
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu v 

 
Září 

 
 

15.-16. – víkend 
Okruh okolo Poľany na kole 

 
28.– 30. – prodloužený víkend 

Na kole do Jeseníků 
 
 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Zář í  2012. strana 1 



 
 
 

 
 
 
Milí kufráci a úsviťáci. 
 
Máme za sebou perné a také horké léto. Bylo všechno, jen ne 
nudné. Na počátku prázdnin vyjel Kufr do Černé Hory k moři, na 
rafty a kola. Kromě velkého horka, kterého bylo někdy až příliš, 
výlet dle zúčastněných 
stál za to, každý si našel 
své pole pro vyžití. O 
měsíc později jsme se už 
poněkolikáté vypravili 
s koly do Alp, tentokrát 
do oblasti Schladmingu. 
Počasí nám vyšlo 
výborně, vyjeli a sjeli 
jsme stovky výškových 
metrů, zdolali několikero ferrat, pochodili, okoupali se v místních 
koupalištích a říčkách, nasbírali borůvky a znaveni, leč spokojeni se 
domů navrátili. Úsvit s úspěchem zorganizoval tradiční letní tábor, 
tentokrát v Jeseníkách pod Králickým Sněžníkem. Vzhledem 
k malému počtu vedoucích a o něco více zlobivým malým dětem to 
letos bylo opravdu náročné, ani týdenní wellness pobyt by nás 
vedoucí nedal dohromady. Nicméně podařilo se nám zrealizovat 
téměř všechny aktivity, co jsme chtěli, celotáborová hra se velmi 
povedla a ve zdraví jsme děti domů dovezli, což je nejdůležitější. 
Myslím, že zas mají na co vzpomínat. Všem vedoucím letních akcí 
patří poděkování. Ale teď už směle do podzimu, čekají nás nové 
akce a snad i nové zážitky s Kufrem a Úsvitem. 
       Podzimu zdar  

        Soňa 
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Ahoj Navahové, Čirikavové a Meskalerové, 
 

Čeká nás již brzy tradiční akce, kde 
zavzpomínáme na léto, tábor, 
dobrodružství v oblasti Nového Mexika a 
Texasu. Opět se setkáme s Vinetouem a 
Old Shatterhandem a dalšími dobrodruhy 
při zbrusu nové zápletce. Neváhejte proto 
a přihlašujte se. 
 
Kdy: Sobota 6.10.2012 
Odjezd: z autobusového nádraží v 8:30 do 
Buchlovic, sraz 20 min. předem u hlavní 
budovy autobusáku – to je ta, tam co je 
čekárna a informace. 
Návrat: tamtéž v 18:00 
S sebou: jídlo a pití na celý den, něco na 
opečení, pevnou obuv, pláštěnku, šátek, 
psací potřeby. 
Účastnický poplatek: 30,-Kč 
Přihlašování u Soni na adrese: sona.hronova@seznam.cz
 

      Na setkání se těší  
     AVDA 
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Ahoj všem, které nebaví válet se doma na gauči a tloustnout!  
Přicházíme s atraktivní nabídkou. Pokud máte čas a chuť podniknou po delší 
době něco jiného, dobrodružného, pojeďte s námi na víkend do Tater... 
Termín: 12.-14. října 2012  
Odjezd: ve čtvrtek 11. října večer nebo v pátek 12. října odpoledne.  
Program: Nelekejte se! Nepůjde o nic náročného. Při dobrém počasí si 
vyjdeme na některou z horských chat, kde ochutnáme legendární 
tatranský čaj šerpů a využijeme možnosti sjezdu na koloběžce. Při 
nepřízni počasí navštívíme nedaleké termální prameny, kde se pořádně 
prohřejeme. Po večerech budeme společně hrát společenské hry 
(hlavně beng samozřejmě), či Pepe předvede něco ze svého umění hry 
na kytaru. Nebojte se, nejde o žádné extrémní výstupy. Máme Tatry 
moc rádi, líbí se nám tam a myslíme, že by se vám líbily taky. Zářijové 
a říjnové počasí je pro výpravu do Tater nejlepší, protože je 
nejstálejší počasí (nejmenší šance, že bude pršet). Tož vylezte z děr a 
pojďte se s námi trochu provětrat. Co vám mohu slíbit, jsou nádherné 
vysokohorské výhledy, skvělý pocit z pohybu v horách a 
nezapomenutelné zážitky s kamarády.  
Strava: bude řešena společně  
Předpokládaná cena: 10 € za ubytování na jednu noc, cca 500 Kč za 
dopravu, cca 300 Kč za jídlo a dále co utratíte na vstupném. Přesnou 
cenu sdělím dle počtu přihlášených.  
Dotazy a přihlášky: směřujte na Jirku Hrona na email: 
jiri.hron@gmail.com nebo mu volejte na telefonní číslo 777 801 108, 
přihlašujte se prosím do 30. září 2012, abychom zvládli zajistit 
ubytování a zajistit dopravu. 
      Těšíme se na vás!  

