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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

zima 2015 
 

27.1., 3., 10., 17., 24.2 – každé úterý 
Do sauny s KUFRem  

 

31.1. – sobota 
Pustevny 

 

6.– 8.2. – víkend 
Na běžkách Vysočinou 

 

14.2. – sobota 
S Úsvitem na horostěnu  

 

19.-22.2. – delší víkend 
Šumava na běžkách 

 

dle sněhu – sobota či neděle 
Výlet na sáňkách 
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Milí kufráci a úsviťáci,  

Ještě stále s nadějí se obracíme k přírodě 
a  očekáváme  nadílku mrazu  a  sněhu.  Nic  není 
ztraceno, doufáme a  taky proto Vám přinášíme 
zpravodaj  nabitý  zimními  akcemi. V  prosinci  se 
dle  plánu  uskutečnil  noční  přechod  Karpat, 
Štěpánská  vycházka  a  Vánoce  v  Jeseníkách. 
Mládež  se vyjela podívat do Zlína na Hobita  III. 
Bylo  to  takové  polozimní,  ale  příjemné  a  i  lyže 
jsme  provětrali.  Za  zajímavou  zmínku  jistě  stojí 
účast  5  kufráků  na  Jizerské  padesátce,  která 
právě díky nevalným povětrnostním podmínkám 
byla opět náročná a to nejen svojí délkou. Naše 
pětka  složená  z  Daduly,  Drahoša  ml.  a  Petra 
Hronových,  Pepeho  Pijáčka  a  Pavla  Polehni 
komplet dosáhla cíle, zvláště pak nejstaršímu z nich (Dadulovi) patří velký obdiv 
(a  jak také brzy poznáte  i tento veselý úvodník). Ale teď už se rovnou vrhněme 
do slíbeného příběhu.  

Ti,  co  jste  byli  na  valné  hromadě,  můžete  zbytek  úvodníku  s  klidem 
přeskočit, neboť chci těm ostatním převyprávět lehce zábavnou příhodu, kterou tam 
prezentoval právě tatínek ‐ Dadula Hron. Chtěl tak plénu vysvětlit, proč má zrovna 
nyní  rozbitou  hlavu.  Nazvala  bych  ji  – Maléry  pana  účetního  aneb  Těžký  život 
hospodáře Kufru (už tento titulek slibuje zábavy dostatek). Když jsem si tu příhodu 
přehrávala v hlavě, tak mě opět napadalo, že něco takového napíše opravdu jenom 
život. To žádný autor nevymyslí! Tak  tedy. Blížila se valná hromada a Dadula, aby 
dostál závazkům, které se uvolil během roku naplnit, se rozhýbal k odvozu starého 
železného vleku na kola a lodě do sběru. „Prodat se nám jej nepodařilo, tak aspoň 
nějaké kačky za staré železo z toho budou“ ‐ těšil se v duchu. První rána toho dne 
však  přišla  dříve  než  sám  čekal.  Při  otvírání  železné  brány  u  skladu materiálu  v 
Kunovicích zavadil tak nešťastně, že poraněn do hlavy tak tak s mžitkami před očima 
krvácení svépomocí zastavil. Jak sám říkal: „krve  jak z vola ze mě valilo“ a to  ještě 
nevěděl, že není tak daleko od pravdy. No což, zranění ošetřeno, složitá procedúra 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Prosinec 2014 - Únor 2015. strana 3 

