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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

zima 2015/2016 
 

1., 8., 15. a 22.12.  

5., 12., 19. a 26.1. – úterky 

Do sauny s Kufrem 
 

19.-20.12. –sobotní noc 

Noční přechod 
 

26.12.-2.1.2016 – týden 

Vánoce s KUFRem 
 

16.1. – sobota 

S Úsvitem do aquáče 
 

22-24.1. – víkend 

Skalka 2016 
 

30.1. – sobota 
Pustevny 

 

??.1. – sobota 
Výlet na sáňkách 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
Kufr má za sebou valnou hromadu, 

na které jsme zhodnotili proběhlý rok co do 
činnosti, hospodaření, schválili plán akcí a 
rozpočet na rok další, popovídali s přáteli, 
zavzpomínali. Celý plán akcí si můžete 
stáhnout z kufráckých stránek, nyní bych 
upozornila jen na akce blížící se či ty, které 
vyžadují brzké přihlášení a zaplacení záloh. 
Těsně před Vánocemi proběhne dnes již 
tradiční Noční přechod pohoří, tentokrát 
opět Chřibů a pro zájemce o pohodovou 
procházku zimní krajinou máme nachystánu 
i kratší variantu s odvozem domů během 
večera. Hned po Vánocích se uskuteční 
Vánoce s Kufrem, které organizuje v Jeseníkách Paja Polehňa a má ještě pár 
volných míst! V lednu pak proběhne Skalka v Kremnických vrších a Pustevny v 
Beskydech, propozice najdete taktéž v tomto zpravodaji. No, a třebaže se ještě 
nerozjela pořádně ani zima, chci Vás lákat již teď na akce letní – Cykloplavbu po 
Jadranu a Alpy na kole, propozice jsou také už v tomto zpravodaji.  

V Úsvitu také proběhlo hodnocení roku, výroční zprávu za rok 2015 spolu 
s tou kufrovou najdete také na našich webových stránkách. V posledním měsíci 
bylo v Úsvitu celkem živo, po podzimkách jsme se sešli s dětmi na setkání po 
táboře, pak na promítání videa a fotek z tábora, náctiletí si jeli zahrát lasergame 
do Zlína a pak hrstka zapálených hrála s Filipem deskovky v kafé Portál. Za 2 
týdny se chystáme na noční premiéru Hvězdných válek VII. do Zlína, pak na noční 
přechod Chřibů a v lednu bychom chtěli zase zavítat do Aquacentra a vyrazit na 
přechod Chřibů na sáňkách. Snad se nám to tuto zimu podaří zrealizovat. 

Přeju Vám klidný čas adventní a konečně po 2 špatných sezónách i 
pořádnou zimu. V novém roce ahoj.  

         Soňa 
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aneb jak nejlépe strávit nejdelší noc v roce 
 
Milí úsviťáci i spřátelení 
kufráci!!! 

 
Na noc ze soboty 

19.12.2015 na neděli 
20.12.2015 jsme naplánovali 
tradiční noční přechod. 
Tentokrát opět zavítáme opět 
do našich milovaných Chřibů. 

 
Opět je k dispozici krátká a 
dlouhá varianta: Půjdeme 
trasu: Otrokovice – Bunč (hospoda) – Střílky (možná Buchlovice). Krátká 
varianta bude končit na Bunči (dělá to cca 18km), odkud zájemce odveze 
auto. 
 
Sraz bude v 14:50 na vlakovém nádraží v UH. Odjezd vlaku je v 15.00 hod 
do Otrokovic, takže krásně stihneme západ slunce v 15.52hod. 
Odvoz z krátké varianty: naplánovaný auty z Bunče. Odhadujeme po 22 
hodině, kdy se zavírá místní hospoda. 
 
Návrat z dlouhé varianty: ranním busem ze Střílek či Buchlovic. 
Přihlášky:  buď na mailu jiri.hron@gmail.com nebo telefonem na čísle 
733 136 983, a to do 16.12.2015. V přihlášce uveďte zvolenou trasu, 
abychom mohli zkoordinovat dostatečné kapacity pro dopravu z krátké 
varianty. 

