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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

květen-červen 

2015 
 

23.5.2015 - sobota 
Slaňování na Barborce 

Výstup na Strážov 
 

23.-24.5. – víkend 
Tatranské řeky 

 

12.-13.6 – pátek-sobota 
Letní noční přechod 

 

13.6. – sobota 

S Úsvitem do lanového centra 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

Zdravím Vás opět po 
čase, tentokrát už v měsíci 
máji. Ještě jsem si pomalu 
nevšimla, že začal nový rok a 
už tu máme za chvíli 
prázdniny. Příprava nejen 
letních akcí je v plném 
proudu. Hlavní letní akce jako 
je Odyssea, Alpy v Kutzbuhelu 
a tábor Úsvit máme plně 
obsazeny. Ale to zatím příliš 
předbíhám. Do prázdnin nás 
ještě čeká celá řada 
zajímavých výletů na kole, na vodě či pěšky, o některých informuje právě 
tento zpravodaj. 

My – vedoucí Úsvitu - jsme teď plně ponořeni do studia 
kouzelnického světa Harryho Pottera, neb kouzelnická škola v Bradavicích 
je naše letošní táborové téma. Místy mám dojem, že samým zaujetím 
tématem, začínám opravdu umět kouzlit, létat na koštěti, vařit kouzelné 
lektvary, apod. Nakonec ale v běžné realitě zjišťuji, že tomu tak není a že 
k zdárnému sesmolení zpravodaje mi nepomůže ani kouzelná hůlka, ani 
žádné jiné důmyslné kouzlo či lektvar. Škoda! Zvláště v poslední době bych 
jej s radostí alespoň někdy využila. A nejen na sepsání zpravodaje. 
 

Mějte hezké jaro a na některé z jarně-letních akcí ahoj  
Soňa 
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Ahojte všichni, 
 Malé, velké, prostě všechny 
úsviťáky i případně jejich kamarády 
zveme na Barborku pod Buchlovem zkusit 
se zavěsit se na lano a slaňovat. 
Termín: sobota 23.5.2015 
Odjezd: 8:30 z autobusáku UH, sraz 15 
minut předem. 
S sebou: svačinku na den, pití, sportovní 
oděv

, 
plášt

ěnku. 
Program: slaňování na Barborce, 
veškeré vybavení zajišťuje Úsvit. Na 
bezpečnost bude dohlížet dostatek 
proškolených vedoucích. 
Návrat: v odpoledních hodinách 
autobusem buď 15:27 anebo 17:56 
hod zpět na autobusák. 
 
Tak neváhejte a přihlašujete se 
k Soni: sona.hronova@seznam.cz 
 

Saňa 
 
 
 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Milí úsviťáci,  

Je to již pár let, co kousek od boršické 
přehrady vyrostlo malé lanové centrum. 
Nějaké informace najdete tady: 
http://www.rekreacebuchlovice.cz/lanove-
centrum.  
Jelikož máme lanové překážky rádi, je právě 
teď ten správný čas lanové centrum 
vyzkoušet. V podstatě by se mělo jednat o 
podobné lanové lávky, jaké pro vás 
připravujeme na táborech, ale bude jich více 
a na malém prostoru. Pro starší 15 let jsou 
připraveny lanové překážky velmi  vysoko nad 
zemí. Odvážní zájemci si mohou připlatit za 
velký tarzaní skok :) Přihlaste se co nejdřív, 
neboť kapacita je omezena.  
Kdy: sobota 13. června 2015  
Odjezd: z UH, Palackého nám, sraz u čajovny 
Pod kaštany v 9 hod.  
Návrat: týž den cca v 13h, čas bude 
přihlášeným upřesněn   
Účastnický poplatek: cca 220 Kč, pokusíme 
se vyjednat slevu, v ceně bude doprava, vstupné a půjčení vybavení  
S sebou: sportovní oblečení i boty vhodné na šplhání a špářání, tedy něco, 
co vás nebude omezovat v pohybu, dále pití a svačinku, v přilehlé 
restauraci jde i něco zakoupit  
Vhodný věk: od 7 do 99 let  
Přihlášky: U Jirky Hrona na e-mail: jiri.hron@gmail.com,  přihlaste se co 
nejdřív, neboť kapacita je omezena.  

Ahoj  Jirka a Zuzka  
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Zveme všechny příznivce nočních toulek 

přírodou na letní noční přechod. Vloni jsme to 
vyzkoušeli, a i když jsme byli jen tři, tak to bylo 
super a určitě si to chceme letos zopakovat. 
Půjdeme asi 20 km od soumraku do úsvitu, 

užijeme 
si půlnoc 

pod 
hvězdam
i a ranní mlhy před východem 
slunce. 
Termín: noc ze 12. na 13.6., 
zhruba od 22.00 hodin (v případě 
špatného počasí pochod 
přeložíme) 
Trasa: cca 20 km v Chřibech 
Přihlášky: u Zuzky Műllerové, tel. 
736439880 
Přesnou trasu, odjezd a dopravu 
budeme domlouvat podle 
přihlášených. 

