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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

 V únoru 
 

5., 12., 19., a 26. – úterý 
Sauna 

 
9. – sobota 

S Úsvitem na horostěnu 
 

14.-17. – víkend 
Šumava na běžkách 

 
24. - neděle 
Deskovky 
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Milí přátelé,  

Tak jak jsem před měsícem tušila, konec 
světa se nekonal a já už zase dumám nad 
zpravodajem, událostmi proběhlými a 
hlavně nad těmi, jež nás čekají. Od 
prosince se toho událo docela dost. Úsvit 
vyrazil právě v onen osudný den 21.12. na 
tradiční noční přechod Chřibů a 7 
statečných si dalo opravdu do těla, 
pochodovali až do brzkých ranních hodin, 
téměř non stop a konce světa se 
nedočkali. Pochvalovali si to velice. Po N. 
roce jsme se vypravili blbnout do aquáče a 
minulý víkend sjet na sáňkách část Chřibů. I to byla akce zdařilá a 
zábavná, snad se objeví i fotky v galerii. Kufráci zase vyjeli na běžky 
na Skalku a měli štěstí, sníh na poslední chvíli napadl a tak si to také 
užili. Také se každé úterý koná sauna, od letoška je to v nové 
provozovně na Malinovského třídě. No a za pár dní nás čekají Pustevny 
a Šumava.  

Nové vedení s novopečeným předsedou se již také schází a vy, co jste 
na facebooku, byste se měli brzy dočkat i nového kufrového profilu, 
kde se budou dát najít ty nejčerstvější informace, fotky, apod. Úsvit 
profil na facebooku už má nějaký ten pátek a zdá se, že to docela 
funguje. Samozřejmě, že funkční zůstanou i naše stránky a zasílání 
zpravodaje do vašich emailových schránek. Ale proč se bránit 
novinkám. Tak vzhůru do čtení zpravodaje, snad si nějakou tu akci pro 
sebe zase vyberete. Sněhu a roku 2013 zdar  

Soňa  
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Ahoj děti a mládeži, 
 
Venku je zima a my přesto 
nezahálíme doma za pecí a pořád 
něco podnikáme a vymýšlíme. 
Tentokrát se vypravíme do Zlína 
zadovádět si na horolezeckou 
stěnu. Vyzkoušíme si zase něco 
nového, abychom byli připraveni na 
lezení a slaňování na skalkách, jež 
proběhne v květnu na Barborce. 
 
Termín: sobota 9.2.2013 
Odjezd z UH: auty, sraz pod 
kaštany na Palackého nám. V 9.10 
hod. 
Návrat: tamtéž v cca 14.00 – 15.00. 
Program: lezení na horostěně ve Zlíně. Vezměte s sebou sportovní 
pohodlný oděv (tepláky či elasťáky, tričko a boty na přezutí do haly, 
boty na lezení si vypůjčíme na místě). Taktéž přibalte pití a svačinku. 
Účastnický poplatek: 120 kč (doprava, vstup, organizace, půjčovné 
materiálu) 
Přihlašování: u Soni na sona.hronova@seznam.cz. Počet míst na akci je 
omezený kvůli výstroji a jističům, tak neváhejte a hlaste se. 

 
Výškám a dobrodružství zdar      

   Soňa 
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Ahoj! 

 
Už delší dobu máme chuť zahrát 
si společně s Vámi nějakou hru, 
nejlépe však deskovou. Pokud 
patříte mezi ty, kteří si rádi 
zahrají Beng, nebo Osadníky, 
dávejte pozor! V neděli 24. 
února budeme pořádat miniturnaj 
v deskových hrách. Místo, kde 
bude turnaj probíhat, určíme 
podle počtu přihlášených. Pokud 
se chcete zúčastnit, pište mě na 
email: petr.pijacek@gmail.com, 
nebo na: 776 732 213. Přihlášky 
přijímám do 18. února. 
 

