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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

v LÉTĚ 
 

19.7. –2.8. 2014 
Tábor Úsvit 2014 

 

19.-26.7. - týden 
Odysea 

 

20.-24.8. – prodloužený víkend 
Alpy nejen na kole 

 

12.-14.9. víkend 
Feraty v Rakousku 

 

20.-21.9. – víkend 
Polana na kole 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 
  Na  poslední  chvíli  chvátám  se  zpravodajem  na  léto,  nicméně  do 
včera  jsem  čekala  na  poslední  informace  do  něj.  Pořádný  úvodník  se 
chystám napsat příště,  ke  konci  léta. Myslím,  že o  čem psát bude. Nyní 
finišujeme  s přípravou  tábora  a  Odyssei,  našimi  nejdůležitějšími  akcemi 
léta. A práce je věru dost. Srpnové Alpy již jsou také nachystány, takže už 
jen  ve  zdraví  se  jich  dožít,  což  mi  nyní  před  táborem  v některých 
momentech přijde skoro jako nedosažitelný sen. 
 

Mějte hezké léto a na jeho konci ahoj     
Soňa 

 
 
 

poslední pokyny 
Ahoj děti a rodičové !!! 

Tak  prázdniny  už  jsou  tady! 
Stejně  jako  každý  rok  i  letos 
vyrazíme  na  14  dní  do  liduprázdné 
přírody  spolu  s kamarády  a 
vedoucími.  Ano,  tábor  Úsvit  se 
nezadržitelně  blíží  a my  vedoucí  už 
se na Vás moc, moc těšíme. Je opět 
nové  dobrodružství  a  napínavá 
celotáborová  hra,  tentokrát  na 
motivy  Tří  mušketýrů  s extra 
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napínavou zápletkou, zajímavými svéráznými hrdiny, bojem dobra a zla a 
vůbec bude to letos velmi dobrodružné a snad i zábavné!!!!  
Termín: sobota 19.7. – sobota 2.8. 2014 
Místo: Andělské údolí, Jeseníky 
Doprava: vlakem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická Džonkova táborová z polní kuchyně, 6x denně 
Odjezd:  v sobotu  19.  července  2014  v 8.04  hodin  z vlakového  nádraží 
Staré Město, sraz bude již 7:30 hodin kvůli předání dokladů dětí, naložíme 
bagáž  do  doprovodného  auta  a  pak  hurá  vlakem  do  Jeseníků.  Přijďte 
všichni včas!!! Vlak nepočká. 
Návrat: v sobotu 2.8.2014 v 14:45 hodin tamtéž. 
Možný kontakt na  tábor: Soňa mobil 604 604 329, pouze ale v nutných 
případech!!! 
Adresa tábora: Tábor Úsvit, základna skautů Andělské údolí, pošta Staré 
Město pod Sněžníkem, 78832. 
Co s sebou: Spacák –  teplý!!!, KARIMATKU, pokud nemáte  teplý spacák, 
tak  i  deku  na  přikrytí,  pláštěnku,  pevné  boty,  tenisky  nebo  botasky  2x, 
sandále,  nutné  pro  případ  dešťů  jsou  i  gumáky  a  boty  do  vody  – 
zavazovací  či  pevně  držící,  ne  žádné  žabky,  aby  v potoce  neuplavaly, 
oblečení sportovní do horkých dnů i teplejší do nepohody, větrovka či jiná 
bunda, dlouhé kalhoty, plavky, pokrývku hlavy, šátek, baterku + náhradní 
baterie,  ešus,  lžíce,  hrnek  (nádobí  si  nějak  označte),  hygiena,  repelent, 
krém na opalování, malý batůžek na cesty, flaška na pití, zápisník, tužku, 
pastelky nebo fixy, nožík, šitíčko. Přibalte  i mušketýrský kostým, prosím 
meče, šavle apod. NEBRAT!!! Vše zabalit nejlépe do 1 zavazadla, pokud 
vlastníte menší kapsář, do stanů s podsadou by byl vhodný. Kapesné dle 
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uvážení. Sladkostí si moc neberte, láká to hlodavce a jinou havěť, pokus si 
sladkosti  vezmete,  umístěte  je  do  plastových,  dobře  uzavíratelných 
krabiček a vemte  ještě pytlík  ‐ sáček na  jejich pověšení do stanu. Taktéž 
nezapomeňte nejlépe plátěný sáček na špinavé prádlo. 
UPOZORNĚNÍ: Mobilní telefony: Doporučujeme rodičům mobilní telefony 
s sebou dětem nedávat,  ale  je  to  samozřejmě na Vás. Na hry  a do  lesa 
mobily brát nebudeme. V základně není elektřina,  takže mobily nebude 
kde  nabíjet!!!  Jsou  velmi  náchylné  na  ztracení.  Také  pak  máme 
zkušenosti,  že  přespřílišný  kontakt  s rodiči  skrze mobil může  zbytečně 
zvyšovat  stesk  dětí  po  rodičích,  na  který  by  jinak  bez  sms  či  volání  ani 
nedošlo. Zasílání běžných dopisů či pohledů je mnohem vhodnější. 
Pokud  berete  nějaké  léky, 
vzít  s sebou,  u  odjezdu  je 
pak  s potvrzením  o 
bezinfekčnosti, plnou mocí 
k event.  lékařskému 
zákroku  (s  ověřenými 
podpisy  obou  rodičů!!!!), 
kartičkou  zdrav.pojišťovny 
a  potvrzením  od  lékaře 
předáte. 
Případné  další  informace  u 
Soni  denně  na  tel.  604 
604 329 večer. 
Ahoj na táboře                 

