatry 
4. - sobota  – Setkání po táboře 
11. - sobota  – Paintball 
18. – sobota - Vycházka 
24.–28. víkend+svátek - CVVZ 2008 
 

Z d
DUHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Uzávěrka 1.9.2008. Příští uzávěrka: 21.9.2008.  
Strana 8, září 2008 


