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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

jaro 2018 
 

1.5. – sváteční úterý 
Prvomájová kola 

 

12.5.2018 - sobota 
- Velký úsviťácký sraz 

 

19.5. – sobota 
Otvírání Moravy 

 

16 – 17.6. – víkend 
Okolo Poľany na kole 

 
 

prázdniny 2018 
 

28.7. - 4.8. 2018 
Odysea až za Aš 

 

4.-18.8. – dva týdny 
Tábor Úsvit 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

Po delší době Vás zdravím na počátku 
jara, s vypětím sil se mi podařilo dát 
dohromady propozice na chystané akce Kufru 
a Úsvitu. Zima se nám docela povedla, Kufr 
vyjížděl hlavně na běžky, pravidelně se chodilo 
do sauny, v Úsvitu proběhl aquáč, zpívání u 
Müllerů, Úsvitcon, soustředění vedoucích 
tábora. Chystáme průběžně jarní a letní akce – 
plně obsazená je cykloplavba na Jadranu, Alpy 
na kole, o Odyssei a letním táboru pro děti se 
mj. dočtete níže. 

Přeju pěkné, slunečné jaro    
Soňa 

 
 
 
 
 
Milí současní, bývalí i budoucí úsviťáci, rodičové a příznivci Úsvitu, 

Jak již jsme avizovali před koncem loňského roku, na květen 2018 
chystáme velký sraz všech, kteří v posledních cca 20 letech měli, co do 
činění s Úsvitem - tzn. účastnili se akcí a táborů, organizovali je, fandili nám 
či jakkoliv jinak přispěli k zdárnému chodu našeho oddílu. Na naši 
předběžnou výzvu k přihlášení se Vás ozvalo spoustu, dle zájmu jsme pak 
hledali vhodné místo k zorganizování srazu. Nyní ladíme detaily a Vám 
přinášíme podrobné informace. Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, zda se 
ukázat či ne, máme vzkaz: neváhejte, rádi vás po letech uvidíme, pokecáme, 
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zazpíváme, zavzpomínáme, zablbneme… 
Termín: 12. května 2018 
Místo konání: venkovní areál Hospody pod skalou na Břestku 
Program: Začátek v 14.30 hod., během odpoledne si budete moci projít 
veselý závod v lese, zahrát ringo, mrknout na staré fotky a videa 
v promítacím stanu, opéct špekáčky (budou k dispozici. V podvečer 
zapálíme slavnostní oheň, posedíme, pozpíváme… V areálu lze ve stanu či 
pod širákem přespat. Kdo by měl zájem, tak si může sám s provozovatelem 
Hospody pod skalou domluvit spaní přímo v penzionu. Pro případ deště 
bude k dispozici velký pivní stan. 
Občerstvení: špekáčky, slivovicu na uvítání, nějaké víno, podvečerní malý 
raut, bečku kofoly zajišťuje Úsvit. Jinak bude možno si cokoliv na pití a jídlo 
dokoupit přímo v hospodě, která bude běžně otevřena pro veřejnost. 
Přihlašování: na email: sona.hronova@seznam.cz a hlavně zaplacením 
účastnického poplatku: dospělí 250,-kč, děti a mládež od 6 do 18 let 150,-
kč, děti do 6 let zdarma (cena zahrnuje organizační výdaje, občerstvení a 
ještě něco navíc…) 
Plaťte prosím na účet: 
2900698204/2010, do 
poznámky pro 
příjemce uveďte heslo: 
sraz a vaše jméno. 
Poznámka: akce je 
samozřejmě určena i 
aktuálním úsviťákům, 
děti do 15 let musejí 
mít s sebou rodiče či 
jiného dospělého 
účastníka srazu. 

Na setkání se těší   
AVDA 
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Ahoj děti a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. Přinášíme 
Vám tedy první informace o našem tradičním letním táboře Úsvit. Letos 
zavítáme opět po 2 letech do Hostýnských vrchů na základnu poblíž 
Rajnochovic. 
Termín: sobota 4.8. – sobota 18.8. 2018 
Místo: základna Pionýrů Holešov, Rajnochovice. Sestává z podsadových 
stanů, zastřešené jídelny a kuchyně, stanů technických a stanů pro vedoucí, 
polní sprchy, umývárek, polních WC, hřiště, potoka …a všude kolem je les… 
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 s ním se budou střídat jeho pomocníci – Máša, Pavlínka, Jirka Chodúr. 
Program: jako vždy 
velmi nabitý se 
zcela originální 
celotáborovou 
hrou – téma se 
letos dozvíte až na 
táboře, informace 
o táborových 
kostýmech 
přineseme brzy. 
Samozřejmě 
nebudou chybět 
zajímavá dobrodružství, veselé scénky a divadla vedoucích, hry v lese i na 
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louce a hřišti, cachtání v potoce, posezení u 
ohně, povídání, zpívání a hlavně spousta srandy 
s kamarády a vedoucími. Sumasumárum, o 
dobrodružství a napětí, ale i o legraci a pohodu 
nebude nouze, o tom nepochybujte!!! 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 3.300,- 
Kč. Kdo se ještě letos do Úsvitu nezaregistroval, 
může tak učinit při přihlášení na tábor, 
registrační poplatek je stále 120,-kč. Opět 

