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ZPRAVODAJ 
 

KUFRu a ÚSVITu 
v dubnu 

 
12. – sobota 

Procházka okolo Kraví hory 
 

26. - sobota 
Otvírání Moravy 

 
27. – neděle 

Lanování ve městě 
 

1.5. – čtvrtek 
Prvomájová kola 
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V neděli 27.4. se uskuteční akce pořádaná 
naší dužinou pro děti a mládež z UH. 
Připraveno by mělo být 10 nízkých lávek, 
počasí máme objednané, takže snad se 
vše vyvede. Akce se bude konat ve 
Smetanových sadech, začátek je v 13.00 
hodin, konec kolem 16.30 hod.  
Přijďte nás alespoň svou účastí podpořit. 
Samozřejmě uvítáme i dobrovolníky, kteří 
pomohou lanové lávky stavět – sraz 
v parku v 8.30 hod. Kdo by měl chuť 
pomoct, ozvete se prosím Soni na telefon 
604897725. 
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ještě máme 3 místa !!! 
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 19.7. – sobota 2.8. 
2014 

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 budeme prožívat dobrodružství Třech mušketýrů, 
přeneseme se do období pár století zpět, do Francie, kdy ještě platilo: 
„Jeden za všechny a všichni za jednoho!“. Opravdu se máte na co těšit – 
romantika, boj za čest a spravedlnost, zajímavé příběhy a veselé scénky a 
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divadla vedoucích, hry v lese i na louce a hřišti. Na cachtání v potoce, 
posezení u ohně, zpívání, rukodělnou činnost a hlavně na spoustu srandy 
s kamarády a vedoucími. Sumasumárum, o dobrodružství a napětí nebude 
nouze, o tom nepochybujte!!! 

Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 3.000,- 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 a veškeré další nutné písemnosti budou k dispozici u 
Soni, zálohu (1000 Kč) nutno zaplatit do 15.5.2014 (nejlépe však 
co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý poukaz hradit 
zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena do 
15.6. 2014!!!! 

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 se těší v přírodě  

Soňa, Zuzka, Peťa a Ráďa, Pepe, Petr, Jirka, Filip a Tom 

a za kuchyň Johnek, Máša, Jirka 
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Srdečně zvu všechny na výšlap, nejen 
přes vinohrady. 
Místo konání: Velké Pavlovice a 
okolí. Podrobnosti trasy naleznete zde: 
http://www.mapy.cz/#!x=16.855338&
y=48.919301&z=12&l=16&t=r&rp=m
&m=9ms8WxSJ5n4n5Bz520f1ygdle7jh
WIhq4hkthYn0l5GRfdFh4jf69fmBRCiJX
eAKhZf5LBfc.UkhnD-
o53a5G4KPhXresdgejfS-hfXe4e 
Termín: sobota 12.4.2014 
Odjezd: vlakem v 7.44 hodin z Uh. 
Hradiště, nebo 7.56 ze Starého Města. 
Odjezd stanovíme dle přihlášených 
turistů. Sraz minimálně 15 minut před 
odjezdem kvůli hromadné jízdence. 
Start: Vyjdeme z Velkých Pavlovic na 
rozhlednu Slunečná, přes Bořetice na 
rozhlednu Kraví Horu a přes Boudu do 
Kobylí. Odtud vlakem zpět k domovu.  
Cíl: Kobylí. Trasa je cca 12 km. 
Návrat: z Kobylí vlakem v 16.29 nebo dalším v 17.27h. 
V případě deštivého počasí, tzv. padání trakařů, se vycházka nekoná, 
přesněji řečeno odkládá. 

Na všechny se těší    
Broňa Klementová 

P.s.: Prosím všechny zájemce, aby se mi ozvali. Volejte na 774 151 797 
nebo pište na bronislava.klementova@eduha.cz . 
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Ahoj nejen vodáci,  
 Jaro uhodilo v plné síle, a tak jsme 
pro vás připravili tradiční zahájení vodácké 
sezóny. Usmíříme si čochtana a užijeme si 
s přáteli dobré pohody...  
Termín: sobota 26.dubna 2014  
Doprava: individuální, nutno je se dostat 
nějak do Spytihněvi 
Plavidla: Kanoe, pálavy a rafty 
zabezpečuje pro včas přihlášené KUFR 
(pouze dovoz , ne foukání…)  
Program: Sraz kolem 9:45 ať stihneme 
nafoukat lodě, 10.30 hod ceremoniel 
odemykání Moravy, poté splutí Moravy do 
UH s možným mezipřistáním v jarošovské pivnici a na konci posezení nad 
kofolou na zahrádce u komína.  
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč  
Přihlášky: telefonicky u Paji (604 897 725). Při přihlašování uveďte jakou 
lodí chcete jet, výběr lodi závisí samozřejmě na pořadí přihlašování – kdo 
dřív přijde, ten dřív mele…  

