
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

Únor 2011 
 

1., 8., 15., 22. – úterý 
Sauna 

 

4.-6. – víkend 
Vysočina na běžkách 

 

25.-27. – víkend 
Úsvitcon 

 

26. - sobota 
Pustevny 
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Milí přátelé, 

 
Máme to ale 

prapodivnou zimu! 
Dokonce prý sněženky 
v lednu kdesi 
vykvetly!!! To není pak 
divu, že lyžaři láteří. A 
jak! Hlavně ti z Kufru. 
Už druhým rokem jsme 
museli zrušit tradiční 
Skalku, protože 
v Kremnických vrších 
nebyl prostě sníh a to 
je opravdu škoda 
veliká. Přes dvacet let 

se tam jezdilo rok co rok a najednou… nečekané nemilé 
překvapení. Aspoň se budeme o to víc těšit na příště. Teď zase 
na chvíli připadlo a přituhlo, tak snad to ještě nějaký ten pátek 
vydrží. V plánu máme ještě Vysočinu a Pustevny, doufám, že 
snad vyjdou aspoň tyto zájezdy. 
 Jinak zdařile probíhá saunování, tam na počasí zas až tak 
nezáleží, horko je tam v mrazech i v dešti. No a Úsviťáci se 
mohou těšit na blížící se tradiční únorový Úsvitcon a také pak na 
dětskou akci v březnu v Osvětimanech. 
 
Zdravím a přeju ještě trochu mrazu, jaro má ještě chvíli čas. 

Soňa 
 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Únor 2011. strana 2 



 
 
 
 
 
 
 
Termín: 25.2. – 27.2. 2011 
Místo conání: Základní škola na Modré u Velehradu 
Odjezd: 17:10 autobusem z Uherského Hradiště, sraz 15 minut předem  
Prezence a začátek Úsvitconu: 18:00 (zejména pro ty, kteří přijedou 
vlastní dopravou) 
Návrat: 16:18 autobusem do Uherského Hradiště 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 300,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 250,-Kč) + 
sáček bonbónů (ale takových, co máte rádi a ne těch, kterých se chcete 
zbavit - co si přinesete, to si sníte) 
(poplatek zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo, organizační výdaje) 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: připravený osobní deník postavy dle upravených 
pravidel na http://www.linel.mysteria.cz/kestazeni/upravena_pravidla.xls 
, obyčejné tužky, gumu, kostky (desetistěnnou a šestistěnnou), vítány jsou 
kostýmy a všeliké speciální rekvizity – inspirovat se můžete na fotkách 
z minulých Úsvitconů na stránkách www.linel.mysteria.cz, 
http://www.lovciveverek.cz
Program: turnaj v Dračím doupěti, lukostřelba, deskové, karetní a 
společenské hry 
Přihlašování: do pondělí 21.2.2011 u Jirky Müllera na emailu 
apexx@seznam.cz zasláním kompletně vyplněné přihlášky, kterou 
stáhnete na stránkách www.linel.mysteria.cz 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností volejte Jirkovi na číslo 
736176628. 
 

Meč a magie,        
 PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen & PJ Žaba 
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Ahoj děcka! 
 Zdravíme Vás v novém roce. Máme pro Vás nachystanou další 
parádní akci. A to víkendovku na útulné hájence v Osvětimanech. 
Příroda se bude probouzet do jara ze zimního spánku. Tak proč to 
neoslavit s kamarádky a kamarádkami? Projdeme se, zahrajeme si pár 
her, zazpíváme … Zkrátka se hezky vyřádíme a pobavíme! 
Tak neváhejte a vezměte i své kamarády 
Termín: pátek 18.3

a kamarádky. 
 – neděle 

1
ubytování: hájenka

k z autobusového 

éž v 15:09 
ídaně 

tek: 200 kč 

20.3.201  
Místo a 
v Osvětimanech 
Odjezd: v páte

 

nádraží v 14:50 směr Osvětimany, 
sraz v 14:30 pod Kaštany, kde se 
naloží batohy do auta
Návrat: v neděli tamt
Strava: zajištěně od sobotní sn
do nedělního oběda 
Účastnický popla
(doprava, strava, ubytování, organizace) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka – budeme bez 
elektriky, takže ji budete dost potřebovat, pláštěnka, jídlo a pití na 
pátek, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle počasí a 
potřeby, psací potřeby, dobrou náladu, malý batůžek na túry. 
Přihlašujte se Peťovi do 14.3 na tel. 724 166 304 či emailem na 
adresu: mr.petrhron@gmail.com.

