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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

na přelomu roku 

2014 / 2015 
 

26.12. – pátek 
Štěpánský pochod 

 

27.12. – 3.1. – týden 

Vánoce s Kufrem 
 

6., 13., 20., 27.1. – každé úterý 

Do sauny s KUFRem 
 

17.1. – sobota 

S Úsvitem do aquáče 
 

dle sněhu – sobota či neděle 
Výlet na sáňkách 

 

23.-25.1. – víkend 
Skalka 2015 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 Tak máme za sebou 
valnou hromadu. Nesešlo se nás 
mnoho, ale usnášeníschopní 
jsme byli a tak se nám podařilo 
schválit nové stanovy spolku a 
zvolit za předsedu opět Jirku 
Hrona, za jeho náhradníka Pavla 
Polehňu a za revizora Lidku 
Bříštělovou. Teď už jen zbývá 
dokončit formality se zapsáním 
spolku na soud, změnit sídlo po 
odstěhování klubovny a změnit 
banku a máme na roky 
s úřadováním pokoj. Tedy snad… 
pokud nám zákonodárci zase 
nevymyslí nějakou změnu. 
 Původně jsem rozepsala 
trošku delší a snad i zábavnější 
úvodník než je zvykem poslední 
měsíce. Jenže, pak už mě zase 
začal tlačit čas, příspěvky do zpravodaje nikde, zítra odjíždím na hory a 
ještě jsem k tomu všemu chytla virózu. Takže jsem si celá rozlámaná, 
unavená a vystresovaná rozepsaný úvodník uložila a snad již příště Vás jím 
potěším. Teď jen krátce popřeju klidné Vánoce a co nejvíce pozitivních 
zážitků a událostí v roce novém. 

Zimě a novému roku zdar   
Soňa 

  



 

 

 

 

Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  Pros inec 2014 -  Leden 2015. st rana  3 

 
 

 
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 17.1.2015 
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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Pokud napadne sníh tak se uskuteční… 

 
 
Hola hola, 
 Zdravíme všechny zimu milující úsviťáky! Sníh se zatím sice 
neobjevil, ale Úsvit doufá, že napadne a my opět některý z víkendových 
dní podnikneme výlet na sáňkách do Chřibů.  
 Je to akce, kterou jsme měli v plánu několik sezon, ale nenapadl 
nám v Chřibech sníh, až předloni se nám poštěstilo a bylo to super. O 
přesném termínu konání akce budeme informovat emailem dle sněhové 
situace. Zájemci se pak budou hlásit Pajovi na pavelpol@email.cz, 
přihlášeným Paja zašle pokyny kdy, odkud a kam přesně se sáňkovat 
pojede. 
Účastnický poplatek je 30Kč. 

Sáňkám zdar   
Paja 
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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: 26.12.2014 v 10.00 hod u mařatického hřbitova 

Zváni jsou všichni, komu se už nebude chtít vánočně lenošit a 
budou mít 
chuť se trochu 
protáhnout. 
Pokud 
potřebujete, 
bližší info 
poskytne Laďa 
Plch na 
telefonu  
777 677 299. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akce je plně obsazena, tak jen doufáme, že bude i sníh a že si to 
s Kufrem zase po čase na horách užijeme. 
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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: 
Termín: od pátku 23.1.2014 do neděle 25.1.2015  
Doprava: autobusem, odjezd v pátek 23.1.2015 v 17 hod. od zdravotní 
školy v UH, takže sraz v 16.45 hod. 
Ubytování: hotel Veternik v Kremnici, pokoje 2 a3 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 24.1. 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 
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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 organizační 
výdaje je 1000 Kč. Trochu jsme 
podražili, ale ČNB nám nějak zdražila 
EURo. 
Přihlášky:  
u Máši Hronové mobil 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skalky.sk/
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Úterní sauny 
Tak jako již léta, i tuto zimu, pokračujeme v saunování každé úterý v 18h 
v sauně Strabagu na Malinovského třídě vedle Tesca. 
 

