
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

před prázdninami... 

 
20. – neděle 

Slaňování na Barborce 
 

26. – sobota 
Chřibská procházka 

 

2.6. – sobota 
Na kole na Horňácko 

 

16.-17.6. – sobota-neděle 
Fatry na kole 

 
29.6.-6.7. - týden 

Odysea v Černé Hoře 
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Milí přátelé, 
 
 Dnes Vás jen krátce pozdravím, protože mi úvodník 
záhadně zmizel. Přísahám, že byl napsán, ale teď když jsem 
otevřela soubor, že zpravodaj konečně dopíšu, zde prostě není a 
nemohu ho nikde najít. Už před začátkem psaní jsem měla 
„mírnou“ kalamitu s PC… nalila jsem si do něj totiž kafe… 
kafíčko, které jsem si připravila, aby se mi lépe tvořilo… PC 
téměř okamžitě vytuhl a zhasl. Není divu, na spršky turecké 
kávy nejspíš konstruován není. Vzpomněla jsem si sedíce 
bezmocně nad vyhaslým PC, že kdosi kdysi léčil mokrý mobil 
fénem a tak jsem svého nemocného miláčka také pořádně 
vyfénovala a odhadla že 24 hodin odpočinku (čas po který jej 
nebudu zapínat) by mohlo stačit… S třesoucí rukou jsem na 
druhý den k notebooku přistupovala, uvažujíce jaký nový PC si 
hned v pondělí pořídím… Nakonec ale starý dobrý veterán 
naskočil, chvíli se mi zdálo, že i o hodně zrychlil, ale… úvodník 
prostě zmizel… Co už včíl! 
 Jen bych chtěla připomenout, že stále se něco v Kufru i 
Úsvitu děje. Proběhla túra do horenky Chabové, otvírání Moravy, 
prvomájový cyklovýlet s překvapující účastí kolem 30 cyklistů, 
úsviťáci byli na výletě v Chřibech a vlastně pořád se něco děje, 
což je dobře. 
 
 Tak snad příště už zase s úvodníkem, přeju slunečné dny 
a brzy ahoj někde třeba s kufrem.     
        Soňa 
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Ahojte všichni, 
 Malé, velké, prostě všechny úsviťáky i případně jejich kamarády 
zveme na Barborku pod Buchlovem zkusit si zavěsit se na lano, 
slaňovat a lézt. 

Termín: neděle 20.5.2012 
Odjezd: 8:30 z autobusáku UH, sraz 15 minut 
předem. 
S sebou: svačinku na neděli, pití, sportovní oděv, 
pláštěnku. 
Program: lezení a slaňování na Barborce, veškeré 
vybavení zajišťuje Úsvit. Na bezpečnost bude 
dohlížet dostatek proškolených vedoucích. 
Návrat: v odpoledních hodinách autobusem buď 
15:29 anebo 18:30 hod zpět na autobusák. 
 

Tak neváhejte a přihlašujete se k Soni: 
sona.hronova@seznam.cz

Na Barborce se těší     
Soňa, Jirka, Pepe, Petr a další 

 
 

 
 Odvážné náctileté cyklisty zve Jirka a Pepe na cykloakci na 
Fatru – podrobněji čtěte v kufrové části zpravodaje. 
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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 po dvou, spaní ve vlastních spacácích. 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně, jídlo 6x denně (snídaně, 
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, 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 (604604329) 
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, Jitka a další + za kuchyň Johnek, Máša. 
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Léto se nezadržitelně blíží a s ním hned pro rázný rozjezd náš 
tábor pro náctileté - expedici za hranice běžných lidských schopností.  
Termín: sobota 30.června - neděle 9.července 2012 
Místo: Řikonín na Vysočině  
Účastnický poplatek: 1600Kč 
Co nás čeká: Krásná rozlehlá 
louka obklopená lesy, KÓTA, 
doufejme, že i příznivé počasí, 
potok se spoustou brodů…  
Na programu budou hlavně 
tvrdší hry pro jednotlivce i 
týmy, základnu si musíme sami 
vybudovat a udržovat ji v 
chodu, starat se o vaření, 
dřevo, prostě o přežití... však 
znáte Avdu.  
Akce je určena nejen náctiletým (i cetiletým). 
Přihlašování u Soni na sona.hronova@seznam.cz nejlépe do 15.5.2012, 
kdy by měla být uhrazena záloha 1000 kč. Podobnosti o úhradě, 
případné faktury pro ty, jimž hradí poukaz zaměstnavatel, budeme 
řešit emailem s přihlášenými. 
 

