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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

BŘEZEN 2012 
 

6., 13., 20. a 27. – úterý 
Do sauny s Kufrem 

 
 

26.3. – pondělí 
Josefovské boulení 

 
 

30.3.-1.4. víkend 
Duhová brána 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 

Vemu to tentokrát hopem, protože jsem v studijním presu a nic 
jiného kromě práce a studia mi nezbývá čas. Zima se nám nejspíš ubírá k 
jaru, pomalu začínáme pomýšlet na kolo, turistiku a jiné radovánky. 
Během zimy jste mohli s Kufrem vyjet na Skalku, do Beskyd, na mrazivou 
Šumavu, bohužel pod Kraličák na jarní prázdniny se nejelo pro nezájem a 
neobsazenost chaty, i když sněhu a mrazu bylo dostatek. Úsvit byl plavat 
v aquáči, proběhl turnaj v deskových hrách a víkendový turnaj v dračáku - 
Úsvitcon. V nejbližších dnech nás čeká Josefovské boulení, doufejme, že 
Jožka Gabrhel bude tentokrát přítomen a neuletí nám zase někam k 
protinožcům. 

Tak vzhůru do jara   
Soňa 

 
 

 
 

Poslední březnový víkend 
se uskuteční duhová akce pro 
náctileté Duhová brána. I my, 
úsviťáci, bychom se rádi 
zúčastnili. Je možno zde 
načerpat nové zkušenosti, 
zkusit, co jste ještě nezkusili, 
zahrát nové hry, naučit nové 
aktivity, poznat nové lidi. Letos 
se koná ve Žďáru nad Sázavou. 
Podrobnější informace Vám 
pošle Soňa emailem, případně si 
o ně napište. 
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Ahoj děcka! 

 

Po delší době se vám 
opět ozýváme s nabídkou, 
která se neodmítá! V 
termínu 13.-15.dubna 
jsme si pro vás připravili 
víkendovou akci, která 
proběhne na úplně nové 
skautské chatě v Suché 
Lozi. Posbírejte kamarády a 
přihlašujte se Pepemu na 
číslo: 776732213. 
Neváhejte a využijte 
možnost strávit víkend plný her s kamarády! Podrobnější informace 
vyjdou v příštím zpravodaji a rozešleme emailem. 

AVDA 
 
 

Opět chystáme 2 tábory. Tábor pro náctileté na počátku 
července v Řikoníně a tradiční tábor Úsvit 28.7.-11.8. u Starého Města 
pod Sněžníkem. Těšte se!!! 
 

Registrační poplatky do Úsvitu na rok 2012 
Prosíme všechny úsviťáky, aby zaplatili registrační poplatek do 

Úsvitu 120 kč, ať to nemusíme řešit dál během roku. Vyplněný 
registrační list zašlete na email pavel.polehna@kufr-usvit.cz a částku 
120Kč na úsviťácké konto – číslo uvedeno na konci zpravodaje. Díky!!! 
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Milí kamarádi – 
koulaři, kulaři, ranaři, 
kuželkáři, boulaři, 
bowlaři, boulingáři… 
Svátek svatého Joséfka 
se opět blíží a s ním i 
tradiční zápolení již 
podeváté na bowlingu 
Místo konání: 
Tenisová hala u řeky 
Moravy – vedle tenisových kurtů. 
Termín: pondělí 26. března 2012 (bohužel všechny středy a čtvrtky 
jsou dlouhodobě zamluvené...) 
Sraz: 17:45 hod, herna je objednaná od 18:00 – 21:00 hodin, bar je 
přímo v herně  
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. Každé 
kolo má deset hodů (1 hod se skládá z prvního koulení na deset kuželek + 
dorážka – druhé koulení pokud při prvním koulení netrefíte všech deset, 
tak shazujete ten zbytek… takže v jednom kole budete mít teoreticky od 
10 do 20 koulení… kdo ještě nepochopil, pochopí na místě). 
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní podlahu 
a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 30 Kč (tak jak u doktora) 

Na setkání se těší     
Joséfkové, Jirka Müller a Paja 

 
 
 
 
Změna termínu akce!!! 

Akce se přesouvá z 31.3. na 21.4. 2012. To proto, aby už bylo 
pořádné jaro. 
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Všechny příznivce pěší turistiky zvu na dvoudenní přechod hřebene 
Velké Fatry (nalehko), výstup na fatranský Salatín a na nejpěknější 
výhledový vrchol Slovenska Velký Choč 
 
