ZPRAVODAJ
KUFRu a ÚSVITu
V květnu
18. – sobota
Lezení a slaňování na Barborce

v červnu
1. – sobota
Dětská akce
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Milí kufráci a úsviťáci,
Pozdravím Vás jen krátce v našem květnovém polozpravodaji.
Polozpravodaj proto, že vlastně není toho mnoho ku sdělení. V posledních
týdnech se uskutečnilo tradiční otvírání Moravy, také prvomájový výlet na
kolech s téměř 30ti účastníky a turisti s Broňkou Klementovou v čele
vyrazili na držkovské chodníčky do Hostýnek. Úsvit podnikl výlet na
Duhový most do Přerova, kde naše nejstarší hlídka (Zuzka Jagošová, Pepe
Pijáček a Jirka Hron) obsadila 2. místo ve své kategorii. Nicméně v květnu
bohužel bude trošku útlum aktivit, neboť Míla, který měl pořádat kola
v Beskydech, dlouhodobě marodí a na uspořádání akce se nenašel
náhradní vedoucí. V červnu proběhne dnes již plně obsazená turistická
akce s Jurou Létalem na Totes Gebirge,
přihlášených je úctyhodných 29 zájemců.
Také Alpy na kole mám téměř plné a
s Odyseou je tomu podobně. Tábor Úsvit
ještě plný není, tak kdyby kdokoliv
z vašeho okolí chtěl poslat dítko s námi
do Jeseníků, budeme rádi.
Nějakou dobu již funguje kufrácká skupinka na facebooku, takže
vy, jež tuto sociální síť navštěvujete, se můžete ke kufrákům s radostí
přidat a sledovat nejnovější události. Také prosíme ty, kteří mají fotky
z nějakých akcí, zašlete je Pavlovi Polehňovi, nejlépe po dohodě s ním,
v jakém formátu a jakým způsobem fota poslat. (pavelpol@email.cz)
Níže také nepřehledněte výzvu k vedení červencových kol. Původní
plán padl a my hledáme jak vedoucího, tak místo k uskutečnění akce.
Zároveň se omlouvám za výraznou stručnost a zpoždění zpravodaje, ale
do poslední chvíle jsem čekala na rozhodnutí, zda se někdo z vedení
nerozhodne kola v Beskydech nakonec udělat. Tentokrát to nevyšlo, ale
snad nám to akce příští vynahradí.
Hezký květen
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 trochu lézt.
Termín: sobota 18.5.2013
Odjezd: 8:30 z autobusáku
UH, sraz 15 minut předem.
S sebou: svačinku na den,
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
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Ahoj děti a mládeži,
Zveme vás na jednodenní výlet do nedalekých Chřibů. Projdeme se po
krásných skoro letních Chřibech, zahrajeme hry, zablbem si,
provětráme se … Máme nachystán super příběh, tak neváhejte!
Kdy: 1.6.2013
Odjezd: z autobusového nádraží v 7:40 do Osvětiman, sraz 15 min.
předem u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a
informace.
Návrat: tamtéž v 17:47 hod.
Účastnický poplatek: 30 Kč
S sebou: jídlo a pití
na celý den, pevnou
obuv, pláštěnku, psací
potřeby. Zase něco
na opečení, uděláme
si oheň.
Přihlašujte se Soni
tel. 604 604 329 či
emailem:
sona.hronova@sezna
m.cz do 30.5.2013.
Těšíme se na Vás AVDA
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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
nebudeme pro změnu objevovat neznámé kraje a vydáme se opět
stejně jako loni pod Králický Sněžník na základnu místních skautů do
Andělského údolí.
Termín: sobota 27.7. – sobota 10.8. 2013
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,
svačina, oběd, svačina, večeře, 2.večeře). Vaří náš oblíbený starosta
Johnek Pijáček a jeho pomocníci. I letos pojede „Ten, co šúlá noky“ –
Jirka Chodúr a Máša.
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou.
Tentokrát vám lehce prozradíme, kam máme v celotáborovce
namířeno. Budeme se pohybovat v budoucnosti v rozlehlém vesmíru,
budeme bojovat opět se zlem za spravedlnost a svobodu. 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
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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 15.5.2013 (nejlépe však
co nejdříve), pouze ti, kterým
bude
celý
poukaz
hradit
zaměstnavatel zálohu neplatí,
celá
částka
musí
být
zaplacena do 15.6. 2013!!!!
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, Zuzka, Peťa a Ráďa, Pepe, Máčala,
Jirka, Filip a Tom a za kuchyň Johnek, Máša, Jirka
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Milí cyklisté, turisté, rekreanti.
Zvu především 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 zejména pro Vás všechny
bude srpnová akce, jež proběhne v oblasti Saalbachu v Alpách poblíž
jezera Zell am See. V plánu jsou 4 cyklo dny, kdy je možno nastoupat až
cca 6800 výškových metrů,
několikrát vyjet nad 2000
mnm. Samozřejmě, že si na
své přijdou i méně výkonní
jezdci, kteří se mohou
pohybovat
v údolích
či
středně vysoko, turisti či
rekreanti, jež si rádi poleží
na břehu jezera a pochodí
po jeho malebném okolí,
možností je opravdu hojně.
Termín: 21.-25.8.2013
Doprava: Os. auty, cca 510km (z UH). Odjezd ve středu, návrat v neděli.
Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti –
v Meisenhofenu v penzionu Ebnerhof. Ubytování je to komfortní,
v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd. V domě je i příjemná
společenská
místnost.
http://www.heugenhauser.at/ebnerhof/index_english.php
Strava: vlastní
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní kategorie,
horské kolo zvláště pro chrty vhodné. Připravíme i pár tipů pro turisty,
v okolí se dají zdolat nějaké ferrari.
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Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 23 míst. Jako přihlášku beru
30 euro zálohu. Zbytek budu vybírat v eurech až na místě, počítejte s cca
celkem s 85 euro (ubytování, organizace, rekreační poplatek). Záloha je
nutná z důvodů event. storna, náhlého pozdního odhlašování, což pak
organizačně a zejména finančně dělá Kufru problémy. Dopravu si každý
vyrovná s řidičem.
Pozn: V Rakousku je povinnost jezdit s cyklistickou přílbou! Kdo by chtěl
na ferratu, nutno mít s sebou ferratový set, přílbu. Mapy a itineráře pro
cyklisty budou k dispozici.
Přihlašujte se na 604 604 329 či sona.hronova@seznam.cz co nejdříve –
do naplnění kapacity
.
Soňa