Vaši vedoucí – Soňa, Jirka, Petra, Pepe, Radka, Petr, Tom, Zuzka, Filip 
Za kuchyň – Džonek, Jirka, Máša 
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poslední pokyny 
Předposlední  pokyny  pro  všechny,  co  neprohloupili  a  přihlásili  se  na 

letošní Odyseu.  
Přihlášeno je a zaplacené zálohy má 25 kufráků.  
Termín konání : 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%C2%B051
%2724.4%22E/@48.4039206,18.8575239,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cs  
Trasy : budou – něco vymyslíme s Frantou  
Stravování: vlastní, v objektu je kuchyň a v okolí restaurace.  
Účastnický poplatek: doplácet se bude na místě 1000,‐ Kč ( v české měně )  
V  ceně  doplatku 
není  cena  za 
dopravu.  Tu  si 
dohodněte  s 
řidičem.  
Doprava : Auty  
Prosím  všechny 
řidiče,  aby  se mi 
ozval  ,  abychom 
obsadili  všechna 
auta.  
email: 
hosek.uh@seznam.cz, tel. 604 100 900  

Vpřed, za novými zážitky Vás provede vedoucí akce   
 Jirka Hošek 
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Návrh na ubytování na Odysseu 
2   mladí Hronovi  2   F. Máša, P. Huňková 
2   M. Hampalová, V. Hampala  2   M. Hejda, M. Hubáčková 
3   Z. Chodůrová, M. Skládalová,  
A. Larysová 

3   E. Vlasatíková, B. Nožičková,  
T. Pírek 

3  E.Létalová, M.Hronová, M.Müllerová  4   J. + J. Hoškovi, B.+I. Černí 
4 M. + B. Špiritovi, J. Hron, J. Lapčíková   
 
Návrh na dopravu na Odysseu 
Auto  Počet 

osob 
Pasažéři 

1  3  Hronovi 
2  4  Špiritovi, J. Hron, J. Lapčíková 
3  3  Hampalovi, M. Skládalová 
4  4  Hoškovi, Z. Chodůrová, A. Larisová 
5  3  Černí, M. Müllerová 
6  4  T. Pírek, B. Nožičková, E. Vlasatíková, E. Létalová 
7  4  M. Hejda, M. Hlaváčková, F. Máša, P. Huňková 

 

 
Ahojte, 

letos jsme pro Vás nachystali poprázdninovou horskou lahůdku, víkend v 
překrásném vápencovém okolí vrcholu Dachstein s možností výstupu na vrchol 
Hohes Kreuz 2837 mnm. 

