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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

na prosinec 
 

17. - úterý 
Sauna 

 

20. - pátek 
Noční přechod 

 

26. – 2.svátek vánoční 
Tradiční Štěpánský pochod 

 

na leden 
 

7.,14.,21.,28. - úterý 
Sauna 

 

17.-19. – víkend 
Skalka 

 

18. – sobota 
S Úsvitem do aquáče 

 

??. - sobota 
Výlet na sáňkách 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 

Zdravím Vás 
v předvánočním čase a 
chvátám se zpravodajem, 
abyste se mohli ještě 
před Vánoci nebo během 
nich vydat s Kufrem a 
Úsvitem trochu mimo 
civilizaci a Vánoce si tak 
lehce zpestřit, nasát 
přírody, porozjímat. 
Máme za sebou 
neformální shromáždění 
Kufru a Úsvitu a posezení s přáteli. Tentokrát jsme se sešli 
netradičně v zasedací místnosti domu u dvou mamlasů a bylo to 
moc fajn. Oficiální program trval jen krátce a pak nastalo povídání, 
veselení a hlavně zpívání za zvuku kytar Zdeňka Fronce a Pavly 
Jurigové. Bylo to opravdu příjemné, komorní a vedení příprava 
nestála tolik sil. Tak nejspíš to za rok zase zopakujeme. Ti, kteří jste 
na setkání nezavítali, máte možnost si materiály k uběhlému roku a 
hlavně plány na rok příští stáhnout z našich stránek. Program v r. 
2014 bude zajímavý a hned v lednu začínáme několika lyžařskými 
akcemi. Mrkněte do zpravodaje, vše se dozvíte. 
  
Na závěr roku Vám přeju klidné Vánoce, zdraví v tom roce příštím a 
na nějaké kufrácké či úsviťácké akci ahoj    
      

Soňa 
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Na noc z pátku 20.12.2013 na sobotu 21.12.2013 jsme 
naplánovali všemi milovaný noční přechod. Tentokrát nezavítáme do 
Chřibů, ale necháme se odvést směr Bílé Karpaty až do Komně a 
pokusíme se odtud dojít až do dobře naladěného ranního Uherského 
Hradiště. 
Opět je k dispozici krátká a dlouhá 
varianta: Půjdeme z Rasové nebo 
Komně po zelené a žluté značce přes 
kopec do Nezdenic, dál pořád po žluté 
na Babí Horku a Goliášku, pak dole do 
Polichna. Zde se odpojí účastníci 
krátké trasy, kteří se vydají k 
domovu. Přepokládaný návrat do 
Uherského Hradiště je v 23:00. 
Dlouhá trasa bude dále pokračovat po 
zelené značce přes Maršov, Pašovice, Mistřice až do Uherského Hradiště.  
Sraz bude v 15:30 na vlakovém nádraží v UH. Pokud byste tak brzo 
nemohli, napište mi, můžete se k nám přidat třeba v Nezdenicích. 
Nebo, pokud by Vás bylo mnoho, můžeme ještě posunout odjezd. 
Přihlaste se buď na mailu jiri.hron@gmail.com nebo telefonem na čísle 
733 136 983, a to do 18.12.2013. V přihlášce uveďte zvolenou trasu, 
abychom mohli zajistit dostatečné kapacity pro dopravu. 
Ps: pozdně noční průchod Mařaticemi může být sranda, tak neváhejte :) 

Jirka a Paja 
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Ahoj, ahoj, 

Zveme Vás stejně jako loni na koupačku v hradišťském Aqua-
centru. Pojďte si se svými vedoucími zablbnout na 2 hodinky do 
bazénu, na tobogány, posedět a pokecat do vířivek. 
Termín: sobota 18.1.2014 
Sraz: v 10.45 hod v aquacentru před vstupní přepážkou. 
Účastnický poplatek: 90 kč (na 2 hodiny koupání, část ceny dotuje 
Úsvit), nachystejte si částku raději přesně. 