Jirka a Paja 
 

mailto:jiri.hron@gmail.com
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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 16.1.2016 
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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Hola hola, 
 
Zdravíme všechny zimu milující úsviťáky! Sníh se zatím sice neobjevil a 
poslední 2 roky to byla dost bídné s celou zimou, ale Úsvit doufá, že 
napadne letos a my opět některou ze sobot podnikneme výlet na sáňkách 
do Chřibů. Je to akce, kterou jsme měli v plánu několik sezon, ale 
nenapadl nám v Chřibech sníh, až před 3 roky 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 
pavel.polehna@gmail.com, přihlášeným Paja zašle pokyny kdy, odkud a 
kam přesně se sáňkovat pojede. 
Úč. poplatek je 30Kč. 
 

Sáňkám zdar   
Paja 
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Tak jako předešlé sezóny i letos se od listopadu pravidelně saunujeme 
v sauně vedle Tesca, každé úterý v 18 hodin. 

 
 
 
 
 
 

Stejně jako v loňském roce pořádá KUFR sportovně společenský 
pobyt na horách. Uvidíme, jak to bude vypadat se sněhem, ale snad něco 
napadne, nebo alespoň nasněží umělý sníh na sjezdovky…  
Teď už jen podrobnější informace. 
 

Místo konání - Rejhotice, Loučná nad Desnou (www.chalupa-ludmila.cz).  
Pokoje jsou různé, musíte počítat i vícelůžkovým ubytováním. Maximální 
kapacita je 24 osob, ale počítáme s počtem 20 osob. Výhodou jsou 4x WC, 
2x koupelna a 2x vybavená kuchyň. 

http://www.chalupa-ludmila.cz/
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Termín konání: od soboty 
26.12.2015 do soboty 
2.1.2016. Kdo bude chtít skončit 
dříve nebo přijet později může, ale 
cena zůstává - je dána nájemným 
za celý pobyt. 
 

Sjezdaři: mají k dispozici v dosahu 
3 km lyžařské středisko Kouty nad 
Desnou nebo Přemyslov a několik 
místních vleků, na Červenohorské 
sedlo je to 9 km. 
 

Běžkaři: upravené stopy na 
Mravenečníku, Červenohorské 
sedlo – Praděd - Kouty, upravené 
stopy na Skřítku a to jak směrem na 
Rabštejn, tak směrem na bývalou 
Alfrédku a na Silvestra vyrazíme na Paprsek. 
 

Doprava: osobními auty, lze dorazit též vlakem. 
Účastnický poplatek: 2250 Kč za osobu (postel) zahrnuje 7x ubytování, 
energie, místní poplatek a org.výdaje. 
 

Přihlášky: u Paje Polehni - 604897725 nebo pavelpol@email.cz a 
zaplacením zálohy 1.250 Kč na č.ú. 1543558339/0800. Záloha je nevratná, 
pokud si nenajdete náhradníka. Zbytek poplatku bude vybrán na místě v 
hotovosti. 
 

Ostatní aktivity: v blízkosti je wellnes se saunou, termální bazén ve 
V.Losinách a vrátíme se k programovým večerům, takže je na co se těšit. 
Neváhejte s přihláškami, bude plno. Na výborné zážitky s Vámi se těší 

 
Paja Polehňa 



 

 

 

 

Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  z ima 2015/2016 . st rana  8 

 
 
 
 
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. 
Doufáme, že letos zase bude sníh. 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 třicáté čtvrté 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 22.1.2016 do neděle 24.1.2016 
Doprava: autobusem, odjezd v pátek 22.1.2016 v 17 hod. od zdravotní 
školy v UH, takže sraz v 16.45 hod. 
Ubytování: hotel Veternik v Kremnici, pokoje 2 a 3 lůžkové, kvalita se 
rovná lepší ubytovně. 
Stravování: individuální, v hotelu je možno večeřet, potraviny jsou 
vzdáleny od hotelu 800m, pokud si ráno chcete vařit čaj, tak si vezměte 
rychlovarnou konvici a potřebné nádobí. Během dne se dá občerstvit na 
Skalce na Limbě a v hotelech a na Hostinci. 
Program: V pátek příjezd do Kremnice, ubytování, seznamovací večírek na 
koberci a podrobné informace o programu. V sobotu 23.1. 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 na koberci, sdělování zážitků a informace o neděli. 
V neděli opět v 8,30 odjezd 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., 
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takže v UH budeme kolem 19 hod. 
Cena zájezdu: která zahrnuje dopravu, ubytování a org.výdaje je 1000 Kč. 
Přihlášky: u Máši Hronové mob.776394247, přihláškou je uhrazení ceny 
zájezdu. Jelikož potřebujeme zájezd naplnit alespoň 30 účastníky, tak 
vezměte 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. 
Vezměte si vosky, lyže a hlavně boty a hurá... 
 