Nocovat  budeme  na  vysokohorské  chatě  a  k  dispozici  je  nám mnoho 
kilometrů vysokohorských  stezek  s možností vystoupit na vrchol Dachstein a k 
tomu fungl nová feráta.  No nemožné nejet :)!!! 
Termín:  odjezd  pátek  12.9.2014,  návrat  neděle  14.9.2013,  v  pátek  je možno 
vyrazit podle dohody posádky, doporučuji relativně brzo a na chatu vystoupit v 
rozumný čas. Výstup na chatu trvá od parkoviště cca 4 hodiny, tak nezapomeňte 
čelovky. 
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Program: 
1.  den:  příjezd  do  Rakouska  a  výstup 
na chatu Adamekhutte 
2. den: výstup novou ferátou na vrchol 
Hohes  Kreuz  2837  mnm  vystoupit 
možno  krásnou  nově  vybudovanou 
ferátou, která však není tak těžká jako 
loňský  výlet  na Grosser  Priel,  nejtěžší 
úsek je C/D většinou však do B/C jinak turistika v okolí chaty 
3. den: volný program, možno však pokus o výstup na Dachsteni (pozor jde se po 
ledovci), dále sestup do údolí a odjezd nazpět do České republiky. 
Ubytování:  Nocujeme  na  horské  chatě  Adamekhutte.  Spí  se matracích,  teplé 
deky jsou k dispozici. Spacák není potřeba. Na chatách je restaurace, pitná voda, 
WC a sprcha. Cena ubytování 2x ubytování na chatě (společná místnost členové 
Alpenvereinu  2x12Eu,  nečlenové  2x24  Eu,  samostatný  pokoj  členové  2x18, 
nečlenové  2x30  Eu).  Při  objednávce  se  pokusíme  vyjednat  lepší  cenu  za 
hromadnou rezervaci, ale nic neslibujeme :) 
Doprava: Pojede se auty, při přihlášení sdělte, kdo  je ochoten vzít vlastní auto. 
Cenu dopravy si každý vyřeší se svým řidičem. 
Stravování:  Můžete  využít  polopenzi  na  chatě  nebo  si  na  snídani  vzít  něco 
vlastního a dát  si v  restauraci  jen večeři. Vařit  lze  jen mimo chatu na vlastním 
vařiči. Bohatá polopenze  (večeře o více chodech +  snídaně) na chatě přijde na 
cca 28 €. Kvůli nízké kapacitě horských chat byla uzavírka přihlášek již 20. června 
2014! Hned následně budeme totiž rezervovat ubytování. Rámcovou představu 
o ceně si uděláte z výše uvedených údajů. Konkrétní přesná cena bude sdělena 
přihlášeným podle aktuálního ceníku na letošní rok a kurzu eura.  
Do  konce  20.  června  2014  je  též  nutné  uhradit  zálohu  1.000  Kč.  Přihláška  je 
závazná,  v  případě  odhlášení  bude  záloha  použita  na  úhradu  marně 
vynaložených nákladů. 
Přihlášky prosím na mail Jiri.Letal@mariuspedersen.cz 
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Zvu vás na  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,  případně  se 
podívejte na fotky na webu Kufru z této akce konané před 2 lety. Vyjíždět 
budeme z Detvy a po přespání na chatě Hrb (10EUR, restaurace) se sem 
snad i vrátíme.  
Termín: sobota 20.‐ neděle 21.9.2014  

Doprava: vlastními auty  
Strava: individuální  
Účastnický  poplatek: 
30Kč/oganiz.výdaje  + 
min.10EUR/ubytování  (platí  se 
na místě) + cca.330Kč/dopravu 
(dle dohody s řidičem)  
Doporučuji  kola  horská 
případně treková.  
Přihlášky:  nejlépe  mailem 
outdoor.uh@seznam.cz  nebo 
SMS  či  telefonicky  777767299. 
Při  přihlašování  uveďte 
možnost vzít auto.  
Na kufrování kolem Poľany s 
Vámi se těší    

Laďa PLCH 
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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  spiritmila@seznam.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 Klementova  klement.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 září 2014 
• 12.‐14.9. – víkend    Feraty v Rakousku 
• 20.‐21.9 – víkend    Polana na kole 

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