Těšíme se na přechodu! 
  

Zuzka a Jiřík Műllerovi 
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Ahoj, kamarádi. 

Pojďte s námi na jarní 
vycházku na nejvyšší 
vrchol Strážovských 
vrchů /1213 m/, 
skálu, která ční nad 
Zliechovem a je z ní 
překrásný výhled. 
Nahoře jsou pěkné 
louky v tuto dobu 
plné horských kytek a 
dalších bylin.  
Pod vrcholem je 
zavalený jeskynní 

systém, dá se projít pár desítek metrů chodeb. Proto se hodí čelovka. 
Doufám, že to najdeme, nebyl jsem tam přes třicet roků. 
Kdy: 23.5.2015 
Jak: vlastními auty, z Hradiště cca 80 km.  
Trasa: Trenčín nebo Vlárský průsmyk, Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca, 
Košeckou dolinou do Zliechova. Setkáme se v 9.30 hod.ve Zliechově u 
památníku před hospodou.  
Přihlášky: není třeba, stačí se ozvat meilem (spiritmila@seznam.cz) nebo 
telefonem (607280854), abychom tam nejeli s Broňou sami. 

Míla 
 
 
 

mailto:spiritmila@seznam.cz
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Ahoj vodáci, 

Tak jako v předešlých letech 
máme naplánované vyrazit společnĕ 
s vodáky z Ostrohu na tatranské řeky 
Bialka (PL) a Belá (SK).  
Předpokládaný termín je 23.-24.5. 
(sobota-neděle). Pokud by v Tatrách 
přimrzlo a tálo málo sněhu, termín 
by se o týden či dva posunul ... 
Většinou jedeme v sobotu Bialku a v 
neděli (cestou domů) se stavujeme 
na Belé. V případĕ nedostatku nebo velkého přebytku vody bychom si 
odskočili na Dunajec (SK).  
Ubytování máme zamluvené v penzionu Goralturist (U Bekešů) ve Ždiaru. 

Doprava vlastními osobními 
auty.  
Vodu pojedeme na 
dvojmístných nafukovacích 
lodích (Yukon, Pálava či 
Baraka). 
Kdo má zájem se přidat, 
ozvĕte se, co nejdřív na číslo 
604897725, abychom mohli 
rozplánovat auta a lodě. 

Paja 
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Milí cyklisté, turisté, rekreanti. 

 Zveme 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 Kitzbuhelu. 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 odpočinou kochajíce se překrásnými 
horskými scenériemi. 
Termín: 19.-23.8.2015 
Doprava: Os. auty, cca 600km (z UH). Odjezd ve středu, návrat v neděli. Ti, 
co nemají auta a budou se chtít svézt, počítejte s tím, že je třeba mít již na 
středu volno a případně se přizpůsobit řidiči (někdo odjíždí ráno, někdo 
v poledne, někdo odpoledne). Po zkušenostech z let minulých opravdu 
není možno seskládat posádky tak, aby všechny požadavky všem seděly. 
Také jsme se rozhodli případný nedostatek aut řešit zapůjčením menší 
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dodávky, takže je zde i varianta tato. 
Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti –
v penzionu v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd. Každý apartmán 
pojme 4 lidi – 2 spí v pokoji, dva na přistýlce v obýváku. Je třeba tedy 
počítat i s variantou spaní v obýváku!!!! 
Strava: vlastní 
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní kategorie, 
turistika + ferraty.  
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 16 míst, nejlépe do konce 
dubna, kdy musíme zaplatit zálohu ubytovateli. Jako přihlášku beru 1000,- 
Kč 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 120 euro (ubytování, organizace, 
rekreační poplatek, závěrečný úklid apartmánů) – v korunách vyčíslím až 
po zaslání konečné ceny 
pronajímatelem, jež bude odrážet 
aktuální kurz eura. Dopravu si každý 
vyrovná s řidičem. 
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. 

Přihlašujte se na 604 604 329 či 
sona.hronova@seznam.cz co nejdříve 
– do naplnění kapacity  
  .    

Jirka (hl. vedoucí) a Soňa (jeho pomocník) 
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Jen pár stručných informací. Zatím je přihlášeno 18 účastníků, 
záloha cestovce je zaplacená, takže úžasná dovolená na Chorvatských 
ostrovech se konat bude. Jelikož naše loď SČEDRO má ale větší kapacitu, 
tak se organizátoři rozhodli, že je ještě možno přibrat 4 zájemce pokud se 
přihlásí a zaplatí zálohu do 31.5.2015. Podrobné informace obdrží všichni 
účastníci mailem do konce června a vyjdou i v červnovém zpravodaji. 
 

Všechny kolaře a námořníky zdraví    
J+D Hronovi 
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 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 792 303 251 
 

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  

 

Další info: 
 

 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 