S heslem „Přežít“ se na Vysočinu těší   
Avda 

 
 
PS: Možná bude i...  
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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 uvedeno na konci zpravodaje. Do zprávy 
pro příjemce uveďte jméno registrovaného a heslo registrace. Díky!!! 
 

Ohlédnutí za letošním Úsvitconem 
 

Zdravím všechny úsvitconové pozůstalé! 
 Přiznávám, že se mi letos vyhodnocení trochu zadrhlo, ale už je 
konečně hotové. Kdo chcete zavzpomínat na letošní ročník, podívat se 
na pár fotek, stáhnout si dobrodružství, napsat milý vzkaz PJům na 
Posla a podobně, tak navštivte www.linel.mysteria.cz, kde lze všechno 
tohle pohodlně provést. 
 Také na stránkách Lovců veverek - www.lovciveverek.cz - jsou 
velice hezké materiály k nahlédnutí - spousta fotek i s komentáři, 
perličky z hraní a originálně pojaté zápisy soutěžních dobrodružství. 
 Kdo by měl zájem ještě o další fotky, tak mi napište, Draken ty 
svoje zpracoval i jako prezentaci, tak vám to nějak zprostředkuju. 
 

Přeju hezký zbytek jara!   
PJ Rybářka 

 
PS: Pro Chvostoskvost - vaše ceny jsou už nějakou dobu u Honzy. 
Takže pokud jste je ještě nedostali, tak si je u něj vyzvedněte (a při 
té příležitosti se stavte na štamprlu:-) ) 
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Kdy:sobota 26.5.2012 
Odjezd: ráno vlakem z UH do 
Bohuslavic v 7:37 h. Sraz 15min. 
předem – společný lístek. 
 Zveme všechny pěší turisty 
na jarní výšlap do našich nejbližších 
kopečků. 
 Vycházíme z Bohuslavic přes 
Zavadilu, Moravanské louky, Kozla, 
okolo Holého kopce, Buchlova. Kdo 
bude mít chuť i sílu pokračovat dál, 
tak můžeme jít ještě přes Barborku, 
Chabaně až na Velehrad. Celková 
trasa měří cca 22km. 
 Kdo má rád pravé špekáčky 
na ohni, tak je přibalte ke svačince. Můžeme si udělat táborák i 
u nás na Stupavě nebo kdekoli jinde.  
 Kdo nemůže vydržet bez kola, může si ho též přibalit 
s sebou do batohu! 
 
Návrat: z Velehradu jede autobus v 16.00h nebo 18.17h. 
Pro zkrácené trasy odjezdy: 
Stupava samota 12:06, Buchlovice rozcestí 12:14, 
Stupava samota 13:38, Buchlovice rozcestí 13:47, 
Buchlovice nám. – 13:07, 15:04, 17:32, 
Chabaně hřiště 12:59, 17:24 
 
Zájemci hlaste se na mobilu 774 151 797 nebo na mailu 
klement.brona@centrum.cz a samozřejmě můžete dojít i bez 
přihlášení. 

Na všechny se těší    
Broňa Klementová  
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 Po dlouhé době jsem se rozhodl pozvat milovníky 
cyklistiky na pořádný cyklovýlet a to na Horňácko. 
 