odtahu  vleku do  sběru  se  také povedla, 850kg –  ta  váha už  stojí  za  to,  krát 4kč, 
kufrová kasa se v duchu zase plní a hlava už skoro taky nebolí. No co by člověk pro 
náš milovaný spolek neudělal! Pokud tedy ovšem hlava chvíli opravdu nebolela, tak 
to bylo vskutku jen chvíli, neboť při znalosti horké hlavy svého otce, který k vzedmutí 
emocí za jistých okolností nemá zas tak daleko, jsem si jista, že v moment, kdy mu 
pán ve sběrných surovinách suše oznamoval, že peníze se vyplácejí až od hmotnosti 
nákladu 1000kg, tohle, že se bere jako ekologická likvidace, tak za tohoto nastavení 
situace vážně myslím, že už jej hlava zase bolela a ne málo. Kdyby jen bolela, nejspíš 
se  i zpěněnou krví zalévala a chudák pán, který  si  to  jistě sám  takhle nevymyslel, 
bohužel musel ustát zvýšený hlas, snůšku nadávek a silných slov. Skoro se omlouval 
a jako důkaz účasti nad náhlou „ztrátou“ 3.500kč podaroval Dadulovi alespoň láhev 
dobré whisky, značku si nepamatuji, ale prý byla dobrá, ne‐li prvotřídní. „No dobře, 
když už tedy nic, tak aspoň budu mít první cenu do tomboly na valnou hromadu“, 
zauvažoval  vyvztekaný  hospodář  a  odnesl  flašku  do  kufrovny.  Je  to  až  skoro 
dojemné, že ani tu láhev si nenechal pro sebe a neutopil v ní svůj hněv a zklamání. 
Ano i v těchto těžkých chvílích myslel jen na Kufr! Ale to už se blížíme k samotnému 
vyvrcholení! V  den  valné  hromady  jsme měli  s  dětmi  z Úsvitu  promítání  videa  z 
tábora a mezitím připravovali věci na valnou hromadu – myli hrnky, dělali nástěnky, 
apod. Když  jsem přišla do kufrovny,  láhve oné vzácné whisky  jsem si hned všimla. 
Pak  ale  zabrána  do  příprav  jsem  se  střídavě  courala  do  zasedačky,  na  WC  k 
umyvadlům,  do  kufrovny  a  pořád  tak  dokola,  vše  se  nachází  v  1.  patře 
nefrekventované  budovy na  cca  20 metrech.  Přesto,  když  přišel  na VH Dadula  a 
sháněl se po  láhvi,  tato… no ano,  již v kufrovně prostě nebyla. Opravdu nebyla!!! 
Kdo, kdy ji čórl se nám nepodařilo vypátrat, neb tudy kolem opravdu projdou asi 2 
lidi  za  den. No,  ale  asi  někdo  šikovný  prošel. Hmmm?  Co  říci  na  závěr?  Závazku 
odtáhnout vlek do šrotu věru náš hospodář dostál – doslova v potu, vlastní krvi, bez 
peněz  a  i  to  málo,  co  chvíli  měl,  mu  nakonec  ukradli!  Člověk  by  neřekl  kolik 
dobrodružství a srandy může zažít hospodář takového zájmového spolku! A tak se 
nakonec  na  valné  hromadě  na  závěr  tomboly  skutečně  losovala  1.  cena,  kterou 
„byla“  ona  ztracená  láhev  prvotřídní  whisky.  Ideální  pointou  by  bylo,  kdyby  ji 
nakonec vyhrál sám Dadula, ale tomu… už by se opravdu nedalo uvěřit! Tatínku, díky 
za  veselou příhodu a  taky  za obětavost a  snahu.  Jo a  vy  kufráci,  kdybyste někdo 
potřeboval poradit, co a jak se starým železem, tak víte na koho se obrátit.  

Hezký leden, únor přeju a někde na lyžích ahoj     
Soňa  
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Ahoj děti a mládeži,  
Venku  je  zima,  nezima  a 

my  i  přes  nepřízeň  počasí 
nechceme zahálet doma za pecí a 
pořád  nás  to  táhne  něco  dělat, 
vymýšlet,  prostě  být  aktivní. 
Tentokrát se  již potřetí vypravíme 
do  Zlína  zadovádět  si  na 
horolezeckou  stěnu.  Vyzkoušíme 
si  zase  něco  nového  zdolat, 
abychom byli připraveni na  lezení 
a  slaňování  na  skalkách,  jež 
proběhne  v  květnu  na  Barborce. 
Snad nám letos nebude pršet.  
Termín: sobota 14.2.2015  
Odjezd  z  UH:  auty,  sraz  pod 
kaštany na Palackého nám. V 9.15 
hod.  
Návrat:  tamtéž  v  cca  14.00  – 
15.00.  
Program:  lezení  na  horostěně  ve  Zlíně.  Vezměte  s  sebou  sportovní 
pohodlný oděv (tepláky či elasťáky, tričko a boty na přezutí do haly, boty 
na lezení si vypůjčíme na místě). Taktéž přibalte pití a svačinku.  
Účastnický  poplatek:  100  kč  (doprava,  vstup,  organizace,  půjčovné 
materiálu)  
Přihlašování: u  Soni na  sona.hronova@seznam.cz. Počet míst na  akci  je 
omezený kvůli výstroji a jističům, tak neváhejte a hlaste se.  