budeme na poukaz uplatňovat dotaci MŠMT. 
Přihlášky a veškeré další nutné písemnosti a pokyny k nim vám zašle 

Soňa emailem po vašem přihlášení během dubna, zálohu (1000 Kč) nutno 
zaplatit do 15.5.2018 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý 
poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena 
do 15.6. 2018!!!! Číslo konta, váš variabilní symbol vám také zašle Soňa po 
přihlášení. 

Přihlašování a jakékoliv další informace u Soni na tel. 604 604 329 
večer, nebo lépe napište emailem na 
adresu sona.hronova@seznam.cz. 
Pozor!!! Míst na tábor je letos opět 
jen 36, tak neváhejte a hlaste se co 
nejdříve! I nových zájemců je letos 
spousta, tak ať přihlášení 
nepropásnete. 

Poslední pokyny, včetně 
všech možných podrobností budou 
zasílány přihlášeným průběžně. 

Na setkání v divoké přírodě 
se těší 
Soňa, Zuzka, Klárka, Viki, Terka a 
Ráďa, Matěj, Jirka, Filip, Míša, Pepe a Tom a za kuchyň Johnek a spol. 
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Zahájení cyklosezóny 
Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 
Termín: v úterý 1.5.2017 sraz v 9:00 u Kokavců (hospůdka ve St. Tenici) 
Program:  
1. registrace a kontrola vybavení účastníků (nutné pojízdné kolo, jeho 
výrobní číslo, ochranná přilba, funkční oblečení – sloupce vody nepropustit, 
sloupce potu propustit, batoh nebo brašny na kolo se svačinou, pitím, mapa 
Chřibů, pumpička – co kdyby…)  
2. seznámení s trasou (cca 50 km) 
3. Start 9:15 hod. 
4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u Hronů – zahrada pod pergolů (obtúlání 
cyklistek, opékání špekáčků, popíjení, zpívání a jiné veselení se…) 

Zve    
Máša 
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Ahoj vodáci a vodáčata, 

Jaro uhodilo v plné síle a tak jsme pro vás připravili tradiční zahájení 
vodácké sezóny, letos opět poněkud netradičně až v květnu. Pro letošní 
Otvírání Moravy jsme naplánovali splutí Moravy. Začátek máme 
naplánovaný ve Bzenci - Přívoze a pojedeme do Rohatce k Maryši (tentokrát 
první přístaviště v Rohatci). Jedná se o takzvanou Moravskou Saharu - oblast 
NPP Váté písky a PP Osypané břehy. Usmíříme si čochtana a užijeme si s 
přáteli dobré pohody... 
Termín: sobota 19.5.2017 
Sraz: je kolem 9:00 u mostu ve Bzenci – Přívoze (48.9328822N, 
17.2967244E) 
Doprava: osobními auty. Kdo nemá vlastní, dejte vědět při přihlašování, 
nějak to dohodneme…  
Program: Po srazu v 9:00 nafoukneme lodě, řidiči svezou auta do Rohatce a 
předpokládáme, že kolem 10.30 hod slavnostně odemkneme Moravu a 
zahájíme vodáckou sezónu. Poté splutí Moravy do Rohatce (48.8880678N, 
17.2141131E), kochání se nádhernými meandry, otužilci se mohou i 

ovlažit... V cíli nás snad bude čekat otevřená 
vodácká hospůdka... 
Plavidla: zajišťuje KUFR, předpokládáme 
rafty nebo Pálavy, po dohodě možno i pevné 
plastové lodě... 
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 
30,- Kč 
Přihlášky: telefonicky u Paji (724 087 507). 
Při přihlašování uveďte, jakou lodí chcete jet, 
výběr lodi závisí samozřejmě na pořadí 
přihlašování – kdo dřív přijde, ten dřív mele… 

Ahoj na vodě   Paja Polehňa a Jirka Müller 
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Zvu vás na jednu z nejpěknějších 
značených cyklotras pro horská kola na 
Slovensku (a údajný jeho zeměpisný střed). 
Na chatě Hrb již není možnost ubytování, 
ale našel jsem možnost ubytování až po 
sjezdu z této chaty na chatě SKI Strelníky. 

