
 
 
 

 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 
 

KUFR a ÚSVIT 
 
 
 
 červen 2009 
  
 9., 16. – úterý 

 Lukostřelba v Kunovicích 

 
 

 
12.-14. – víkend 

 
Turistika v Raxu 

 
 

18.-21 – delší víkend 
 Salza a Rax 

  

 20.-21. – víkend 

 
Velká Fatra na kole i pěšky 

 
 

 
23.6. – úterý 

 
Procházka Hradištěm s historickým 

výkladem 
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Milí přátelé, 
 Čas letí jak divý, prázdniny máme na krku a s nimi plno smělých 
plánů a snad i nových zážitků. V posledních 2 měsících proběhlo plno 
zajímavých akcí, můžete mrknout na fotky do galerie. Připomenula bych 
zdařilé vodácké akce – Lužnici a Orlici, cyklo akce – 1.máj na kolech a 
prodloužený víkend v Hostýnkách a za Úsvit zmíním velmi zdařilou akci – 
víkend netradičních sportů. Proběhla avizovaná brigáda Kunovicích, 
zúčastnilo se 8 dobrovolníků, udělali kus práce, takže jim ještě jednou 
patří dík. Také bych chtěla vzpomenout na skvělou procházku Hradištěm 
s ještě skvělejší průvodkyní paní Rašticovou. Kdo ji zmeškal, má možnost 
se zúčastnit aspoň druhé půlky nyní v červnu. Tak tedy… co nás čeká a 
nemine se dočtete v červnovém zpravodaji a já Vás už jen pozdravím, 
mějte hezký začátek léta a některé akci ahoj.    

Soňa 
 
 
 
 
 Všechny příznivce lukostřelby bychom chtěli pozvat na úterní 
Lukostřelecké dýchánky v Kunovicích. K dispozici je zde terčovnice, 5 
dlouhých luků různých silových kategorií, ochranné pomůcky a 
samozřejmě odborná instruktáž. I nějaká ta štamprlka nebo kafíčko se 
najde. 
Věk účastníků je neomezený.  
Termíny: úterý 9. a 16.6. vždy mezi 18.00 a 20.00 hodinou. V případě 
deště se střelba ruší, ale to neznamená, že se nemůžete stavit i tak. 
Adresa: Panská 890, Kunovice (naproti Letního areálu) 
Pokud se nebudete moct dozvonit, tak volejte Jirkovi M. na číslo 
736176628. 

Lukostřelbě zdar!    
Jiřík a Zuzka Müllerovi 
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 Se pro bouřky a prudké ochlazení nekonal... Náhradní termín bude 
sdělen na webu. Vyjedeme si pravděpodobně někdy v červnu 

Jirka Hron 
 

 
 

Tábor Úsvit 
 Tábor Úsvit je už plně obsazen. Poslední pokyny budou zaslány 
přihlášeným a objeví se v příštím zpravodaji. Všechny přihlášené prosím 
splňte si případné resty s přihláškami, placením, registrací do Úsvitu, ať 
to máme všechno v pořádku.  

Díky Soňa 
 

KUFROVKA – Tábor (nejen) pro náctileté 
Léto se nezadržitelně blíží a s ním hned pro rázný rozjezd náš 

tábor pro náctileté - expedici za hranice běžných lidských schopností.  
Termín: sobota 4. července - neděle 12. července 2009 
Místo: Řikonín na Vysočině  
Účastnický poplatek: 1400Kč 
Co nás čeká: Krásná rozlehlá louka obklopená lesy, KÓTA, doufejme, že i 
příznivé počasí, potok se spoustou brodů…  
Na programu budou hlavně tvrdší hry pro jednotlivce i týmy, základnu si 
musíme sami vybudovat a udržovat ji v chodu, starat se o vaření, dřevo, 
prostě o přežití... však znáte Avdu.  
 Akce je určena nejen náctiletým od 13 let. Přihlašování u Pavla 
Polehni na pavelpol@email.cz nebo 604 897 725. 
 
POSLEDNÍ POKYNY BUDOU ZASLÁNY PŘIHLÁŠENÝM ÚČASTNÍKŮM 
EMAILEM... 