P. S.: Těším se na Vás a společnou dobrou hru!  
 

Čau 
Pepe 
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Motto: Nevstoupíš desetkrát do téže řeky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ač je to k nevíře, letos budeme úsvitconovat už desátý rok. Chcete-li 
být při tom, udělejte si na začátku března čas a přijďte si s náma 
zahrát dračák, pokecat, zastřílet a všeobecně dobře pobýt. 
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Termín: 8.3. – 10.3. 2013 
Místo conání: Obecní dům (bývalá škola) na Modré u Velehradu 
Odjezd: 16:25 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: 350,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 300,-
Kč) + sáček bonbónů či čokoládu (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), 
doporučujeme také kostýmy a všeliké speciální rekvizity – inspirovat 
se můžete na fotkách z minulých Úsvitconů na stránkách 
www.linel.mysteria.cz, www.lovciveverek.cz 
Program: turnaj v Dračím doupěti, turnaj v lukostřelbě, deskové, 
karetní a společenské hry 
Přihlašování: do pondělí 4.3.2013 u Jirky Műllera na emailu 
apexx@seznam.cz zasláním kompletně vyplněné přihlášky, kterou 
stáhnete například 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 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Únor 2013. strana 7 

 
 
 
O víkendu 26.-28. dubna se v Přerově pod taktovkou dužiny Duha-
Dlažka uskuteční tradiční Duhový most. Rádi bychom se s Úsvitem 
účastnili, proto si tento termín rezervujte, ať se na víkend plný her, 
soutěží, srandy a družby s jinými duháky můžeme vypravit. 
 
 
 
V létě opět chystáme 2 tábory. Tábor pro náctileté tentokrát 
kombinace kolo, turistika a další sporty v Rychlebských horách 
v termínu od 29.6. do 9.7.a tradiční tábor Úsvit opět pod Králickým 
Sněžníkem v termínu od 27.7. do 10.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V úterý v 18 hodin 
probíhá saunování na 
nové sauně na 
Malinovského ulici 
v objektu bývalé správy 
silnic, nynějšího 
Strabagu (je to po 
pravé straně, když 
jdete z Tesca směr 
Hradiště asi 50 metrů). 
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Ahoj běžkaři, 
Loni nám Šumava ukázala, jak se běžkuje a maže když je ráno -29, 
zážitek to byl velký, takže nikoho nepřekvapí, že si chceme dát skvělé 
šumavské stopy ještě jednou. Loni jsme prozkoumali okolí Srní, proto se 
letos posuneme trošku na východ. Ubytování je tentokrát ve městě 
Vimperk, tedy za trasami budeme muset lehce popojet. Ale zas si můžeme 
vybrat z Horské Kvildy, Borové lady, navštívit Katku Neumanovou na jejích 
domovských stopách na Churáňově a vůbec, výběr bude ze spousty 
dalších skvěle upravovaných tras. Jinak budeme bydlet přímo v centru 
historického Vimperku, kousek od malého stylového městského pivovaru, 
kde vyrábí originální pivo a skvěle vaří. 

Termín: 14.-17.2.2012 
Ubytování: v penzionu Volyňka ve Vimperku, http://www.penzion-
vimperk.cz/ 
Doprava: vlastními auty, odjezd posádek dle vlastní domluvy posádky ve 
čtvrtek odpoledne. Rozpis aut rozešleme přihlášeným. Sdělte prosím u 
přihlašování, kdo má možnost vzít auto. Samozřejmě pokud se posádka 
domluví, je možné vyrazit ve čtvrtek brzo ráno a dát si den navíc. 
Snídaně: součástí ceny je i snídaně podávaná v pensionu 
Program: Bude zde celá řada možností, 3 dny na projetí rozhodně stačit 
nebudou, s programem vás seznámíme na místě. Běžecké možnosti na 
Šumavě: www.bilastopa.cz 
Účastnický poplatek: 1.100 Kč (ubytování+snídaně, organizace) 
vybereme na místě. 
Přihlášky do naplnění kapacity: Jirka Hron mobil: 777 801 108, mail: 
jiri.hron@gmail.com 

Sněhu a stopě zdar    Jirka 
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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 březnu 2013 
 

● 8.-10.   víkend  Úsvitcon 
● 5., 12., 19., a 26. úterý   Sauna 
● 21.   čtvrtek  Josefovské boulení 
 

 
 
 
 

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 1.2.2013. Příští 
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