KOLO-LOĎ-CHORVATSKO 
Milovníci cyklistiky, koupání v průzračném Jadranu, plavby po moři, 

dobré místní kuchyně a skvělé společnosti, po té, co jsme zjistili, jak je 
KOLO-LOĎ skvělá, tu máme 
nabídku pokračování. 

Do října je ještě daleko, 
ale jelikož takhle náročná akce 
se musí připravit značně 
dopředu, tak přicházíme s 
informacemi a požadavky.  
Termín konání: od soboty 
3.10.2015 do soboty 10.10.2015 
Loď: SČEDRO kat.B, což značí 
společné sociální zařízení, 
kabiny pro ubytování po dvou, 

ale jako na každé lodi malinké. 
Program: se bude ještě dolaďovat, ale hlavní kostra je plavba Trogir, Hvar, 
západní Korčula, Mljet, východní Korčula, Pelješac, Brač, Trogir. 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. Co vše uvidíme, bude 
záležet na nás, ale určitě podzimní přírodu plnou vinné révy, zajímavá 
městečka a příjemné hospůdky. No a večery budeme trávit na palubě lodi 
Sčedro u výtečného jídla.  
Cena: zahrnuje 7x ubytování na lodi, 7x polopenzi, přístavní poplatky, org. 
výdaje, mapové vybavení a průvodce, je 14.100 Kč na osobu. Cena 
nezahrnuje dopravu a pojištění. 
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Doprava: doprava bude řešena individuálně osobními auty a odhad ceny 
za dopravu je přibližně 1.700 Kč. 
Přihlášky: přihláškou je, po předchozí telefonické domluvě s Dadulou 
Hronem, zaslání zálohy ve výši 5.000 Kč na osobu na účet KUFRU 
č.1543558339/0800, v poznámce uveďte jméno platícího, do 25. ledna 
2015, jelikož do 
31.1.2015 musíme 
zprostředkovateli 
zaplatit zálohu.  
Celá cena pak musí 
být uhrazena do 
30.6.2015. Telefon je 
736680073 nebo 
mail 
hron.drahomir@sezn
am.cz. Kapacita lodi 
je samozřejmě 
omezena, takže nás 
musí být minimálně 
18 a může nás být až 
25. Takže neváhejte a 
pozvěte i své známé, 
bude to výborné. 
Kdo by stále ještě 
pochyboval, tak ať se zeptá loňských účastníků, popřípadě prohlédne naši 
fotogalerii  
http://www.kufr-usvit.cz/?lg=cz&page=galerie 

Na všechny cyklisty a dobrodruhy se těší   
Dadula a Jirka Hronovi 

 
 
 

http://www.kufr-usvit.cz/?lg=cz&page=galerie
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Klubovna (do konce roku):   
Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 
 

 Jméno e-mail Telefon 

Předseda Jiří Hron jiri.hron@gmail.com 777 801 108 

Hospodář 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 

Náhradník Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 604 897 725 

    

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 

 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  
 

mailto:jiri.hron@gmail.com
mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spiritmila@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:Hosek.UH@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:klement.brona@centrum.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:cerstvaj@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:Masa.hronova@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:chromy.zbysek@quick.cz
mailto:zoja.ch@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
http://www.kufr-usvit.cz/
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Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. Grafická 
úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

občanské sdružení 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

Č.účtu: 1543558339/0800  IČO: 16360851    DIČ: 336-16360851  

 Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

 

Klubovna: 
 Palackého náměstí 293    686 01 Uherské Hradiště  (do konce roku 2014…) 

 Http://www.kufr-usvit.cz 

 E-mail: kufr.uh@seznam.cz  duzina.usvit@seznam.cz 

 Nejsme plátci DPH 
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

dužina Úsvit 
Č.účtu: 2900698204/2010 (FIO bank)    IČO: 62831500    DIČ: 336-62831500 