Proto jsem i trasu upravil: 
1.den 67 km, 2280 m převýšení, trasa: 
https://mapy.cz/s/2w9zu - vyjíždět 
budeme z Kriváně za Detvou a až za Detvianskou Hutu pojedeme více terénem 
a po výjezdu na chatu Hrb sjedeme (penzion Patty) 
http://www.skistrelniky.sk/ubytovanie.html kde se najíme (večeře a snídaně) 
a přespíme  
2.den 62 km 1470m převýšení, trasa: https://mapy.cz/s/2w9yN – přes Povrazník, 
Důbravicu, Hrochoť, Očovou, Důbravy zpět do Kriváně 

Možnost horské alternativy (dle sil a počasí) přes hřeben Polany 
odbočením z původní trasy za Hrochotí a napojení až u Detvy – navíc cca.500 
výškových metrů stoupání, trasa: https://mapy.cz/s/2w9vU 
Termín: sobota 16.6.- neděle 17.6.2018 
Doprava: vlastními auty  Strava: polopenze, na trase individuální 
Cena: 30Kč/organiz.výdaje + cca.24 EUR/ubytování + polopenzi (platí se na místě) 
+ cca. 350Kč/dopravu (dle dohody s řidičem) 
Doporučuji kola horská příp.treková. 
Přihlášky: nejlépe mailem outdoor.uh@seznam.cz nebo SMS či telefonicky 
777 767 299 . 

Při přihlašování uveďte možnost vzít auto. Vzhledem k omezeným 
možnostem ubytování potřebuji zjistit zájem a do konce dubna potvrdit počty 
míst na ubytování. 

Na kufrování kolem Poľany s Vámi se těší  Laďa PLCH 

https://mapy.cz/s/2w9zu
http://www.skistrelniky.sk/ubytovanie.html
https://mapy.cz/s/2w9yN
https://mapy.cz/s/2w9vU
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Termín: sobota 28.července - sobota 4. srpna 2018 
Ubytování: Doubrava, 6km severovýchodně od Aše GPS: 
50°15'43"N,12°14'23"E 
Jedná se o školu v přírodě, která je ve vlastnictví Ašských lesů. Ubytování je 
ve 2 - 4 lůžkových pokojích. Bližší info k ubytování najdete na 
http://www.lesy-as.cz/kat10.html 
Doprava: vlastními auty, při 
přihlašování uveďte, zda budete 
brát vlastní auto nebo se budete 
chtít k někomu přidat. Cenu za 
dopravu si vyřešíte s řidičem… 
Účastnický poplatek: 1.700 Kč za 
ubytování, snídaně a organizaci. 
V případě, že by větší množství lidí 
nechtělo snídaně, zkusili bychom 
dohodnout snížení ceny pro 
variantu bez snídaně. Cenu pro děti 
ještě řešíme s provozovatelem 
školy v přírodě a zájemcům podám 
info při přihlašování. 
Záloha: při přihlašování je 1000 Kč 
na osobu a je nevratná!!! 
Program: Na české i německé straně hranice je velké množství cyklostezek, 
možnost výletu například do Františkových lázní atd. 
Přihlášky: u Paji Polehni na telefonu 724 087 507 nebo 
email: pavelpol@email.cz. 

Na kole či pěšky se na vás těší       
Paja a Máša 

https://www.google.cz/maps/place/A%C5%A1+118,+352+01+A%C5%A1/@50.2285756,12.2200971,633m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x47a0e49da7efba59:0xe05ab98b820928c3
http://www.lesy-as.cz/kat10.html
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Přeložení akce Lago di Garda 
Organizační tým se z důvodů zejména časových rozhodl výjezd 

k Lago di Garda posunout na září. Propozice tedy vyjdou v příštím 
zpravodaji. 

 
Dar nadace Synot 

 
Nadace Synot 
podpořil dužinu Úsvit 
ze Sportovního 
grantu částkou 
10.000Kč na 
obnovení vodáckého 
vybavení. 
 

Mnohokrát děkujeme!!! 
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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 724 087 507 

 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 

    

Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 

Náhradník Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 724 087 507 

    

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 

 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  724 087 507 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: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 občasník pro členy KUFRu, o.s. a DUHY sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a 
recesi - dužiny Úsvit.  Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
spolek 
 

• Otakarova 81; 686 01 Uh.Hradiště • Č.účtu: 2601173790/2010 (FIO bank)  

• IČO: 16360851  •  DIČ: 336-16360851 

 

Další info: 
 

• Http://www.kufr-usvit.cz 

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

• Nejsme plátci DPH 
 

Duha Úsvit 
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

 

• Kollárova 404; 686 01 Uh.Hradiště 

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


