
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

Květen a Červen 2010 
 

1. – sobota 
Prvomájová kola 

 
 

7.-9. – víkend 
Májové Hostýnky 

 
22. – sobota 

Od kamene ke kameni 
 

22.-23. - víkend 
Velká Fatra na kole a pěšky 

 
??. – víkend 
Splutí řeky 
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Tábor Úsvit 
Tábor Úsvit- ještě 2 místa volná!!! 
Ahoj děcka a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. Přináším Vám 
tedy informace o letošním letním táboře. 

Termín: neděle 25.7. – neděle 8.8. 2009 

Místo: Vlachovice, Bílé Karpaty 

Doprava: autobusem tam i zpět 

Ubytování: v podsadových 
stanech 

Strava: klasická táborová 
z polní kuchyně 

Program: jako vždy velmi 
nabitý s perfektní 
celotáborovou hrou. Že o 
dobrodružství a napětí nebude 
nouze, o tom nepochybujte!!! 

Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.500,- Kč.  

Přihlášky budou k dispozici u Soni, zálohu (1000 Kč) nutno zaplatit do 
15.5.2010 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý poukaz 
hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena do 
15.6. 2010!!!! 

O přihlášku se přihlaste k Soni na tel. 604 604 329 večer, nebo lépe napište 
emailem na adresu sona.hronova@seznam.cz. 

AVDA 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Květen a Červen 2010. strana 2 

mailto:sona.hronova@seznam.cz


 
 
 

KUFROVKA na vodě – Tábor (nejen) pro náctileté 
 

 Zima už je u konce a my bychom pomalu měli zapřemýšlet, co budeme 
dělat v létě... Letošní Kufrovku na vodě, aneb Expedici za hranice běžných 
lidských schopností jsme naplánovali na poslední prázdninový týden...  

Termín 21.-29.8. 2010 (tak aby před koncem prázdnin zbyly ještě dva dny na 
rozdýchání...)  
Místo: pravděpodobně Stará řeka na Lužnici a Vltava od Vyššího Brodu do 
Budějic... 

Co nás čeká: více než týden pohody, splutí 
řeky, vodácké kempy, zpívání při kytaře u ohně... 
Akce je určena nejen náctiletým od 13 let.  

řehu 

nický poplatek: 1750Kč pro členy dužiny 

Ubytování: ve stanech - v kempech na b
řeky 
Účast
(členský poplatek 120Kč), 1950Kč pro nečleny. 
V ceně je kempovné, strava, doprava a půjčení 

vodáckého vybavení. 
Přihlašovat se můžete již nyní u Paji, nejlépe emailem (pavelpol@email.cz), 
abychom vám mohli poslat přihlášku k vyplnění. Záloha 1000Kč je nutno 
uhradit do 30.6.2010, doplatek budeme vybírat na akci.  
Na fotky z Kufrovky na vodě 2006 se můžete podívat na stránkách:  
http://www.kufr-usvit.cz/?lg=cz&page=galerie
 

AVDA 
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Termín: sobota 22.5 – neděle 23.5.2010 
 

Původně plánovaný termín jsem z osobních 
důvodů musel posunout o měsíc dřív ale o to 
více si snad užijeme jarní květeny. Doufám, že 
tentokrát bude oproti minulému roku počasí 
moudřejší a akce se podaří zrealizovat. 
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 p.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 vlastních spacácích v 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 
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Doprava: vlastními auty (cca 175 km) po dálnici Žilina - Martin  nebo UH – 
Bánovce – Priedviza –Slov.Pravno – Necpaly (Blatnica)  
 

Odjezd: v sobotu (příp.pátek) ráno dle dohody s řidičem, tak aby jsme se sešli 
v 9.00 v Necpalech 
 

Účastnický poplatek: 40 Kč/os 
(organizace) + počítejte 7-10 EUR/os/den za 
ubytování. 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 14.5.) 
Při přihlašování sdělte možnosti  vzít auto 
příp. držáky na kolo a termín odjezdu – 
pátek/sobota 

Laďa Plch 
 
 
 
 
Zveme všechny pěší turisty na zajímavou 
procházku se znalcem chřibských kamenných 
útvarů, hradišťským turistou panem Josefem 
Kubelou. 
Kdy: sobota 22.5.2010 
Odjezd: ráno autobusem z UH, čas upřesním 
dle místa „startu“ 
 
Více pak v aktualitách webových stránkách Kufru 
nebo na mailu klement.brona@centrum.cz nebo 
na mobilu 774 151 797 
 

Broňka 
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Termín: 10.-17.července 2010 
Jak už jsme uvedli minule, základnou nám bude ubytovna v osadě Kovářov u 
Frymburka v bezprostřední blízkosti přehrady. 
Program: Oblast Lipna je přímo nabita všemi možnostmi rekreačních aktivit. 

Hustá síť turistických tras, cykloturistických 
tras, mezi Lipnem a Frymburkem nová 11 km 
dlouhá osvětlená trať po břehu přehrady 
s perfektním povrchem pro cyklisty a 
inlajnisty. Pro adrenalíňáky je v Lipně bobová 
dráha, bikepark se sjezdovými tratěmi pro 
začátečníky i náročnější, s půjčovnou 
horských kol. Pro horší počasí je zde 
aquapark i velký krytý bazén. Počítáme 
se splouváním Vltavy mezi Vyšším Brodem a 
Českým Krumlovem – povezeme si rafty a 
Pálavy a na vleku jízdní kola. Ubytovna má 
vlastní loděnici s možností půjčení loděk i 
plachetnice. 
 

