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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

 
 
 
 
 

13.-15. – víkend 
Dětská akce 

 

21. – sobota 
Chabová – Machnáč 

 

28. – sobota 
Otvírání Moravy 

 

1.května - úterý 
Prvomájová kola 
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Milí přátelé, 
 

Zdravím 
Vás v dubnu, 
konečně 
osvobozena od 
studijních 
povinností, 
konečně se zase 
dívám jinam než 
do knih a zjišťuju, 
že jaro je tady – 
ptáci po ránu 
přímo vřeští, přes 
poledne je občas i 
hezky teplo, cyklisti po kruté zimě zase vyjeli, příroda se probouzí, 
dokonce jsem jeden podvečer potkala chlapíka jen v trenýrkách. 
Kráčel si po moravním mostě jen tak. Teplo sice bylo, ale přesto mě 
jeho ohoz lehce zaskočil. Povídala jsem to pak Martinovi 
Grossmannovi a ten mi na to řekl, že u nich v Polešovicích šel zase 
chlapík jen v košuli. Prý opravdu jen v košuli. Hmmm. Jiný kraj, jiný 
mrav. Každopádně to vypadá, že sněžit už nebude… doufejme… a 
tak se pojďte podívat, co pro Vás chystáme na nejbližší týdny či na 
léto.  
 

Jaru zdar   
Soňa 
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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. 

Odjezd: v pátek vlakem 16:25 hod. 
z UH. 
Sraz: 16:05 hod. kvůli naložení 
zavazadel do auta a koupení lístků. 
Návrat: vlakem do UH 13:31 hod. 
v neděli 
Strava: zajištěně od sobotní snídaně 
do nedělního oběda 
Účastnický poplatek: 280 kč 
(doprava, strava, ubytování, 
organizace) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, 
hygiena, pořádná baterka, pláštěnka, 
jídlo a pití na pátek, přezůvky, šátek, 
dobré pevné boty, oblečení dle 
počasí a potřeby, psací potřeby, 
dobrou náladu. Zavazadla poveze 
auto, do vlaku vemte malý batůžek. 

Na setkání se těší AVDA 
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Úsvit v květnu 
Na květen pro Vás chystáme lezení a slaňování v Chřibech, bude 

to super, kdo bude chtít šáhne si na skálu a trochu se povozí na laně. 
 

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 Pajovi: pavelpol@email.cz a částku 120 
kč na úsviťácké konto – číslo účtu uvedeno na konci zpravodaje. Díky!!! 

 

Kufrovka v Říkoníně aneb tábor pro náctileté 
Termín:  
30.6. - 8.7.2012. 
Podrobnosti 
v příštím 
zpravodaji. 
Každopádně tábor 
bude tvrdšího 
ražení, vše kolem 
chodu tábora si 
budeme zajišťovat 
sami. V Řikoníně na nás čeká jen holá louka a potok. O to zajímavější to 
snad celé bude. Neváhejte!!! 

O přihlášky na tábor pro náctníky si můžete psát již nyní k Soni.  
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Tábor Úsvit 2012 
Ahoj děti a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. Přinášíme 
Vám tedy informace o našem tradičním letním táboře Úsvit. Letos 
budeme pro změnu objevovat neznámé kraje a vydáme se pod Králický 
Sněžník na základnu olomouckých skautů do Andělského údolí.  

Termín: sobota 28.7. – sobota 11.8. 2012 
Místo: Andělské údolí, skautská základna v  údolíčku u potoka. Sestává 
z podsadových stanů, zastřešené jídelny a kuchyně, stanů technických 
a stanů pro vedoucí, polní sprchy, umývárky, polních WC, … 
Doprava: vlakem z UH tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech, spaní ve vlastních spacácích, stan 
pro 2 děti. 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně, jídlo 6x denně (snídaně, 
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svačina, oběd, svačina, večeře, 2.večeře). Vaří náš oblíbený starosta 
Johnek Pijáček a jeho pomocníci. 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou. Že o 
dobrodružství a napětí nebude nouze, o tom nepochybujte!!! Letos to 
bude zvláště napínavé!!! Těšte se na skvělé scénky a divadla, na hry 
v lese i na louce a hřišti. Na cachtání v potoce. Také na posezení u 
ohně, zpívání, rukodělnou činnost a hlavně na spoustu srandy 
s kamarády a vedoucími.  
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.800,- Kč. Kdo se ještě 
letos do Úsvitu nezaregistroval, může tak učinit při přihlášení na 
tábor, registrační poplatek je 120,-kč. Opět budeme na poukaz 
uplatňovat dotaci MŠMT. 
Přihlášky budou k dispozici u Soni, zálohu (1000 Kč) nutno zaplatit 
do 15.5.2012 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude 
celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí 
být zaplacena do 15.6. 2012!!!! 
O přihlášku či jakékoliv další informace se přihlaste k Soni na tel. 
604 604 329 večer, nebo lépe napište emailem na adresu 
sona.hronova@seznam.cz. 
Míst na tábor je letos opět jen 30, tak neváhejte a hlaste se co 
nejdříve!  
Poslední pokyny, včetně všech možných podrobností budou zaslány 
přihlášeným.  