Termín : sobota 5.5 – úterý 8.5.2012  
Doprava:  vlastními auty  
Ubytování: turistická ubytovna Smrekovica a RIMA Ružomberok 
Stravování: individuální 
Účastnický poplatek: 50 Kč (organizační výdaje) + min. 25 EUR 
(ubytování + místní doprava) + cca. 400Kč na dopravu (dle dohody 
s řidičem). 
Doporučuji pojištění pro případ potřeby zásahu horskou službou. 
Z vybavení pak trekingové tyčky a návleky (sníh není vyloučen). 
Program: 
Sobota – ráno odjezd do Ružomberoku (zaparkování) – výstup kolem 
Malina Brda na Smrekovicu -  po zelené značce – Krkavá skala (možno 
prodloužit do Vlkolince (drevenice – památka Unesco a pak po žluté) - 
sedlo pod Sidorovom sedlo pod Vtáčnikom – Šiprůnské sedlo – 
voj.zotavovna Smrekovica resp.hotel Granit  (nocleh v turistické ubytovně 
C vč.lůžkovin – 10EUR, možnost stravování – snídaně formou švédských 
stolů – 5EUR) – 5.75 hod (vč.Vlkolince + 1hod) 
Neděle – hřebenovka Velké Fatry – po zelené – Močidlo – Skalná Alpa – 
Tanečnica – Rakytov (nádherný vyhlídkový vrchol) – Minčol – Grůň – 
Čierný Kameň – sedlo Ploskej (1.možnost sestupu po žluté do Vyšné 
Revúce) – Ploská (žlutá) – Chyžky (červená) – po žluté sestup Zelenou 
dolinou do Vyšné Revúce – 7hod (pro chrty možnost pokračovat po 
červené přes Ostredok a Křižnou do Vyšné Revúce – 10,5 hod) - busem 
(1.65EUR) zpět do Ružomberoku odjezd 15.10, 16.20, 17.35 – 
turist.ubytovna RIMA Ružomberok (vybavená kuchyňka) – u OD Kaufland 
(5EUR/noc) 
Pondělí – výstup na Salatín - busem 7.50 z Ružomberoku do Ludrové 
(0,7EUR) po zelené sedlo pod Kohútom – Bohúňovo – Salatín – po 
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červené – Ráztocké sedlo – Liptovská Lužná – 5hod – busem (1.35EUR) 
do Ružomberoku odj.15.14,16.52 
Úterý – 1.varianta (za předpokladu pěkného počasí a dobré viditelnosti – 
výstup na Velký Choč  – autem přes Lúčky k rozcestníku červené dolina 
Jastrabá – po červené na Velký Choč a po stejné cestě zpět – 5,5hod 
2.varianta – výstup na Šíp – auten do Stankovan – po cyklostezce 2419 
na Podšíp – žlutá – Zadný Šíp (výhled) – Žaškovské sedlo – Stanovany – 
3,25hod 
3.varianta – výstup na Tlstou – autem do Blatnice až k chatě v ústí 
Gaderské doliny – okruh po žluté a modré (chodník Janka Bojmíra přes 
vápencové skalky) – 5 hod 
Přihlášky: nejlépe mailem outdoor.uh@seznam.cz nebo SMS či 
telefonicky 777 767 299 do 18.3., ať mohu objednat ubytování. Při 
přihlašování uveďte možnost vzít auto. 

Na 4 dny turistiky s Vámi se těší    
Laďa PLCH 

 
 
 

Zvu vás na údajně jednu z nejpěknějších značených cyklotras pro horská 
kola na Slovensku (a údajný jeho zeměpisný střed). Trasa měří 127 km a má 
převýšení 2400 m. Více na www.polana.slovanet.sk. Vyjíždět budeme z Detvy a 
po přespání na chatě Hrb (10 EUR, restaurace) se sem snad i vrátíme. 

Akce se uskuteční až v září, ale z organiz.důvodů bych potřeboval 
zjistit předběžný zájem a podle toho rezervovat ubytování. 
Termín: sobota 15.- neděle16.9.2012 
Doprava: vlastními auty 
Strava: individuální 
Účastnický poplatek: 50Kč/oganiz.výdaje + min.10EUR/ubytování (platí 
se na místě) + 330Kč/dopravu (dle dohody s řidičem) 
Doporučuji kola horská příp.treková. 
Přihlášky: nejlépe mailem outdoor.uh@seznam.cz nebo SMS či 
telefonicky 777767299 do 18.3 ať mohu předběžně rezervovat ubytování. 
Při přihlašování uveďte možnost vzít auto. 

Na kufrování kolem Poľany s Vámi se těší  Laďa PLCH 
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Saunování 
Pokračuje ještě tento měsíc saunování na zimáku, každé úterý v 18 

hodin. 
 

Odysea v Montenegro 
Odysea v Černé hoře se konat bude, 

zájemců je dostatek, ale volná místa ještě 
zůstávají, tak se můžete přihlásit.  

Do konce března je nutné doplatit 
poplatek do výše 6650,- kč!!! Podrobnosti o 
Odysei vyšly v minulém zpravodaji. 
 
Prodloužený víkend v Alpách - 

cyklo+ turistika 
Opět se po roce vrátíme do 

Schladmingu strávit 4 dny v krásném 
prostředí hor.  

Termín: 15. - 19. srpen 2012, 
podrobnější informace vyjdou v příštím 
zpravodaji. 
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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 pavel.polehna@kufr-usvit.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 pavel.polehna@kufr-usvit.cz  
 Jiří Müller          736 176 628 apexx@seznam.cz 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
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● 13.-15.4. víkend  Dětská akce 
● 21.4. sobota  Horenka Chabová 
● 28.4. sobota  Otvírání Moravy 
 
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 6.3.2012. Příští 
uzávěrka: 28.3.2012. 