Na Moravě ahoj     
Paja Polehňa a Jirka Müller 
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aneb zahájení cyklosezóny !!! 
 
Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 
Termín: ve čtvrtek 1.5.2014 sraz v 9:00 u Kokavců (hospůdka ve 
Staré Tenici) 
Program:  
1. registrace a kontrola 
vybavení účastníků 
(nutné pojízdné kolo, 
jeho výrobní číslo, 
ochranná přilba, funkční 
oblečení – sloupce vody 
nepropustit, sloupce 
potu propustit, batoh 
nebo brašny na kolo se 
svačinou, pitím, mapa 
Chřibů, pumpička – co kdyby…) ☺ 
2. seznámení s trasou (cca 50 km) 
3. Start 9:15 hod. 
4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u Hronů – zahrada pod třešňů (obtúlání 
cyklistek, opékání špekáčků, popíjení, zpívání a jiné veselení se…) 

Zve   
Máša 

 

 
 
 

Na akci Cyklo kolem Víru je přihlášeno t.č. 20 účastníků. Na tento 
počet je objednáno ubytování. V případě zájmu o polopenzi v ceně 160 Kč 
kontaktujte vedoucí akce - mail: outdoor.uh@seznam.cz nebo 
frantamasa@gmail.com . O způsobu dopravy budou účastníci informováni 
mailem. 

         Laďa 
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 Milovníci cyklistiky, koupání v průzračném Jadranu, plavby po moři, 
dobré místní kuchyně a skvělé společnosti,  

 Do června je ještě daleko, ale jelikož v plánu akcí má Kufr na 
červen výše uvedenou akci a takhle náročná akce se musí připravit značně 
dopředu, tak přicházíme s informacemi a požadavky.  

Termín konání: od soboty 31.5.2014 do soboty 7.6.2014  

Loď: SČEDRO kat.B, což značí společné sociální zařízení, kabiny pro 
ubytování po dvou, ale jak na každé lodi malinké.  

Program: se bude ještě 
dolaďovat, ale hlavní kostra… 
ostrovy VIS, HVAR, KORČULA 
a ještě další (zatím v jednání), 
výjezd z Makarské na nejvyšší 
vrchol, pohoří Biokovo, Sv.Jur 
1764 m n/m. Cyklistické etapy 
budou jak pro náročné, tak 
pro méně náročné, dokonce 
se můžete projet jen v 
přístavních městečkách a 
okolí. Koupání bude jak na 
volném moři, tak na krásných 
a hlavně liduprázdných 
plážích, určitě nevynecháme 
nejlepší pláž v Chorvatsku 
Zlatny Bol. Co vše na kolách 
uvidíme bude záležet na nás, 
ale určitě jarní voňavou 
přírodu, zajímavá městečka a 
příjemné hospůdky. No a 

večery budeme trávit na palubě lodi Sčedro při dobrém jídle a dobrém 
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místním víně.  

Cena: která zahrnuje 7x ubytování na lodi, 7x polopenzi, přístavní 
poplatky, organizační výdaje, mapové vybavení a průvodce je 13.600 Kč 
na osobu. Cena nezahrnuje dopravu a pojištění.  

Doprava: dopravu bude řešena individuálně osobními auty a odhad ceny 
za dopravu je přibližně 1.700 Kč.  

Přihlášky: přijímá Dadula Hron. Celá cena pak musí být uhrazena do 
25.4.2014 na účet KUFRU č.1543558339/0800, v poznámce prosím 
uveďte jméno platícího. Telefon je 736680073 nebo mail: 
hron.drahomir@seznam.cz. Kapacita lodi je samozřejmě omezena, takže 
nás musí být minimálně 18 a může nás být až 28. Takže neváhejte 
pozvěte i své známé bude to výborné. Zatím ještě místa jsou, zálohu jsme 
již zaplatili. 