Na setkání v přírodě se těší       
 Soňa, Linda, Pepe, Máčala, Jirka a další   

a za kuchyň Johnek, Máša, Ondra. 
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Zveme Vás na dvě dominanty oblasti, zarostlou Chabovou a holý 

Machnáč. Po cestě nás čekají daleké výhledy, budeme se pohybovat 
z velké části po česko-slovenské hranici. 
Termín: sobota 21.4.2012 
Program: Vyrazíme od obecního úřadu 
na Žítkové, abychom napřed sešli do 
doliny a pak po loukách zase nahoru do 
osady Vlčí vrch. Tam narazíme na 
žlutou značku po ní vystoupáme na 
Chabovou a sestoupíme do 
Hrozenského průsmyku. V dřevěné 
salaši Drietomica /za eura/ nabereme 
síly na další stoupání na Machnáč, kde 
se pokocháme 180° výhledem. Zde se 
napojíme na červenou TZ a po ní 
hřebenem přes Kykulu na sedlo 
Hribovny na autobus. Popsaná trasa má 
cca 20 km. 
Doprava: vlakem z UH v 8:23 hod do 
Bojkovic, pak autobusem v 9:18 na Žítkovou. 
Návrat autobusem v 15:50 hod. z Hribovní do Bojkovic, pak vlakem v 
16:45 zpět do Hradiště. 
Přihlášky: zájem o vycházku mi dejte vědět na tel. 572 652 334 do 
práce, nebo na mobil 607 280 854. V případě deštivého počasí se 
vycházka nekoná! 
 

Těší se    
Špiritovi 
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Ahoj nejen vodáci,  

Jaro už je tady, a tak jsme pro 
vás připravili tradiční zahájení vodácké 
sezóny. Usmíříme si čochtana, 
projedeme se na lodích a užijeme si s 
přáteli dobré pohody...  
Termín: sobota 28.dubna 2012 
Doprava: individuální, hromadnou 
dopravou se dá jet vlakem 9:30 ze 
St.Města… 
Plavidla: Kanoe, pálavy a rafty 
zabezpečuje pro včas přihlášené KUFR (pouze dovoz , ne foukání…)  
Program: Sraz kolem 9:45 ať stihneme nafoukat lodě, 10.30 hod 
ceremoniel odemykání Moravy a křtu nové lodě, poté splutí Moravy do UH 
s možným mezipřistáním v jarošovské pivnici a na konci posezení nad 
kofolou v zahrádce u komína.  
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč  

Přihlášky: telefonicky u Paji 
(604 897 725). Při přihlašování 
uveďte jakou lodí chcete jet, 
výběr lodi závisí samozřejmě na 
pořadí přihlašování – kdo dřív 
přijde, ten dřív mele…  
 
Na Moravě ahoj  

Paja Polehňa a Jirka Müller 
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zahájení cyklosezony 
 
Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 

 
Termín: v úterý 1.5.2012 sraz v 9:00 u Kokavců (hospůdka ve St. 
Tenici) 

Program:  

1. registrace a kontrola 
vybavení účastníků (nutné 
pojízdné kolo, jeho výrobní 
číslo, ochraná přilba, funkční 
oblečení – sloupce vody 
nepropustit, sloupce potu 
propustit, batoh nebo brašny 
na kolo se svačinou, pitím, 
mapa Chřibů, pumpička – co 
kdyby…) 

2. seznámení s trasou (cca 30 
– 50 km) 

3. Start 9:15 hod. 

4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u 
Hronů – zahrada pod třešňů 
(obtúlání cyklistek, opékání 
špekáčků, popíjení, zpívání a 
jiné veselení se…) 

Zve    

Máša 
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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 za organizační výdaje + min. 25 EUR na 
ubytování + místní doprava (platí se individuálně na místě) + 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) 
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Pondělí – výstup na Salatín - busem 7.50 z Ružomberoku do Ludrové 
(0,7EUR) po zelené sedlo pod Kohútom – Bohúňovo – Salatín – po 
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 777767299, ať mohu objednat ubytování. Při přihlašování 
uveďte možnost vzít auto. 
 

Na 4 dny turistiky s Vámi se těší   
Laďa PLCH 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Duben 2012. strana 12 

 
 
 
Milí cyklisté a turisté, 

 Zveme všechny příznivce dlouhých stoupání a ještě delších sjezdů, 
milovníky hor, slunce, alpských hospůdek, neskutečných panoramat, také 
Ty, kteří si chtějí zkusit sjet o něco vyšší hory než máme u nás, sáhnout si 
výš a možná taky hloub… Tak pro Vás všechny bude srpnová akce, jež 
proběhne již podruhé v oblasti Dachsteinu v Alpách. V plánu jsou 3- 4 
cyklo dny, + pro zájemce turistika ve vysokých horách či ferrati.  

Termín: 15.-19.8.2012 (4 noci) 

Doprava: Os. auty, odjezd ve středu, návrat v neděli. 

Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom penzionu v Schladmingu 
v apartmánech s kuchyní, sociálkou, teráskami… tam co loni, zamluveny 
jsou všechny apartmány, kapacita 27 lidí. Penzion je velmi dobře položen, 
200 m od cyklostezky. 
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Strava: vlastní 

Účastnický poplatek: je letos o něco vyšší než loni, protože nastala 
změna s tzv. Summercard, která je zpoplatněna a ubytovatelé ji 
připočítávají k ubytování. Summercard nás opravňuje využít místních 
lanovek (např. na Dachstein zdarma, normálně 35 euro, apod.), také 
koupališť a dalších vstupů zdarma či se slevou. Pokud se však jen 1x 
vyvezete na Planai či Dachstein, investice se Vám bohatě vrátí. Celkově 
budu vybírat 106 euro (zahrnuje ubytování, summercard, poplatek pro 
město – rekreační taxa, závěrečný úklid apartmánů, organizaci) Zálohu 30 
euro uhraďte nejlépe hned při přihlašování. Záloha je nutná z důvodů 
event. storna, náhlého pozdního odhlašování, což pak organizačně a 
zejména finančně dělá Kufru 
problémy (poměrně vysoká záloha 
je již zaplacena). Dopravu si každý 
vyrovná s řidičem. 

Přihlašování: U Soni do naplnění 
kapacity.  

Pozn: V Rakousku je povinnost 
jezdit s cyklistickou přílbou! A 
nezapomeňte na pojištění! 

Program: Cyklistické a turistické 
trasy pro různé výkonnostní 
kategorie. Mapy okolí a popis tras 
rozdáme na místě. Loni jsme 
pořídili mapy cyklotras, které jsou 
velmi pěkně zpracované. Něco 
nakopírujeme, jinak se za 8 euro 
dá celý soubor cyklomap zakoupit 
na místě. Cyklotrasy jsou v terénu 
výborně značené, je problém se ztratit. 

Přihlašujte se na 604 604 329 co nejdříve.   

Soňa a Jirka Hronovi 
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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 (10EUR, 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 777 767 299, 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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 V dnešní kronice Vám přináším vzpomínku na léto 2005 a tábor Úsvit. 
Příspěvek napsala Silva Čerešňáková. Celotáborovou hrou byli tehdy Aztékové. 

9. Den, neděle, 7. srpna 
Do nového dne mně vzbudila melodie kytary s povzbuzujícím textem „Vstávej 

semínko, holala...“Řeknu vám, že po 24 hodinách mlčení je příjemné na někoho 
promluvit, někoho pozdravit, nebo říct někomu: „Dobré ráno!“, i když na vás mžourá 
ulepenýma očima. Vyběhli jsme na dvorek starého mlýna, a jelikož se někteří sotva 
drželi na nohou, tak se Jiřan slitoval a cvičily se jen taneční kreace. 

Po doplnění energie jsme tvořili akvadukty. Vyráběli jsme korýtka pro 
pingpongový míček, který měl doplavat co nejdál. Dlabali jsme žlábky a lili do nich 
vodu. Ukázalo se, že ne vždycky ten nejdelší, je ten nejhlubší... 

Před obědem se ještě stihl sehrát zápas Tlačtli. My versus Chantico. Slavně to 
zrovna nedopadlo. Dobře jsme teda určitě nehráli a pokud jsme vůbec nějakou 
taktiku měli, tak bohužel selhala.... 

Po výborném kuřeti s rýží... nevím, co dělali ostatní, ale naše skupinka nastoupila 
jako četa do kuchyně a umývala a umývala... 

Odpolední program nám vedoucí připravili u potoka, který jsme měli za úkol 
překonat suchou nohou s pomocí lan, karabin a přírodních produktů. Nutno 
podotknouti, že po dopravení velkého klacku, lépe klády, z nás lil pot. A to byl teprve 
začátek... Kláda se ne a ne zapříčit o druhý břeh. Klouzalo to a klouzalo. Ani Dub už 
se na to nemohl dívat, kroutil nevěřícně hlavou a opustil nás. Další počínání družinky 
sledoval ze vzdáleného mostku. Nakonec i Žaba musela uznat, že pokusy jiných týmů 
byly sice možná povedenější, ale ty naše byly rozhodně nejdramatičtější. 

Pomalu ale jistě jsme si začali všímat únavy dopadající na celý tábor. Na naší 
skupince se to projevuje tak, že jsme dnes nebyli schopní vybojovat ani jedno první 
místo aneb 3x druzí. 

Oběti byly tentokrát pouze otráveny, k velkému zklamání diváků, že neuvidí další 
krev. Ještě jsem se nahřála u ohně, sbalila bivak a šla spát do lesa. Usínání pod širým 
nebem bylo stejně příjemné jako celá noc sám – bez divočáků a jiné, pro mě 
nepříjemné zvěře. 

Za Tlazolteolt   Silva 
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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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KUFR a Úsvit v květnu 2012 
 

● 1.5. úterý   Prvomájová kola 
● 5.-8.5. sváteční víkend Přechod Velké Fatry 
● 26.5. sobota  Chřibský výšlap 
● ??.5. sobota  Lezení a slaňování 

 
 

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 6.4.2012. Příští 
uzávěrka: 28.4.2012. 