Víkend na kole v květnu - zrušení akce
Na konec května byl naplánován výlet na kola do Beskyd. Z důvodů
onemocnění vedoucího akce se výlet ruší.

Výzva k vedení akce Kola v červenci
Jelikož nám padl původní plán spojit Kufrová kola s úsvitovou akcí
v Rychlebských horách a není, kdo by náhradní akci na prodloužený
víkend zorganizoval, vyzýváme všechny odvážné kufráky, zda by se do
toho někdo nechtěl pustit, vedení Kufru samozřejmě pomůže s organizací.
Hlaste se předsedovi Kufru.
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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

Předseda
Hospodář
Vedení

Jméno
Jiří Hron
Drahomír Hron
Míla Špirit
Pavel Polehňa
Jiří Hošek

e-mail
jiri.hron@gmail.com
hron.drahomir@seznam.cz
spirit@czub.cz
pavel.polehna@kufr-usvit.cz
hosek.uh@seznam.cz

Telefon
777 801 108
736 680 073
607 280 854
604 897 725
604 100 900

Předseda DR Ludmila Bříštělová
Členové DR Broňka Špiritová
Eliška Létalová

572 542 629

Vedoucí akcí Broňa Klementova klement.brona@centrum.cz
Jiřík Müller
apexx@seznam.cz
Petr Pijáček
petr.pijacek@gmail.com
Laďa Plch
outdoor.uh@seznam.cz
Máša Hronová
Masa.hronova@seznam.cz
Soňa Hronová
sona.hronova@seznam.cz
Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz

774 151 797
736 176 628

Předseda Úsvitu:
Soňa Hronová
Vedení Úsvitu:
Pavel Polehňa
Jiří Müller

608 056 938

776 732 213

777
776
604
724

767
394
604
947

604 604 329

sona.hronova@seznam.cz

604 897 725
736 176 628

pavel.polehna@kufr-usvit.cz
apexx@seznam.cz
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299
247
329
226

KUFR a Úsvit v létě 2013
● 20.7. - 27.7.
● 27.7. – 10.8
● 21.8. - 25.8.

týden
2 týdny
týden

Odysea na Kokořínsku
Tábor Úsvit
Kola v Rakousku

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy
KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí
a mládeže DUHA. Grafická úprava: Pavel
Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa
Hronová.
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