Těšíme se na Vás    
AVDA 
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Tábory 

Letos opět plánujeme uskutečnit 2 tábory. 
Tábor pro náctileté – kufrovka tentokrát na kolech – asi v Beskydech 
v termínu 2.-10.7.2011. 
Tradiční tábor Úsvit se uskuteční nejpravděpodobněji v termínu 24.7. 
až 7.8. 2011 opět jako loni ve Vlachovicích.  
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 Všechen vánoční sníh začátkem ledna roztál, ale 
doufejme, že opět napadne a v únoru ho bude dost. Proto hurá 
na Vysočinu, zas trochu vylepšit fyzičku a běžecký styl 
v perfektně upravených 
stopách. 
 
Termín: 4.-6.února 2011 
Ubytování: v hotelovém 
domě DUO v Novém 
Městě na Moravě ve 
dvoulůžkových buňkách. 
Doprava: vlastními auty 
Přihlášky: do pondělí 
31.1. do 12:00 hod, kdy 
musím upřesnit počet 
účastníků, přijímám 
emailem nebo telefonicky- 
spirit@czub.cz; tel.572 

te, jestli 

ějak 

652334 do práce, mobil 
607 280854. Při 
přihlašování uveď
můžete jet vlastním 
autem, abychom se n
poskládali do aut a dejte 
mi meilovou adresu. 
Účastnický poplatek: za ubytování a organizaci 600,-Kč 
vyberu na místě. 
Odjezd: v pátek 4. února v 17:00 hod. od Zdravotní školy. 

 
Ahoj v Kadově na Vánku!   

Míla 
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….. a opět nás čeká pohoda v Beskydech  
Termín: sobota 26. únor 2011 
 
Odjezd: 7.15 hod. od 
zdravotní školy v UH 
 
Návrat: kolem 19.00 hod. 
 
Program: Pro běžkaře 
upravovaná trať na chatu 
Mír, tam a zpět 18 km /je 
pěkná/ 
- na Radhošť a zpět 10 km 
- na Martinák a zpět 12 km  
- nebo až do Velkých 
Karlovic – asi 25 km 
Pro sjezdaře k dispozici areál 
na Pustevnách. 
Účastnický poplatek: 
200,- Kč 
 
Přihlášky a informace do 
24. 2. 2011 na tel. do práce: 572 585 138 nebo mobil: 
724 947 226. 

 
Těší se    

Zoja 
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Sauna 
 I v únoru se 
saunujeme každé 
úterý na zimáku 
v 18hodin. Cena 100 
kč. Termíny: 1., 8., 
15., 22.února 
 

 
 
 
 
 

 
Šumava na běžkách zrušena 

 Milí běžkaři. Bohužel Vás 
zklameme i s novou akcí, kterou 
jsme chtěli uskutečnit. Výborné 
ubytování nám uniklo o vlásek a 
další se nám nepodařilo sehnat. 
Tak snad příští rok. 
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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
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Únor 2011. strana 9 

mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spirit@czub.cz
mailto:pavelpol@email.cz
mailto:Hosek.UH@seznam.cz
mailto:klement.brona@centrum.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:cerstvaj@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:Masa.hronova@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:zachar25@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:chromy.zbysek@quick.cz
mailto:zoja.ch@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:pavelpol@email.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
http://www.kufr-usvit.cz/


 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Únor 2011. strana 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUFR a Úsvit v březnu 2011 
každé úterý     - Sauna na zimáku 
17. – čtvrtek    - Josefovské boulení 
18.-20. – víkend   - Dětská akce 
26. – sobota    - Horenka Chabová – pěší... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 30.1.2011. 
Příští uzávěrka: 28.2.2011. 