AVDA 
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 Kdo nemáte závratě a strach z výšek, můžete si vyzkoušet feratový 
výstup v krásném pohoří Raxalpen za Vídní. Je zde krásná i běžná 
turistika, úžasná příroda. 
Termín: víkend 12. - 14.6.2009 
Program: Každý dle svých možností, každý odpovídá za sebe! Na 
možnostech túr se dohodneme na místě. 
Ubytování: ve stanech na již známém veřejném tábořišti Kaiserbrunn (u 
silnice) vybaveného sociálním zařízením (WC, umývárna). Vedle je koupání 
v ledové říčce, 100m hospůdka. Počet míst je omezen velikostí tábořiště, 
rezervace nemožná. Kdo přijede dřív, ten má místo. Jiné ubytování 
v blízkém okolí ve stanu není možné. Poplatek se minulý rok nevybíral. 
Stravování: vlastní 
Doprava: vlastními auty. Sien – Wiener Neustat – Neukirchen – Gloqqnitz 
– Payerbach – Reichenau – Hirschwand – Kaiserbrunn (cca 250km). 
Doporučuji rakouskou dálniční známku. 
Cena za dopravu cca 500,- Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Odjezd: v pátek 12.6.09 ve 14.30 z parkoviště u kina Hvězda. Kdo by měl 
zájem jet už v pátek ráno, program se může upravit o túru navíc. 
Účastnický poplatek: 50,- Kč (organizační výdaje) - zaplatit na místě. 
Doporučuji sjednat zdravotní připojištění (i zvýšené pro feratisty!). 
Nezapomeňte dobré vybavení - feratový set, helmy, pohorky, oblečení!!! 
Kdo bude chtít použít lanovku – vezměte si s sebou do 10 EUR. 
Přihlášky a platby: Broňa Klementová, nejlépe mailem: 
klement.brona@centrum.cz příp. mobil 774 151 797. 
Kdo můžete vzít auto, řídit, dejte mi prosím vědět při přihlašování. I větší 
stany vítány. 

Zve Broňka 
Více informací na: 
http://www.adrex.cz/ferraty-a-klettersteigy/klettersteigy-v-pohori-rax.html
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=172
http://cestovani.idnes.cz/kde-si-dokonale-nacvicite-feraty-do-alp-dy0-
/ogsvet.asp?c=A060529_183936_igsvet_tom
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oj spoluvesmířani moji, 
Kdo si chce zkusit ferratové lezení a povozit se na trojkové vodě 

edale
čích až po super těžné stěny (pro experty). Jelikož se 

lze. 

čer přejezd do Wildalpenu 

Salza - kemp "u Maďara" 

v Raxu, 
dalpenu 

ca 14 euro 
dividuálně 

 lezení... 

Ah
 
má příležitost. 
N ko Wídně je pro turisty dobře známá oblast, která nabízí lezecké 
terény od nejleh
mezi ně nepočítám vybral jsem zlatou střední cestu a zvolil zajištěnou 
trasu "Klettersteig". Vodácký program se uskuteční na naší oblíbené Sa
Program: 
· Pátek - Rax Alpen - Ferrata Haid-steig a Preinerwand-steig (výstup, 
sestup) nave
· Sobota - Salza 1 etapa Hinterwildalpen, Wildalpen - Palfau (schody) 
· Neděle - Salza 2 etapa soutok Lassing/
Doprava: Osobními auty 
Ubytování: ve vlastních stanech, první noc na veřejném tábořišti 
další dvě noci kemp ve Wil
Termín: čtvrtek 18.6. – neděle 21.6., odjezd v 17:00 hod z UH 
Cena: Ubytování: 2 noci v kempu c
Doprava: cca 800,- Kč při plném osobním autě, bude se řešit in
s řidiči 
Pojištění: každý individuálně. Pozor, nutno specifikovat vodu do WW3 a 
feratové
Přihlášky: Zbyšek – tel. 604 976 172 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Červen 2009. strana 5 



 
 
 
 
 
Termín: sobota 20.6 – neděle 21.6.2009 
 Hřeben Velké Fatry je ze západní strany těžko dostupný díky dlouhým 
nástupům přes jednotlivá údolí. A právě tuto část si zrychlíme přesunem na 
kole (libovolný typ, pojízdné), kdy při pozvolném stoupání kolem horského 
potoka se můžete kochat přírodou, nasávat vůni lopuší a těšit se na sjezd při 
cestě zpět. V závěru doliny na vhodném místě zamčená kola schováme, 
vyšplháme na kopec, projdeme kus hřebene, pokocháme se výhledy a 
horskou květenou, sejdeme zpět ke kolům a na nich sjedeme dolinou zpět. 
Program: – návrh tras: 
Sobota: Necpálskou dolinou (11 km), Balcierovo–Koniarky–Chyžky–Ploská 
–chata pod Borišovom (možnost občerstvení) – Balcierovo (4,25 hod) 
Neděle – Gaderskou dolinou (16km), Drobkov – Ostredok – Križná – 
Králova studňa (voda)– Veterné – Drobkov (4.5 hod) 
Alternativa pro odjezd v pátek ráno: 
Pátek – výstup na Lysec se sjezdem Jasenskou dolinou (autem k chatě 
Lysec, zde nechat kola, autem zpět Jasenskou dolinou k odbočce na Lysec, 
výstup po žluté na Lysec přes nádherné louky a koberce žlutých úpolínů, 
sestup po modré k chatě Lysec a sjezd na kole zpět k autu. 
Možná je i pouze pěší turistika (bez dopravy kola). 
Ubytování: ve 4+9-lůžkových chatkách (sociální zařízení do 50 m od chatek 
v restauraci s hotelem) v chatové osadě Gader v ústí Gaderské doliny  
Stravování: vlastní, restaurace hned vedle chatek příp.1 km v Blatnici 
Doprava: vlastními auty (cca 175 km) UH – Bánovce – Priedviza –
Slov.Pravno – Necpaly (Blatnica) nebo po dálnici Žilina - Martin 
Odjezd: v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno dle dohody s řidičem, tak 
aby jsme se sešli v 9.00 v Necpalech. 
Účastnický poplatek: 420 Kč/os (ubytování 2 dny + organizace) 
Cena za dopravu cca. 300-350 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Příp.pojištění nechávám na Vašem zvážení. 
Přihlášky: Laďa Plch mailem na outdoor.uh@seznam.cz nebo mobil 
777 767 299 (do 31.5.) 
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a držáky na kolo. 