Výškám a dobrodružství zdar    
Soňa 
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V  létě  opět  chystáme  tradiční  tábor  Úsvit  a  opět  i  letos  pod 
Králickým  Sněžníkem  v  termínu  od  25.7.  do  8.8.  2015. Množí  se  vaše 
dotazy  na  termín,  tak  zatím  jen  toto  předběžné  info,  ať  si  rozvrhnete 
prázdniny. Podrobné propozice vyjdou příště ve zpravodaji.  
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HOLA, HOLA – POHODA V BESKYDECH OPĚT VOLÁ!! 
Termín: sobota 31.ledna  
Odjezd: v 7:00 hodin od zdravotní školy, návrat kolem 19:00 hodin.  
Účastnický poplatek: 250,‐ Kč  
Program: Pro sjezdaře areál na Pustevnách ‐ 7 sjezdovek, 10 vleků.  
Pro běžkaře řada nových upravených tras.  
Přihláška a informace: do 29. 1. 2015 na tel. do práce: 572 585 138 nebo 
mobil: 724 947 226.  

Těší se     
Zoja  
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Vážení a milí běžkaři, milovníci krásné stopy a dobrého jídla,  
  právě  pro  vás  je  připravena  víkendová  akce  v  centru  běžkového 
ráje  v  okolí Nového Města  na Moravě. Věřím,  že  letošní  zima  konečně 
začne a budeme se moci proběhnout v okolí Devíti Skal, Studnice, Cikháje 
a navštívit krásné hospůdky ve Fryšavě, Kadově a Maršově, nebo závody 
světového poháru v biatlonu, který v tomto termínu probíhá v N.Městě.  
Termín: pátek 6.2.2015 do neděle 8.2.2015.  
Doprava: os.auty.  
Přihlášky:  do  31.1.2015  u  D.Hrona  mailem  hron.drahomir@seznam.cz 
nebo  tel.736680073. Termín přihlášek  je nutno dodržet,  jelikož  se bude 
rozhodovat, zda se pojede nebo ne, podle stavu sněhu.  
Účastnický  poplatek:  se  bude  odvíjet  od  ceny  ubytování,  které  budu 

objednávat  až  po 
uzávěrce  přihlášek. 

Předpokládám 
ubytování  buď  hotel 
DUO,  nebo  internát 
v  N.Městě,  nebo 
hotel  Záložna  ve 
Sněžném.  
Nashledanou s Vámi 

ve stopě a u 
Kadovánku se těší

    
Dadula  
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Ahoj běžkaři,  
  Loni bylo na  Šumavě málo  sněhu  a  tak nikoho nepřekvapí,  že  si 
chceme  letos  na  skvělých  šumavských  stopách  letos  spravit  chuť. 
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.  
Termín: 19.‐ 22.2.2015  
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 ‐ posílejte do 31.1.2015 Pepemu na email: 
petr.pijacek@gmail.com.  

Sněhu a stopě zdar!        
Petr Pijáček a Jirka Hron  
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Odysea 2015 – Karlštejnsko ‐ první informace... 
Termín:  neděle  19.  ‐  sobota  25. 
července 2015 Doprava: vlastními 
auty Ubytování: kemp na Vršku v 
Hlásné  Třebáni,  7  chat  po  4 
osobách,  celkem  maximálně  28 
osob.  V  každé  chatce  4  pevná 
lůžka  (+  v  případě  potřeby  jedna 
vysouvací  přistýlka).  Každá  chata 
má  verandu  se  stolem,  židlemi, 
lednicí,  rychlovarnou  konvicí, 
některé mají mikrovlnnou troubu. 
V  ložnici  je  skříň  a  stolek  s 
křesílky. Zařízení  je staršího  typu, 
postupně  předěláváno...Sociální 
zařízení  je  společné  v  areálu,  asi 
20  ‐  60m  od  chatek.  V  areálu  je 
dále  společná  kuchyňka  se  dvěma  sporáky,  větší  lednicí  a  potřebným 
nádobím.  K  dispozici  společenská  místnost  s  krbem  a  tv.  Bližší  info: 
http://www.e‐chalupy.cz/okoli_prahy/chatky‐hlasna‐treba%C5%84‐
ubytovani‐6091.php  Program:  V  okolí  naleznete  nepřeberné  množství 
přírodních  či  kulturních  zajímavostí  ‐  Karlštejn,  Svatý  Jan  pod  Skalou, 
Tetín, Malá a Velká Amerika, Srbsko, Solwayovy doly, Beroun, Berounka... 
Na kole, pěšky či v lodi se na vás těší Paja  

 
Úterní sauny 

Tak  jako  již  léta,  i tuto zimu, pokračujeme v saunování každé úterý v 18h 
v sauně Strabagu na Malinovského třídě vedle Tesca. 
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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.  
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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. 
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@sezna
m.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 
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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  
 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Prosinec 2014 - Únor 2015. strana 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 