Tak ahoj, ve stopě nebo na svahu se na Vás těší     
 Máša a Míla 

 

http://www.skalky.sk/
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HOLA, HOLA – POHODA V BESKYDECH OPĚT VOLÁ!! 
 

Termín: sobota 30. ledna 2016 
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 28. 
1. 2016 na tel. do práce: 
572 585 138 nebo mobil: 
792 303 251. 

Těší se    
Zoja 

 
 

 
 

 

Cykloplavba po Jadranu 2016 
 

Zdravím milovníky cyklistiky, koupání v průzračném Jadranu, plavby 
po moři, výborné místní kuchyně a skvělé společnosti,  

Je to sotva měsíc, co jsme se vrátili ze skvělé podzimní cykloplavby, 
zážitky jsou ještě živé a my už přicházíme s nabídkou plavby příští. Čtěte 
pozorně, zase nás čekají neprozkoumané kouty chorvatských ostrovů a 
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tentokrát pro změnu svěží jarní příroda. 
Termín: od soboty 28.5. 2016 do soboty 4.6.2016  
Místo konání: ostrovy Dalmácie 
Loď: SČEDRO, na které se nachází salón, bar, společné sociální zařízení – 
4x WC se sprchou, kabiny pro ubytování po dvou, ale jako na každé lodi 
malinké, nicméně plně dostačující, prostor pro posezení na přední, zadní a 
vrchní palubě.  
Program: se bude v detailech ještě dolaďovat, ale vyplujeme opět 
z Trogiru a rádi bychom tentokrát navštívili Lastovo, západní Korčulu, 
severní Pelješac, východní a západní Brač, Biokovo a Makarskou riviéru – 
přičemž na ostrovech, kde už jsme pobývali, se budeme snažit navštívit 
další námi zatím nenavštívená místa. Podrobný program už nám sestavila 
naše skvělá průvodkyně Alena. 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 nás čeká jarní svěží rozkvetlá příroda, zajímavá přístavní městečka a 
příjemné hospůdky. No a večery budeme trávit na palubě lodi Sčedro u 
výtečného jídla a pití ve výborné společnosti.  
Cena: zahrnuje 7x ubytování na lodi, 7x polopenzi (večeře jsou velmi 
bohaté, většinou z darů moře a dezerty mistra kuchaře 
nezapomenutelné…), přístavní poplatky, org. výdaje, mapové vybavení a 
průvodce, je 14.100 Kč na osobu. Cena nezahrnuje dopravu a pojištění.  
Doprava: bude řešena individuálně osobními auty a odhad ceny za 
dopravu je přibližně 2.000 Kč.  
Přihlášky: U Soni Hronové na email: sona.hronova@seznam.cz, nebo ve 
večerních hodinách na tel. 604604329 nejpozději do 25.1.2016. Záloha 
5000kč musí být uhrazena do téhož data na konto kufru: 
1543558339/0800. Kapacita lodi je samozřejmě omezena, ale pro konání 
akce nás musí být minimálně 18.  
Takže neváhejte, bude to opět výborné.  

Na lodi ahoj Soňa 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Alpy na kole, pěšky či jakkoliv jinak… 
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 je určena tradiční prázdninová 
akce, jež tentokrát proběhne v oblasti Neuders, pozor, ale netradičně již v 
červenci. 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. No a samozřejmě večery strávíme při víně a povídání. 

Termín: 1.-6.7.2016 
Doprava: Os. auty, cca 730km (z UH). Odjezd v pátek, návrat ve středu. Ti, 
co nemají auta a budou se chtít svézt, počítejte s tím, že je třeba mít již na 
pátek 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. 
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Také jsme se rozhodli případný nedostatek aut řešit zapůjčením menší 
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. Apartmány jsou 
tradičně docela luxusní, no jako skoro vždy v Rakousku. 
Strava: vlastní 
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní kategorie, 
turistika + ferraty.  
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 22 míst, nejlépe do poloviny 
dubna, kdy musíme zaplatit zálohu ubytovateli. Jako přihlášku beru 800kč 
zálohy zaslané na konto Kufru: č.ú. 1543558339/0800, do sdělení pro 
příjemce uveďte: Alpy záloha a svoje jméno. Zbytek pak vyberu na místě, 
počítejte cca celkem (včetně zálohy) s 108 euro (ubytování na 5 nocí, 
organizace, rekreační poplatek, závěrečný úklid apartmánů). 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    .     

   Soňa a Jirka 
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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 

 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: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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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 