Termín: sobota 2.6.2012 sraz v 9 hod v OK baru na letišti 
v Kunovicích. 
Trasa: Kunovice - Veselí – Kozojídky – Kněždub - rozhledna 
Travičný – Lučina - Vojšické lúky - Hrubá Vrbka - Kuželovský 
mlýn – Megovka - Filipovo údolí - Súchovské mlýny - Vápenky - 
Kamená búda – Korytná – Nivnice - UH. Dá se zkrátit Súchovské 
mlýny - Suchov – Hluk - UH. Délku trasy jsem neměřil, ale bude 
dostatečná i pro náročné cyklisty. 
 
 V případě tsunami se akce nekoná. Na akci se není nutno 
přihlašovat. 
 Tož dorazte, ať si to užijeme. 

Na všechny se těší   
 Dadula 
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Ahojte cyklopřátelé, 
 Rádi bychom Vás pozvali na zdolávání slovenských hor na 
kole. Jedná se pouze o víkendovou akci. Loni jsme to byli odzkoušet 
a vše je nejenže jetelné, navíc to opravdu stojí za trošku námahy! 
Dostat se na hřeben Velké Fatry na kole se Vám nepoštěstí každý 
den... 
Kdy: 16.-17.6.2012 
Odjezd: z Uherského Hradiště 6:30 sobota ráno auty 
Ubytování: v kempu ve vlastních stanech  
(www.autocampingturiec.sk) 
Program: 
V sobotu je v plánu zdolat na kole hlavní hřeben Velké Fatry. 
Z Harmance táhlou dolinou vzhůru na horský hotel Králova Studňa, 
dále pak po turistické značce na Križnou (1574 mnm) a pak dole 
dole dole do údolí a po hlavní silnici nazpět do Harmance. Nádherná 
cyklistika v horských partiích Velké Fatry. Celý okruh je pouze pro 
horská kola, pár kratších úseků těsně pod Križnou jsou docela 
prudké. Na trekingovém kole jde absolvovat výjezd jednou dolinou 
na Královu studňu, vyjít si na Križnou pěšky a druhou dolinou 
nazpět do Harmance. Po sportovních výkonech se přesuneme 
autem do kempu v Martině, kde přenocujeme.  
V neděli vyrazíme přímo z kempu a vystoupáme na Martinské Hole, 
vrchol Velká Lůka (1475 mnm). Na vrchol je možné dojet i na 
trekingovém kole. Z holí se sjede nazpět do Martina. Nahoru a dolů 
se dá jet různými cyklostezkami. Horská kola si můžou dát ještě 
kousek hřebenovky na Martinských holích. V odpoledních hodinách 
se vydáme zpět na cestu domů. 
Účastnický poplatek: 50 Kč - organizační poplatek, cenu za 
dopravu si každý vyřídí s řidičem, kemp se uhradí podle aktuální 
nabídky, cena by se měla pohybovat kolem 6 € za noc, viz 
internetové stránky kempu. 
Přihlášky do 12. června 2012 u Jirky Hrona na čísle 777 801 108. 

Tak ahoj na kole v hore   
Pepe a Jirka 
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Odysea v Černé Hoře 

 
 Počet účastníků na letošní Odyseu 
dosáhl počtu 37 osob. Všichni mají 
základní účastnický poplatek uhrazen. 
KUFR též již uhradil plnou částku 
cestovní kanceláři. Připomínám ještě 
jednou, zkontrolujte si zda máte a 

budete mít 
platný cestovní 
pas. Podrobné 
pokyny vyjdou 

v příštím 
zpravodaji a Ti, 
co poskytli 

mailovou 
adresu, je 

dostanou 
mailem. 

Všechny zdraví    
Tonda Košík 

 
 

 
 

Alpy na kole i pěšky 
 Akce je v současnosti naplněná, podrobnosti sdělím 
přihlášeným emailem.  