Zve Laďa 
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Milí příznivci historie a také našeho kraje. Jak již bylo avizováno, uskuteční 
se 23.6. druhá půlka procházky Hradištěm s historickým výkladem paní 
Blanky Rašticové. Opravdu to stojí za to. Sraz v 17 hodin v ulici Dlouhé u 
zbytku starého kamenného opevnění - aneb u zadní vchodu do kavárny, 
jež se nachází vedle obchůdku Za vraty (tento se nachází vedle 
Juvacykla)… pro ty, kteří byli na 1. půlce – tam, kde jsme minule skončili. 
 
 
 
Ahoj přátelé kol a vysokohorské turistiky. 
 Letos jsme naplánovali pro cyklisty o červencových svátcích 
návštěvu Oravy. Mnozí z nás už tam lyžovali, šlapali na běžkách a pěšky, 
ale na kolách jsme tam ještě nezabloudili. Takže letos máte tu jedinečnou 
možnost vyjet a sjet pár pěkných kopečků kochat se nádhernými výhledy 
na Choč, obě Fatry, Roháče i Tatry.  
 Budeme tam  3 dny a cyklotůry po Oravské Maguře, Skorušině a 
podhůří Roháčů budou naplánovány jak pro náročné, tak pro rekreační 
cyklisty. Také je plánována kupaňa v termálech na Oravici. Bydlet budeme 
v ubytovně v Oravském Podzámku s výhledem na Oravský hrad ve dvou a 
třílůžkových pokojích s vlastní sociálkou, k dispozici kuchyňka, společenská 
místnost a ohniště na grilovačku. K hospůdkám a obchodu je to od 
ubytovny do Podzámku 2 km. A teď fakta: 
Termín: od pátku 3.7.2009 do pondělí 6.7.2009 
Doprava: vlastními auty, odjezd v pátek z parkoviště u kina Hvězda 
v 16.30hod. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastní sociálkou na ubytovně Vartáš 
v Oravském Podzámku 
Program: cyklotúry budou pro účastníky řádně připraveny a samozřejmě, 
že můžou jet i pěšáci . 
Cena: za ubytování (3 noci) a org. výdaje pouhých 750Kč (pokud se 
rapidně nepohne kurz EUR) 
Nutno počítat ještě s nákladem na dopravu, který si vyrovnáte s řidičem. 
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Příhlášky: beru do 19.6.2009 (kdy musím upřesnit počet ubytovaných) a 
to telefonicky 736680073 nebo osobně. Přihláškou je zaplacení plné ceny 
a dá se hradit i dotacemi Kufru. 
Při přihlašování nahlaste zda můžete vzít auto. 

Na všechny se těší     
cyklista a důchodce Dadula 

 
 
 
 
Všem, kteří se těšili na slibovanou Odyseu na Vltavě, s vodácko - 
cyklistickým programem s lítostí oznamujeme, že jsme se rozhodli ji letos 
nepořádat. V souvislosti s ubytováním se objevily problémy, které jsme 
nebyli schopni vyřešit. Odyseu na jiném místě a v jiném termínu už 
nedokážeme zorganizovat. Také již dříve zamluvený autobus není v jiných 
termínech volný. S provozovateli ubytovny v Zátoni se ale chceme 
domluvit, jestli by nám již letos jeden celý týden nerezervovali pro příští 
rok. 

Vedení 

  
 
 
Milí cyklisté. Na konec srpna 27.-30.8. 
chystám prodloužený víkend 
v Krkonoších na kolách. Zatím mám 
zarezervovaných 12 míst. Zkuste mi 
zájemci dát vědět na 
sona.hronova@seznam.cz, abych 
event. rezervaci rozšířila. Podrobnosti 
příště.   

Soňa 
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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 mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

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   
www.kufr-usvit.czHttp:    

Mobil: +420 731 500 883
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KUFR a Úsvit v létě 
3. - 6.7. - víkend  - Na kole po Oravě 
4. - 12.7.   - Tábor pro náctileté 
25.7. - 8.8.   - Tábor Úsvit 
27.-30.8. - víkend  - Krkonoše na kolách 

 
 
 
 
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 1.6.2009. Příští uzávěrka: 22.6.2009.  
Strana 13, Červen 2009 
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