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KUFR a ÚSVIT  
v říjnu 2007 

 
• 11. - čtvrtek 

• Klub deskových her  
 

• 13. - sobota 
• Tarzánie 

• 14. - neděle  
• Lezení po skalách 
 

• 25.- 28. – prázdniny 
• Podzimky 2007  

 

  10  
2007 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 
 
 
Milí kufráci a úsviťáci, 
 Říjnový zpravodaj je pouze a jen o 
informacích, žádná omáčka, prostě holá fakta. 
Příště snad Vás zase potěším i trochou poetiky 
a rozjímání nad… nad čím to ještě nyní nevím. 
Přeju pěkný podzim. 

Soňa 
 

 
 
 Ve čtvrtek 11.10.2007 zahajuje náš klub deskových her svou 
činnost. Setkávat se budeme každých 14 dní v S klubu na Gymnáziu UH, 
začátky v 15:30 hodin. Budeme hrát nejrůznější deskové hry – známé i 
ty méně známé. Vemte s sebou i své kamarády. Místo čtvrtku 25.10. (to 
jsou již podzimní prázdniny) se sejdeme o týden dříve 18.10. a pak až 
8.11.2007.  

Na setkání se těší     
Petr, Pepe a spol. 

 
 
Ahoj mládeži, 
 Opět Vás zveme na Chřibské skalky zkusit si lezení a slaňování. 
Chceme, abyste měli možnost si šáhnout na skálu, něco si vylézt, naučili 
se bezpečně slaňovat a jistit. Nebojte, nepolezeme žádné extrémy, ale 
přesto budete mít možnost vyblbnout se až, až… samozřejmě za 
přísného dodržování bezpečnostních pravidel a pod dozorem přísných 
vedoucích… 
Termín: neděle 14. října 2007 
Místo konání: Břestecká skalka, Barborka 
Doprava: po domluvě přihlášených autem, na kolech či autobusem 
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Materiál a vybavení: zajistí Úsvit, po Vás chceme abyste měli 
sportovní oblečení a kdo máte tak lezačky či staré kopačky nebo jiné 
sportovní obutí… Pokud někdo vlastní nějaké lezecké vybavení, 
dohodneme se, zda jej má brát telefonicky.  
Účastnický poplatek: podle způsobu dopravy 30-50 kč. 
Přihlašování: u Jirky Hrona na tel 777 801 108 do 17.10.2006 
Upozornění: Pokud bude pršet, akce se nekoná a bude přeložena na 
jindy… Zúčastnit se mohou všichni od 12 let (ti kdo již letos měli či 
budou mít 12 let). 

Ahoj na skalách Jirka Hron 
 
 
Ahoj děti a mládeži! 

Tradiční podzimní prázdniny se blíží a vy opět máte možnost 
strávit je spolu s kamarády venku, v lese. Na programu bude spousta 
zajímavých her a soutěží, zpívání, povídání, vzpomínání na léto... 
Podzimky budou akcí se samostatným námětem a motivací – takovou 
malou celotáborovkou…Nechte se opět překvapit…  
Termín: čtvrtek 25. – neděle 28. října 2007 
Místo a ubytování: chata – vagón Koryčany, ve vlastních spacácích 
Odjezd: vlakem z UH ve čtvrtek - z vlakového nádraží v 9.34 hod., sraz 
v 9.10 před budovou vlakového nádraží – batohy naložíme do auta, 
s sebou si vemte jen malý batůžek s jídlem a pláštěnkou, od vlaku 
půjdeme na chatu cca 6 km pěšky. 
Návrat: na autobusák v neděli 15:25 hod. 
Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní svačiny 
Účast.poplatek:300,-Kč (doprava, strava, ubytování, pojištění…) 
Ssebou: spacák, karimatka, ešus, lžíce, hygiena, baterka a náhradní 
baterie, pláštěnka, jídlo a pití na 1. den, šátek, dobré pevné boty, teplé 
oblečení – i čepice a rukavice, psací potřeby, dobrou náladu, hudební 
nástroj, malý batůžek na túry a do vlaku. 
Zvlášť si zabalte malý batůžek do vlaku, bagáž pojede autem, 
uvidíte ji až odpoledne na chatě! 
PŘIHLÁŠKY: denně u Soni po tel. domluvě do pondělí 22.10.2007 