Pepe a Jirka 
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Ahoj děti a mládeži! 
Tradiční podzimní prázdniny se blíží a vy  máte opět možnost strávit 
podzimky spolu s kamarády venku, v krásně zabarvené podzimní 
přírodě. Pojedeme zase na útulnou chatu do Suché Lozi. Na programu 
bude spousta zajímavých her a soutěží, zpívání, povídání, kochání 
okolní přírodou... Zkrátka se hezky vyřádíme a pobavíme!
 
Termín: čtvrtek 25.10. – neděle 28.10.2012 
Místo a ubytování: chata skautů Suchá Loz 
Odjezd + návrat: budou upřesněny v příštím zpravodaji 
Strava: zajištěně od čtvrteční večeře do nedělního oběda 
Účastnický poplatek: 400,- Kč (doprava, strava, organizace, 
ubytování…) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka, pláštěnka, 
jídlo a pití na čtvrtek, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle 
počasí a potřeby, psací potřeby, dobrou náladu, malý batůžek na túry. 
 
Přihlašujte se Soni do neděle 21.10 na adrese 
sona.hronova@seznam.cz. Míst je jen omezený počet, tak neváhejte! 
 
Těšíme se na Vás AVDA 
 
 
 
Ahojte příznivci Hobita, 
Úsvit se 13.12. vypraví na premiéru filmu Hobit do Zlína. Proberte to 
s rodiči a svůj zájem o akci resp. lístky dejte vědět do 15.10. Jirkovi 
Hronovi na adresu: jiri.hron@gmail.com. 
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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 (10 EUR, restaurace) se sem snad i 
vrátíme. 

 
Termín: sobota 15. až neděle16.9.2012 
Doprava: vlastními auty 
Strava: individuální 
Účastnický poplatek: 50 Kč (oganiz.výdaje) + min.10 EUR(ubytování 
(platí se na místě) + 330Kč (doprava 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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Místo slovenských rovin, Vás tentokrát zveme na prodloužený víkend do 
podstatně náročnějších terénů v Jeseníkách. Východiskem nám budou 
Velké Losiny. V okolí je spousta možností na ježdění po lesních cestách, 
pamětníci mohou navštívit také naše bývalé tábořiště na Rapotínských 
Pasekách, zlatým hřebem bude určitě výjezd k horní nádrži přečerpávací 
elektrárny na Mravenečníku, v dostupné vzdálenosti z Červenohorského 
sedla je i Praděd. Do konce září má být ještě otevřené  termální 
koupaliště, naposled ve staré podobě. Zajímavý je i zámek a ruční 
papírna. V okolí jsou prastaré dřevěné kostelíky v Žárové, Maršíkově a 
Klepáčově. 
 
Termín: od pátku 28.9. /svátek/ do neděle 30.9. Pojedeme brzy ráno, 
abychom mohli kolem desáté hodiny vyrazit na první túru. 
Doprava: vlastními auty. Do Velkých Losin je to cca 160 km. 
Ceny: za ubytování zaplatíme cca 600-700,-Kč, podle toho kolik nás bude 
a kde budeme bydlet. 
Stravování: vlastní, v Losinách je několik vařících restaurací a skoro 
pořád otevřených obchodů. 
Přihlášky: nejpozději do 30.8. abychom mohli rezervovat ubytování na 
telefonu 607 280 854  nebo do práce 572 65 2334. 
 

Těší se         
 Míla a Broňa Špiritovi 

 
 

 
Znovu se na vás obracím s prosbou, kdybyste někdo věděl o volném 
malém prostotu nedaleko centra UH, kde by mohla být umístěna naše 
klubovna, dejte někomu z vedení vědět. Naše stávající klubovna se nám 
hodně prodražuje, proto hledáme levnější variantu. 
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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 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
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KUFR a Úsvit v říjnu 2012 
 

●  6.  sobota Setkání po táboře 
●  12. – 14. víkend Tatry pro náctileté 
●  20.  sobota Vršatec – turistická vycházka 
●  25. – 28. prázdniny Podzimky 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 10.9.2012. 
Příští uzávěrka: 1.10.2012. 
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