Soňa 
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 Opět zavzpomínejme na léto a prázdniny… tábor Úsvit 2005 a 
nezapomenutelné zážitky z civilizace Aztéků. 
 

3.den, pondělí, 1.srpna 
Nalezení orla s hadem na kaktuse... 

 

 Co asi myslíte, že na našem 
jinak skvělém táboře nesmí chybět? 
Rozcvička! Pro změnu jsme se 
rozcvičili, nasnídali a udělali si služby. 
Na nástupu jsme se dozvěděli, že jsme 
(stále jako Aztéčtí otroci) přišli na 
nějaké místečko, kde okolí bylo celkem 
úrodné, avšak domorodci pro nás 
vyčlenili speciál bažiny. Tam ovšem 
jeden z Aztéků nalezl znamení: na kaktu
tomto území jsme se tedy rozhodli usídlit, ale v okolí se nacházelo velké 
množství velmi jedovatých hadů a ty bylo nutné vyhubit a poté možná, že i 
spapat. Následovala opravdu skvělá bojovka, při které se více prosazovali naši 
malí. Naším úkolem bylo dostat se přes obranu do mezikruží a pak koulí trefit 
vedoucího. Tuto hru jsme vyhráli a mohli jsme se radovat z nějakých těch 
parcel navíc. Odpoledne jsme absolvovali základní aztéckou školu, tzv. 
telepochacali. Vedoucí nás seznámili se střelbou, faunou, flórou, uzly, mapou, 
šiframi a pro mě nejzajímavější modlitbou. Poté jsme nachystali slavnostní 
oheň, šli povečeřet a po velmi krátkém nástupu jsme se sešli u ohně. 
Tentokrát ho zapalovala Janička Hronová a my si zazpívali naše hymny. Já 
ovšem ne, jelikož jsem držela zkoušku mlčení. Jak by se vám líbilo, kdybyste 
ze 40 lidí, kteří zpívají, stáli jako Y? Slavnostní oheň se nám povedl a já si 
konečně ve 23:05 zavýskla. A teď klasicky - dobrou noc a sladké sny. 

Za 

su sedícího orla, který jí hada. Na 

Chantico,     
Terka Králová a Eva Plchová 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Květen 2012. strana 11 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

lubovna:   
ho nám. 293 

iště 

 

Jméno e-mail 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

bovna:   
ho nám. 293 

iště 

 

Jméno e-mail Telefon 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

 
 

K
PalackéPalacké
686 01 Uherské Hrad686 01 Uherské Hrad
1. patro  - dveře 12 1. patro  - dveře 12 

E-m .czail:  kufr.uh@seznam    
.cz duzina.usvit@seznam    

ttp:    
  
  Telefon 

H www.kufr-usvit.cz  
 

PP HH hron.drahron.dra 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa kufr-usvit.czpavel.polehna@ 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR udmila Bříštělová 72 542 629 

 08 056 938 

edoucí roňa Klementova lement.brona@centrum.cz

 L  5
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová 6
    
V B k 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá zcerstvaj@seznam.c 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová .czMasa.hronova@seznam 776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová .czsona.hronova@seznam 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

P a Úsvi
ová        604 604 329  sona.hronova@seznam.cz

ředsed tu:   
 Soňa Hron   

lehňa       604 897 725 pavel.polehna@kufr-usvit.cz
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Po   
 Jiří Müller          736 176 628 apexx@seznam.cz
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KUFR a Úsvit o prázdninách 2012 
 

● 29.6.-6.7.  týden   Odysea v Černé Hoře 
 30.6.-9.7. delší týden  Kufrovka v Řikoníně 

íkend

rafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka 8.5.2012. Příští 
ěrka: 20.6.2012. 

●
● 28.7.-11.8. dva týdny  Tábor Úsvit 2012 
● 22.-26.8.  prodloužený v   Rakousko na kole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
G
uzáv