Na podzimkách  Ahoj  AVDA 
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Haló, haló, haló Kufráci, Úsviťáci 
a všichni ostatní, kteří si chcete zvednout 
hladinu adrenalinu, vyzkoušet odvahu a 
překonávání strachu, tak vy všichni máte 
jedinečnou možnost navštívit s námi 
Tarzánii - největší lanovou dráhu v ČR na 
Ráztoce v Trojanovicích. 
Kdy: v sobotu 13.10.2007 
Odjezd: v 7 hod od zdravotní školy, 
předpokládáme, že nás bude dostatek, 
takže pojedeme autobusem. V případě 
malého zájmu osobními auty. Jede se tak 
brzo, abychom byli v 9 hod na místě, kdy 
je Tarzánie objednána jen pro nás. 
Program: lezení a skákání po lanech, 
pokud skončíme v dobrém čase vyjedeme lanovkou na Pustevny a 
odtud přes Radhošť do sedla Pindula, kde nás bude čekat autobus. Kdo 

chce jenom turistovat, je navržena trasa 
Ráztoka – Pustevny – Radhošť - Rožnov. 
Účastnický poplatek: děti a mládež do 
26 let mají návštěvu Tarzánie zdarma 
(dotace Kufru a Úsvitu) dospěláci uhradí 
jen 150 Kč, a za dopravu autobusem je 
cena 200 Kč, pokud se pojede os.auty je 
cena za dopravu při obsazení 4 osob 170 
Kč. 
Přihlášky: do 10.10.2007 u Máši 
Hronové telefonicky na telefonu 
776394247, ale radši co nejdříve. 
Pozor, pozor: akce se koná jen pokud 

nebude pršet a podmínkou k návštěvě Tarzánie je měřit 140 cm. 
Na setkání na laně se spoustou odvážlivců se těší  

Máša 
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Setkání vedoucích 
Ahoj Kufráci,  

Ač je to k nevíře, blíží se konec 
roku a s tím i nutnost bilancování a 
příprava činnosti pro příští rok. Proto 
svoláváme setkání vedoucích. Zvu 
všechny vedoucí, kteří v tomto roce 
vedli některou z akcí, také ty jejichž 
akce se v tomto roce z různých důvodů 
neuskutečnily, jmenovitě Zoju, Elišku, 
Zachara, Rosťu. Také další členy, kteří 
dříve akce vedli a letos se na ně 
nedostalo, jako Majku Hampalovu, Juru 
Létala, Jirku Hrona, Frantu Hajducha a 
další, na něž jsem si právě nevzpomněl. 
Také zvu každého, kdo má nějaký nápad, co bychom mohli v příštím roce 
nového zorganizovat, kam vyrazit na Odyseu a Vánoce v příštím roce… 
Pokud někdo nemůže na setkání přijít a chtěl by nějakou akci vést, 
zavolejte 572 642334 nebo 607 280854. Návrhy a tipy na akce nejlépe 
meilem na adresu spirit@czub.cz. 
Termín: sobota 3.11.2007 
Začátek setkání je v 8:00 hod. v Kufrovně. Kdo neví, kde to je, tak kousek 
od hotelu Grand z boční ulice – naproti vchodu Spořitelny, v prvním patře. 
Určitě zajistíme i něco na zub, aby nás při té práci nerušilo kručení v břiše. 

 Míla 
 

Sauna 
 V listopadu začneme opět se sanováním na zimáku, opět budeme 
chodit v úterý od 18 do 20 hodin. Ceny zůstávají stejné jako loni, dospělí 
60 kč, děti a mládež polovic. První sauna bude 6.11.2007. 
 

Vánoce s Kufrem 
 Letošní konec roku opět budete moci strávit na horách s přáteli, 
tentokrát na Kubínskej holi. Ubytováni bychom měli být v Dolnom Kubíně 
v ubytovně, sjezdaři se mohou radovat a běžkaři si snad také najdou své 
pole působnosti. Počet míst bude omezený, proto už zvažujte, zda se po 
roce vynechávky opět s Kufrem vydáte do hor. Podrobnosti v příštím 
zpravodaji. 
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Plán akcí KČT Uherské Hradiště 