 
Na setkání se těší

 

       Jiřík+AVDA 
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Hola hola, 
Zdravíme všechny zimu 
milující úsviťáky! Sníh se 
zatím sice neobjevil, ale 
Úsvit doufá, že napadne a 
my opět některou ze sobot 
podnikneme výlet na 
sáňkách do Chřibů. Je to 
akce, kterou jsme měli v 
plánu několik sezon, ale 
nenapadl nám v Chřibech 
sníh, až loni se nám poštěstilo a bylo to super. O přesném termínu 
konání akce budeme informovat emailem dle sněhové situace. Zájemci 
se pak budou hlásit Jirkovi na jiri.hron@gmail.com, přihlášeným Jirka 
zašle pokyny kdy, odkud a kam přesně se sáňkovat pojede. 
Úč. poplatek je 30Kč. 
 

Sáňkám zdar         
 Soňa 

 
 
 

Už se nám pomalu blíží nový rok a proto připomínám, že je nutné se 
zaregistrovat na rok 2014 (registrační listy je možné si stáhnout 
z naší webové stránky www.kufr-usvit.cz v sekci Download) a uhradit 
poplatek ve výši 120 Kč (po domluvě s Jirkou Müllerem možno i na účet 
Úsvitu).  
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Se letos uskuteční z Mařatic k popovickým rybníkům a hospůdce v Amfiku 
(zastavení 1.) a odtud údolím do 
Javorovce – hospůdka u Kameňa 
(zastavení 2.), dále pak přes 
Rovninu zpět do UH (případně 
bude korigováno dle schůdnosti 
terénu a klimatických podmínek, 
v případě deště se akce ruší). 
V případě zájmu můžeme jít i 
přes budovaný park Rochus. 
 
Sraz: 26.12.2013 v 9.30 hod u 
mařatického hřbitova 
 
Zváni jsou všichni, komu se už nebude chtít vánočně lenošit a budou mít 
chuť se trochu protáhnout. 

      Laďa PLCH 77767299 
 
 
 
 
 
Vážení a milí přátelé, milovníci lyžování jak sjezdového, tak hlavně 
běžeckého. Stejně jako každý rok Vás zveme na lyžařský zájezd do 
Kremnických vrchů do lyžařského střediska Skalka, které leží v nadmořské 
výšce 1200 m. Co středisko nabízí: pro sjezdaře 4 sjezdovky nejdelší má 
délku 1100 m a pro běžkaře 70 km upravených běžeckých stop. Letos se 
na Skalku KUFR vydává již po třiatřicáté (33) a na 99% nás Skalka nikdy 
nezklamala. Zájezd se koná týden před běžeckým závodem Biela Stopa 
SNP, takže se dá předpokládat, že tratě budou již řádně připraveny. A teď 
již jenom důležité informace: 
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Termín: od pátku 17.1.2014 do neděle 19.1.2014 (pozor termín je oproti 
původnímu kalendáři změněn). 
Doprava: autobusem, odjezd v pátek 17.1.2014 v 17 hod. od zdravotní 
školy v UH, takže sraz v 16.45 hod. 
Ubytování: hotel Veternik v Kremnici, pokoje 2 a 3 lůžkové, kvalita se 
rovná lepší ubytovně. 
Stravování: individuální, v hotelu je možno večeřet, potraviny jsou 
vzdáleny od hotelu 800 m, 
pokud si ráno chcete vařit čaj, tož si vemte rychlovarnou konvici a 
potřebné nádobí. Během dne se dá občerstvit na Skalce a na Hostinci. 
Program: V pátek příjezd do Kremnice, 
ubytování, seznamovací večírek a podrobné 
informace o programu. V sobotu 18.1.14 
odjezd v 8,30 na Skalku, sjezdaři budou 
hoblovat místní svahy a běžkaři se vydají na 
severní okruh a pak přes Hostinec buď ke 
Toliaru a nebo až přes pláně do Kremnice. 
Večer pak opět večírek a informace o neděli. V 
neděli opět v 8,30 odjezd na Skalku, sjezdaři 
opět sjezdování a běžkaři se vydají na jižní 
okruh, který si někteří mohou prodloužit 
sjezdem do Králíků, obě trasy končí opět na 
Skalce, odkud bude odjezd domů kolem 15 
hod., takže v UH budeme kolem 19 hod.  
Cena zájezdu: která zahrnuje dopravu, ubytování a org.výdaje je 980 
Kč. Trochu jsme podražili, ale ČNB nám nějak zdražila EURo. 
Přihlášky: u Máši Hronové mob. 776394247, přihláškou je uhrazení ceny 
zájezdu. Jelikož potřebujeme zájezd naplnit alespoň 30 účastníky, tak 
vemte své známé i neznámé, bude to výborné. 
 
