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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

na březen 2015 
 

13.–15.3. 2015 - víkend 
Úsvitcon 

 
 

19.3.2015 – čtvrtek 
Josefovské boulení 

 

21.3.2015 - sobota 
Dětská akce 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 Chvátám s posledním zimním zpravodajem a musím přiznat, že už 
se těším na jaro, třebaže zimy jsem si neužila úplně tak, jak bych chtěla. 
Přesto to bylo lepší než loni a snad i Vy jste si v nabídce Kufru a Úsvitu 
našli nějakou akci na zpříjemnění zimního času. Ne vše se podařilo 
zorganizovat dle plánu, ale přeci jen nějaké lyžařské akce proběhly a 
nebylo to vůbec tak špatné, jak nevesele se to jevilo se sněhem v Hradišti. 
Povedly se Vánoce, Skalka i Šumava, s Úsvitem jsme byli v aquaparku a na 
lezecké stěně. Nyní ale ve vedení už chystáme akce jarní a letní, o 
některých se dočtete již v toto zpravodaji. 
 V Úsvitu jsme také už začali s přípravou letního tábora, takže i o 
něm přináším první informace. 

Přeju hezký zbytek zimy  
Soňa 
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Termín: 13.3. – 15.3. 2015 
Místo conání: Základní 
škola na Modré u 
Velehradu 
Odjezd: 16:25 autobusem 
z Uherského Hradiště, sraz 
10 minut předem  
Prezence a začátek 
Úsvitconu: 18:00 (zejména 
pro ty, kteří přijedou 
vlastní dopravou!)  
Návrat: 16:18 autobusem 
do Uherského Hradiště 
Strava: zajištěna od 
sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 350,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 300,-Kč) + sáček 
bonbónů či čokoládu (poplatek zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, jídlo, 
organizační výdaje) 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: připravený osobní deník postavy dle upravených pravidel na 
http://www.linel.mysteria.cz/kestazeni/upravena_pravidla.xls, obyčejné tužky, 
gumu, kostky (desetistěnnou a šestistěnnou), doporučujeme také kostýmy a 
všeliké speciální rekvizity – inspirovat se můžete na fotkách z minulých Úsvitconů 
na stránkách www.linel.mysteria.cz, www.lovciveverek.cz 
Program: turnaj v Dračím doupěti, středověký hospodský trojboj, deskové, 
karetní a společenské hry 
Přihlašování: od pondělí 9.2. 2015 do pondělí 9.3.2015 u Jirky Műllera na emailu 
apexx@seznam.cz zasláním kompletně vyplněné přihlášky, kterou stáhnete na 
stránkách www.linel.mysteria.cz 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností volejte Jirkovi na číslo 736176628. 

Meč a magie,      
 PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen & PJ Žaba 

http://www.linel.mysteria.cz/kestazeni/upravena_pravidla.xls
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
http://www.lovciveverek.cz/
mailto:apexx@seznam.cz
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
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Ahoj děti a mládeži, 
Zveme vás na jednodenní výlet do nedalekých 
Chřibů. Projdeme se po krásných skoro jarních 
Chřibech, zahrajeme hry, zablbnem si, 
provětráme se… Máme nachystán super příběh, 
tak neváhejte! 
Kdy: sobota 21.3.2015 
Odjezd: z autobusového nádraží v 7:40 do 
Osvětiman, sraz 15 min. předem u hlavní budovy 
autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a 
informace. 
Návrat: tamtéž v 17:55 hod. 
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, 

pláštěnku, psací potřeby. 
Zase něco na opečení, 
uděláme si oheň. 
Přihlašování: u Zuzky na 
email: 
zuzka.jagosova@seznam.cz 
do 19.3.2015. Info o 
přihlášení pošlete v kopii i 
na 
sona.hronova@seznam.cz. 
 

Těšíme se na Vás   
AVDA 

 

mailto:zuzka.jagosova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
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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 
objevovat neznámé kraje a vydáme se 
opět stejně jako loni pod Králický 
Sněžník na základnu místních skautů do 
Andělského údolí.  
Termín: sobota 25.7. – sobota 8.8. 
2015 
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. 
Opravdu se máte na co těšit – jaké 
bude téma letošního tábora vám 
oznámíme již brzy. Samozřejmě 
nebudou chybět zajímavé příběhy, 



 

 

 

 

Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  Pros inec 2014 -  Březen  2015.  st rana  6 

veselé scénky a divadla vedoucích, hry v lese i na louce a hřišti, cachtání 
v potoce, posezení u ohně, zpívání, rukodělnou činnost a hlavně spousta 
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 15.5.2015 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, 
kterým bude celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka 
musí být zaplacena do 15.6. 2015!!!! 
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. 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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 Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, 
boulingáři… 
Svátek svatého Joséfka se opět blíží a s ním i trdiční zápolení již pojedenácté 
na bowlingu 
Termín: čtvrtek 19. března 2015 
Místo konání: Tenisová hala u řeky Moravy – vedle tenisových kurtů. 
Sraz: 17:15 hod, herna je objednaná od 17.30 –19.30 hodin, bar je přímo 
v herně  
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. Každé kolo 
má deset hodů  
(1 hod se skládá z prvního koulení na deset kuželek + dorážka – druhé koulení 
pokud při prvním koulení netrefíte všech deset, tak shazujete ten zbytek… 
takže v jednom kole budete mít teoreticky od 10 do 20 koulení… kdo ještě 
nepochopil, pochopí na místě). 
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní podlahu a 
hlavně sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 30 Kč 

Na setkání se těší     
Joséfkové, Jirka Müller a Paja 
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Termín: neděle 19. - sobota 25. července 2015  
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 
Doprava: vlastními auty, při přihlašování uveďte, zda budete brát vlastní auto 
nebo se budete chtít k někomu přidat. Cenu za dopravu si řešíte s řidičem… 
Účastnický poplatek: za ubytování + organizaci - dospěláci – 950Kč, děti s vlastní 
postelí – 750Kč.  
V případě většího zájmu (po zaplnění 
kapacity 28 osob) bude možnost ubytování 
na přistýlce za 800Kč (v každé chatce jedna 
přistýlka) a poté ve vlastních stanech 
s účastnickým poplatkem 550Kč…  
Záloha: při přihlašování je 500Kč na osobu 
a je nevratná!!!… 
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... 
Přihlášky: u Paji Polehni na telefonu 
604 897 725 nebo email: 
pavelpol@email.cz. 
Na kole, pěšky či v lodi se na vás těší   Paja  

http://www.e-chalupy.cz/okoli_prahy/chatky-hlasna-treba%C5%84-ubytovani-6091.php
http://www.e-chalupy.cz/okoli_prahy/chatky-hlasna-treba%C5%84-ubytovani-6091.php
mailto:pavelpol@email.cz
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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.  
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. 
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Přihlášky: 
přihláškou je, po 
předchozí 
telefonické 
domluvě s Dadulou 
Hronem, zaslání 
zálohy ve výši 
5.000 Kč na osobu 
na účet KUFRU 
č.1543558339/080
0, 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@seznam.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


 

 

 

 

Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  Pros inec 2014 -  Březen  2015.  st rana  11 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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KUFR a Úsvit v dubnu 
 
??. – sobota  Jarní vycházka 
??. – víkend  Dětská akce 
25. – sobota  Otvírání Moravy – Moravská Sahara 
1.5. – pátek  Prvomájová kola 
 

 
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 


