
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

Leden 2011 
 

 
4., 11., 18., 25. – úterý 

Sauna 
 

 
 

14.-16. – víkend 
Skalka 

 
 

 
 

22. – sobota 
Vlára 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 Je 31. prosince a já se snažím ještě dohonit pár starých restů – 
zaplatit faktury, vytřídit staré písemnosti a také dopsat první zpravodaj 
roku 2011, aby Vás hned po N. roce mohl poinformovat, co že se v Kufru 
a Úsvitu chystá. Venku se setmělo, jemně sněží, za pár hodin už tu bude 
rok zbrusu nový. Dvacet kufráků si právě teď užívá bílé a mrazivé zimy 
v Jeseníkách pod Kraličákem, podle sms, které jsem dostala, měli z pekla 
štěstí. Po vánoční oblevě se nad nimi totiž zima slitovala a nadělila jim 
nového sněhu a mrazu a taky prý sluníčka a dlouhé kilometry nažehlených 
stop. Co více si mohli přát? Ale to jsem ten prosinec vzala jaksi od konce. 
Hned na jeho počátku proběhlo 1. neformální shromáždění Kufru a Úsvitu 

a bylo to fajn, schůze trvala jen 
krátce a tak jsme se mohli déle 
veselit a bavit. Těsně před 
Vánoci vyrazili úsviťáci a pár 
kufráků na tradiční noční 
přechod Chřibů a o několik dní 
později na Štěpána pro změnu 
přes den na procházku po okolí 
Hradiště pod vedení zkušeného 
turisty Ladi Plcha. Slyšela jsem 
samé kladné ohlasy, takže 
počítám, že tyto tradiční akce 
proběhnou i za rok. 
 Ale konec ohlížení, 
hlavu vzhůru a vstříc dalšímu 
aktivnímu, zdravému a 
veselému roku 2011. 
Spokojenost a klid na duši Vám 

přeje za celé vedení  
    

Soňa 
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Milí dobrodruzi, 
 
zdravím Vás všechny v roce 2011! Ať se Vám daří a máte se fajn.  

 
Pokud byste chtěli jet 
letos na Úsvitcon, tak 
si rezervujte termín 
25.2. - 27.2.2011. 
Pojedeme opět na 
Modrou a celý tým už 
se velice těší:-). Bližší 
info v následujícím 
zpravodaji. 
 

PJ Rybářka 
 
 
 
 
 

Nákup nového materiálu 
Ještě před koncem roku jsme investovali do nákupu tábornického a 
sportovního vybavení – pořídili nové celty, 3 stany, sekerky a z daru 
nadace Děti-kultura-sport budeme kupovat nové nafukovací lodě. 

 
Letní tábory 

Příprava letních táborů je už v plném proudu, dolaďujeme podrobnosti, 
bližší informace přineseme v příštím čísle. 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Leden 2011. strana 3 



 
 
 
 
 
Ahoj kamarádi běžkaři i sjezdaři, 
Minulou zimu jsme bohužel museli zájezd do Kremnických vrchů pro nedostatek 
sněhu zrušit. Stalo se to po mnoha letech poprvé a doufám, že se to nebude tuto 
zimu opakovat. Předvánoční sněhová nadílka dává optimistické předpoklady,že 
by letos mohlo být sněhu dostatek. Už teď před Vánocemi se ve stopách okolo 
Skalky prohánějí běžkaři. Po otevření nové široké sjezdovky se čtyřsedačkou jsou 
podmínky na Skalce vynikající i pro sjezdaře. 
 
Termín: od pátku 14. do neděle 16.ledna 2011. 
Ubytování: v nám velmi dobře známém hotelu /letos už ubytovně/ Veterník, 
jako obvykle ve 2,3 a 4 lůžkových buňkách. 
Stravování: Jako vždy individuální, přes den na Skalce na Limbě, nebo v 
bufetech, večer třeba v hotelové restauraci, nebo ve městě. Na pokojích se 
nedá vařit, pouze čaj nebo káva ve vlastní varné konvici! 
Program: v pátek odjezd v 17:00 hodin od Zdravotní školy v Uh.Hradišti. Po 
příjezdu a ubytování bude seznamovací večírek - napřed v přízemí 
v restauraci a pak na koberci na patře, jako každý rok. A snad letos nebude 
chybět kytara. V sobotu výjezd na Skalku nebo Krahule podle sněhových 
podmínek a domluvy na místě. Běžkaři vyrazí do stopy a projedou si dle 
vlastního uvážení část běžeckých tratí. Sjezdaři mohou pilně pilovat oblouky. 
Večer se sejdeme, zjistíme zda někdo nechybí a pro ty kdo dorazí a budou mít 
dost sil, bude rozlůčkový večírek. V neděli vyjedeme opět nahoru, kde 
dokončíme to, co jsme v sobotu nestihli. V 15 hodin se sejdeme a vyrazíme 
domů, abychom do UH dojeli kolem 19-té hodiny. 
Účastnický poplatek: za dopravu, ubytování a organizaci zaplatíme 900,- 
Kč Máši Hronové. Kdo se ještě nestačil přihlásit za člena Kufru, přichystá si 
ještě 50,-Kč na členský příspěvek. 
Přihlášky: přijímá také Máša - mobil:776 394247. Přihlášení je platné po 
zaplacení celé ceny zájezdu a to nejpozději do úterý 11.ledna! /v sauně/. 
Upozornění: kromě lyží a bot je nutno vzít sebou občanku, průkazku 
zdravotního pojištění a nějaké eura na útratu. 

 
Ahoj, ve stopě nebo na sjezdovkách se těší     

 Máša a Míla 
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Přátelé Lyžníci - běžkaři  

Konečně jsme se dočkali 
a napadlo nám dostatek sněhu i 
v našem regionu na náš 
milovaný pohyb. Takže Vás 
všechny zvu na VLÁRU 2011. 
 
Termín: sobota 22.1.2011. 
Odjezd z Uherského Hradiště 
vlakem v 8:25 hod. do stanice 
Bojkovice nádraží (přijďte dřív 
kvůli skupinové slevě). Odtud 
busem 9:18 na Žítkovou. Délka 
cesty na lyžích bude cca 20 - 25 
km. Po cestě není možnost 
občerstvení, tak se na to 
vybavte. 
Aktuální informace o akci, 
sněhové pokrývce atd. podám na telefonu 572 641 128 navečer nebo 
mobil 607280854, když ho budu mít u sebe. 

 
Těší se         

 Míla 
 
 
 

Zrušení Pusteven 
Plánované lyžování v Beskydech se letos neuskuteční. Zájezd nemá kdo 
zorganizovat. 

 
Saunování 

I v lednu se budeme setkávat v sauně na zimáku, vždy v úterý od 18. 
hodin, za pouhých 80 Kč. Termíny: 4., 11., 18., 25. 
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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  
 

 
 
 
 
 
 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 únoru 2011 
každé úterý     - Sauna na zimáku 
4.-6. – víkend   - Vysočina na běžkách 
25 - 27. – víkend   - Úsvitcon 
26. – sobota    - Hostýnky na běžkách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 3.1.2011. Příští 
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