Informace o sněhových podmínkách najdete na internetu – 
www.skalky.sk, a ještě malá informace - na Slovensku se platí Eurem. 
 

Tak Ahoj, ve stopě nebo na svahu se na Vás těší     
 Máša a Míla 
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HOLA, HOLA – POHODA 
V BESKYDECH VOLÁ!! 
 
Termín: sobota 1. února 2014 
Odjezd: v 7:00 hodin od zdravotní 
školy, návrat kolem 18:00 hodin. 
Účastnický poplatek: 200,- Kč 
Program: Pro sjezdaře areál na 
Pustevnách - 7 sjezdovek, 10 vleků. 
Pro běžkaře řada nových upravených 
tras. 
Přihláška a informace: do 30. 1. 
2014 na tel. do práce: 572 585 138 
nebo mobil: 724 947 226. 
 
    Těší se Zoja 
 
 
 
 
 
Ahoj běžkaři, 

Loni nám Šumava ukázala svou přívětivější tvář a tak nikoho 
nepřekvapí, že si chceme dát skvělé šumavské stopy ještě jednou. 
Ubytování je zajištěno ve městě Vimperk, tedy za trasami budeme muset 
lehce popojet. Ale zas si můžeme vybrat ze spousty skvěle upravovaných 
tras Horské Kvildy, Borové lady, navštívit Katku Neumanovou na jejich 
domovských stopách na Churáňově. Jinak budeme bydlet přímo v centru 
historického Vimperku kousek od malého stylového městského pivovaru, 
kde vyrábí originální pivo a skvěle vaří. 
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Termín: 6.-9.2.2014 
Ubytování: v penzionu Volyňka ve Vimperku, http://www.penzion-
vimperk.cz/ 

 
 
 
 
 
 

Doprava: vlastními auty, odjezd posádek dle vlastní domluvy 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: 1.100Kč (ubytování, organizace) vybereme na 
místě.  
Přihlášky do naplnění kapacity. 
 

Sněhu a stopě zdar       
 Dadula a Jirka 

 
 
 
Úterní sauny 
Tak jako již léta, i tuto zimu, pokračujeme v saunování každé úterý v 18h 
v sauně Strabagu na Malinovského třídě vedle Tesca.  
 
Registrace na rok 2014 
Už se nám pomalu blíží nový rok a proto připomínám, že je nutné se 
zaregistrovat na rok 2014 (registrační listy je možné si stáhnout z naší 
webové stránky www.kufr-usvit.cz v sekci Download) a uhradit poplatek 
ve výši 50 Kč (po domluvě s Dadulou možno i na účet KUFRu).  
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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 775 720 536 
 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       775 720 536 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 únoru 2014 
 

●  5.,12.,19., 26. úterý  Sauna 
●  1.   sobota Pustevny 
●  6.-9.   víkend Šumava na běžkách 
●  28.2.-2.3.  víkend Jarní běžkování 
●  ??.   sobota Lezení na stěně pro náctileté 
●  ??.   sobota Turnaj v deskovkách 
 
 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  