Ubytování: v ubytovně ve tří, čtyř a šestilůžkových  pokojích, na válendách ve 
vlastních spacácích. 
Stravování: vlastní- v ubytovně bude k dispozici vybavená samoobslužná kuchyň 
a jídelna-společenská místnost. V blízkém okolí jsou dobré možnosti nákupu i 
stravování v restauracích. 
Doprava: autobusem s vlekem na jízdní kola.  
Účastnický poplatek: dospělí 2000,-Kč, děti do 26 let 1700,- Kč. Zahrnuje 
ubytování, dopravu osob tam i zpět i místní přepravu v rámci programu, dále 
přepravu kol, lodí a dalšího vybavení a organizační náklady. 
Přihlášky: přijímá Pavel Polehňa /Paja/ mailem (pavelpol@email.cz) nebo 
telefonicky (604 897 725). Přihláška je platná po zaplacení zálohy 500,-Kč za 
osobu. Zálohu je možné zaplatit na účet Kufru (číslo účtu 154 355 8339/0800) 
jako variabilní symbol uveďte svou registrační číslo, nebo se domluvte s Pajou. 
 
Vzhledem k tomu, že ubytovna není nafukovací, platí, že kdo zaváhá nejede. 

Míla 
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Do půlnoci - Slovácký mnohoboj 

 
Milí účastníci 
šifrovacích her i vy, 
kteří si chcete 
vyzkoušet naši hru 
letos poprvé, pokud 
rádi namáháte mozek 
a jste hraví, vydejte se 
s námi už popáté na 
dobrodružnou cestu 
kolem Uherského 
Hradiště. Tématem 
pátého ročníku hry Do 
půlnoci je sport. 

Principem hry je 
objevování zpráv, na 
jejichž základě se tým 
dostává na další 
stanoviště. Dopředu je 
známé jen výchozí stanoviště a čas startu - zaregistrovaní hráči se místo i čas 
zahájení včas dozví. Další stanoviště, jejich počet a cíl už musí soutěžící 
objevit sami. 

Hry se mohou zúčastnit 2 - 3 členné týmy, jejichž členům musí být více než 
15 let. V každém týmu musí být alespoň jeden hráč starší 18 let. 

Tým, který dorazí do cíle jako první a dokáže, že prošel všemi stanovišti, získá 
volné akreditace na 36. Letní filmovou školu, která se koná v Uherském 
Hradišti 23. července - 1. srpna. 

Hra proběhne v pátek 28.5., start je v 18 hod. Registrace a více informací 
na www.dopulnoci.xf.cz.
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Ceník půjčovného 
 (uvedeno půjčovné na den)  

 
                   člen     nečlen 

Vlek velký – na kola ................................................400,- ................... 500,-  
 

Pevné lodě C2 – plastovky......................................... 80,- ................... 140,- 
Plastová C1 nebo laminátová K1 ............................... 40,- ....................  80,-  
V ceně jsou pádla a staré vesty (červené polystyrenové) 
 

Rafty  
Colorado – Gumotex (6míst) ....................................250,- ................... 350,- 
Pulsar – Gumotex (6míst) ........................................350,- ................... 450,- 
Pálava-Gumotex (2 místa)........................................100,- ..................  200,- 
Yukon-RobFin- samovylévací (2místa) ......................150,- ................... 250,- 
V ceně jsou pádla, staré vesty  (červené polystyrenové) a pumpa  
 

Příslušenství: 
plovací vesta (Hiko) ................................................. 20,- .................... 40,-  
pádlo plastové ......................................................... 10,- ..................... 20,- 
dvojpádlo ............................................................... 10,- ..................... 15,-  
pumpa ................................................................... 10,- ..................... 15,- 
 

Stany: 
Kopule Stanap ......................................................... 30,- ..................... 50,-  
Kopule pro 3 os........................................................ 30,- ..................... 50,- 
Kopule pro 4 os........................................................ 30,- ..................... 50,- 
Ideál ......................................................................... 0,- .....................NE 
 

Ostatní: 
Karimatka.................................................................. 5,- ....................... 5,-  
Motorová pila..........................................................100,- .................. 400,- 
Kotlina na zabijačku ................................................. 30,- .................... 50,-  

 
 Materiál možno zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem - mobil 
604 100 900. V případě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla Polehňu 
mobil 604 897 725.  

 
 Kufr a Úsvit mají k dispozici i horomateriál. Tento je možno zapůjčit po 
dohodě se Soňou Hronovou na tel 604 604 329. K dispozici jsou sedáky prsáky 
karabiny, expresky, osmy, lana, smyčky, kladky, jumar, cepín, helmy... 
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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 létě 
2-6.7. – víkend  - Rakousko na kole 
10.-17. – víkend  - Odysea 
25.7-8.8. – tábor  - Tábor Úsvit 
21.-29.8 – tábor  - Tábor pro náctileté 
26.-29.8. – víkend  - Na kole po Krkonoších 
 

 
 
 
 
 
 
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 
11.5.2010. Příští uzávěrka: 22.5.2010. 
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