 
6.10. CHŘIBSKÁ 33 – 35.ROČNÍK
Trasy  pěší: 12, 18, 23, 29 km            Cyklo: 42, 72  km 
Start na náměstí v Buchlovicích od 7 do 10:00 hod; Cíl u archeoskanzenu 
Modrá od 12:30 do 17:00hod
Odjezd :      z UH v 6:30; 6:45; 8:30  hod,  STM 6:38; 8:40 do Buchlovic 
Zpět :          z Velehradu-rozcestí Modrá  13:07; 16:12; 18:14 hod 
Bližší informace v propozicích a ve vývěsní skříňce KČT UH 
 
13.10.  SLOVÁCKÝMI VINOHRADY

A. Oficiální trasa Rohatec Mutěnice výběr z několika tras různých délek 
B. Alternativní   Vracov-Milotice-Dubňanská hora-Mutěnice zast. ČD

Odjezd :      z UH v 6:01 hod. do Vracova 
Zpět :          z Mutěnic 16:05 hod, 18:05 hod. 
 
20.10.  TURISTICKÉ OTKAZY MILOŠE HANÁČKA
Přes 11 vrcholů Chřibů do Osvětiman
Velehrad-Buchlov-Ocásek-Klimentek-Zikmundova skála-Osvětimany 
Možnost zkrácení trasy, případně ukončení na jiném místě 
Odjezd:   z UH  v 6:30 hod na Velehrad 
Zpět :       z Osvětiman 14:40; 17,15 hod 
 
27.10  VRCHOLY OBLASTI – Účast na akci TO Sokol UB
Březová – Nová hora – Studený – Bánov
Odjezd :      z UH v 7:25hod. do UB a dále   v 8:07 do Březové 
Zpět :          z Bánova v 15:40 a dále   z UB v 16:04 hod.  
 
Mimo standardní sobotní vycházky budou pořádány také čtvrteční vycházky 

pro seniory  
a zájemce s nepravidelnou pracovní dobou. Výhodou je lepší dopravní 

spojení než sobotu. 
 

Informace o vycházkách a zájezdech  jsou také k dispozici na nových 
webových stránkách odboru KČT Uherské Hradiště: 

Adresa - www.turisti-uh.wz.cz
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
ště 

 

ředseda Kufru:  Drahomír Hron........572 578 075 ........ 736680073 

     
0 

 ....... 608056938 

572 578 075 Zoja Chodůrová    572 585 138 

ředseda Úsvitu:   
 04 604 329  572 550 430     

mail: eznam cz  

604 897 725  
mail: pavelpol@email.cz 

mail: apexx@seznam.cz

686 01 Uherské Hradi
1. patro  - dveře 12 

 E-mail: kufr.uh@seznam.cz 
.cz  

 
 

 duzina.usvit@seznam
Http:  www.kufr-usvit.cz 
Mobil: +420 731 500 883 

 
P
 Email: Hron.Drahomir@seznam.cz 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa .........604897725  pavelpol@email.cz 
                      Míla Špirit ...............607280854  spirit@czub.cz 
                             Hošek Jirka.............572 556 342 ........ 60410090
 

ředsedkyně DR:  Jitka Plchová...........572 570 125 P
Členové DR:  Ludmila Bříštělová...572 542 629 
                    Eliška Létalová ........572593141 ...
 

edoucí akcí:   V
Máša Hronová ............
Vlaďa Plch .................777 767 299 Šárka Smělíková   572 548 247 
Jirka Hron ..................739 672 639 Jirka Létal            602 543 104 
Jarek Rybnikář ............777 307 067 Pavel Zachar        605 485 436 
 

 
P
Soňa Hronová        6
     E sona.hronova@s .
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa   
     E
Jiří Müller      736 176 628  
     E
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čanské sdružení 
stické Rekreace 

Z 16360851 • Č.r.

ob

 u MV: VSP/1-121/90-R  

Klub Úplně Fanta
 
Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: C

 
 
 
 

 

DUHA  
ětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

sdružení d
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339

 
 
 
 
 
KUFR a ÚSVIT

 

• 3. - sobota 

 v listopadu 2007 

ní vedoucích 

 10. - sobota 
 Kufru 

 16.-18. - víkend 
7 

 koncem listopadu – bude upřesněno 

ravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 

 • Setká
 
•
 • Sako v
 
•
 • CVVZ 200
 
•
 • Dětská výprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zp
Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 
Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa. Uzávěrka 2.10.2007. Příští uzávěrka: 20.10.2007. 

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 731 500 883  • Http://www.kufr-usvit.cz
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 
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	Účastnický poplatek: podle způsobu dopravy 30-50 kč. 