Na všechny cyklisty a dobrodruhy se těší    

Dadula a Jirka Hronovi.  

P.S. V současné době je přihlášeno 16 účastníků, vedení KUFRU dne 
24.1.2014 rozhodlo akci uskutečnit, jelikož na zaplacení zálohy finance 
máme. Vedení KUFRU se obrací na své členy o propagaci této akce, 
abychom do konce dubna kapacitu naplnili. Potřebujeme min. ještě 2 lidi. 
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Odyssea na Slovensku - Počúvadla 
 

 Zdravím všechny zájemce o dovolenou ve slovenských Štiávnických 
vrších u Počúvadlianského jazera. Na ubytování máme zamluvenou chatu 
pro 25 osob. Program bude jako vždy turistika, kola, koupání a ostatní 
radovánky. 
Termín: od soboty 19.7. do soboty 26.7. 2014 
Ubytování:  chata WEST, http://www.chaty-pocuvadlo.sk/sk/West.html, 
5x čtyřlůžkové a 2x dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 
https://www.google.cz/maps/place/48%C2%B024%2710.4%22N+18%C
2%B051%2724.4%22E/@48.4039206,18.8575239,17z/data=!4m2!3m1!1
s0x0:0x0?hl=cs 
Stravování: vlastní, v 
objektu je kuchyň a v okolí 
restaurace. 
Účastnický poplatek:  
záloha 1.000.-Kč, doplatek 
1.400.- Kč, bez dopravy 
Doprava: vlastními auty 
nebo vlakem (cenu za 
dopravu si dohodnete s 
řidičem). Při přihlašování 
nahlaste, zda berete auto, 
nebo vás máme k někomu 
„přišoupnout“. 
Přihlášky a zálohu:  
přijímá Jirka Hošek 
email: hosek.uh@seznam.cz, 
tel. 604 100 900 

Létu zdar  
Jirka 
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Alpy na kole, pěšky či u jezera 
Milí cyklisté, turisté, rekreanti. 
 Zvu příznivce dlouhých stoupání a ještě delších sjezdů, milovníky 
ferrat a turistiky, prostě hor, slunce, alpských hospůdek, neskutečných 
panoramat, také Ty, kteří si chtějí jen tak zarelaxovat v krásné přírodě... tak 
pro Vás všechny bude tradiční srpnová akce, jež proběhne v oblasti Nasfeldu 
v Korutanech. V plánu jsou 4 aktivní dny, ať už v sedle kol či na túrách po 
okolních vrcholech. 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 nedalekého jezera, možností je opravdu hojně. 
Termín: 20.-24.8.2014 
Doprava: Os. auty, cca 600km (z UH). Odjezd ve středu, návrat v neděli. 
Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti – 
v Tropolachu v penzionu situovaném kousek od lanovky Milénium Expres, 
která zájemce vyveze i s koly do vyšších poloh či turisty přiblíží k jejich 
trasám či ferratám. Ubytování je to komfortní, v apartmánech s kuchyní, 
sociálkou…atd. V domě je společenská místnost.  
Strava: vlastní 
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní kategorie, 
turistika + ferraty.  
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 23 míst, nejlépe do konce 
dubna, kdy musíme zaplatit zálohu ubytovateli. Jako přihlášku beru 
1000kč zálohy zaslané na konto Kufru: č.ú. 1543558339/0800, do sdělení 
pro příjemce uveďte svoje jméno. Zbytek je nutno pak zaplatit do konce 
června, počítejte s cca celkem s 75-80 euro (ubytování, organizace, 
rekreační poplatek) – v korunách vyčíslím až po zaslání konečné ceny 
pronajímatelem, jež bude odrážet aktuální kurz eura. Dopravu si každý 
vyrovná s řidičem. 
Přihlašujte se na 604 604 329 či sona.hronova@seznam.cz co nejdříve – 
do naplnění kapacity. 

Soňa 

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. 
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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 květnu 2014 
• 1. – čtvrtek   Prvomájová kola 
• 8.-11. – čtvrtek-neděle Cyklo kolem Víru 
• ??. - sobota   Slaňování na Barborce 
• ??. - sobota   Cyklovýlet - Hostýnské vrchy 
• 31.5. - 7.6. – týden  Kololoď v Chorvatsku 
 

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


