
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

květen 2009 
1.- pátek - Prvomájová kola 

1.-3. – víkend – Splutí Lužnice 
 

8.-10. víkend 
Prodloužený víkend na kolech 

 

12. úterý 
Brigáda v Kunovicích 

 

15.-16. víkend 
Splutí Litického oblouku... 

 

19., 26. – úterý 
Lukostřelba v Kunovicích 

 

22.–24. - víkend 
Vaříme a jíme 

 

29. – pátek 
Výlet na kole za šera 

 

30. sobota 
Pěšky na Vršatec 
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 Všechny příznivce lukostřelby bychom chtěli pozvat na úterní 
Lukostřelecké dýchánky v Kunovicích. K dispozici je zde terčovnice, 5 
dlouhých luků různých silových kategorií, ochranné pomůcky a 
samozřejmě odborná instruktáž. I nějaká ta štamprlka nebo kafíčko se 
najde. 
Věk účastníků je neomezený.  
Termíny: úterý 19.5., 26.5., 9.6., 16.6. vždy mezi 18.00 a 20.00 
hodinou. V případě deště se střelba ruší, ale to neznamená, že se 
nemůžete stavit i tak. 
Adresa: Panská 890, Kunovice (naproti Letního areálu) 
Pokud se nebudete moct dozvonit, tak volejte Jirkovi M. na číslo 
736176628. 

Lukostřelbě zdar!    
Jiřík a Zuzka Müllerovi 

 
 
 

Bude to pocitová projížďka za šera a lehké tmy Chřibama, 
uprostřed si uděláme zastávku v hospůdce. Vyjížďka nebude nijak 
přehnaně fyzicky náročná, půjde spíš o nevšední zážitek z jízdy na 
kole. Délka trati cca 45 km, návrat mezi 23. až 24. hodinou. 
Termín: v pátek 29.5.2009, sraz v 18.00 u železničního mostu mezi 
Uherským Hradištěm a  Starým Městem. 
Nutné vybavení: přední světlo, blikačka, přilba 
Není se třeba přihlašovat, pojede se jen za solidního počasí.  
Pro další informace můžete volat na 777801108.  

Tak ahoj za šera   
Jirka 
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 Ahojte všichni, kdo nejen rádi jíte, ale taky rádi vaříte a 
experimentujete. První ročník možná časem tradiční akce je tu, a tak Vás na 
něho zveme. Jak je asi zřejmé z nadpisu, tak v tomto víkendu budeme hlavně 
vařit a jíst. Ale neočekávejte žádné klasické vepřo-knedlo-zelo, smažák s 
hranolkama, ani řízek s bramborovým salátem : )... to přece každý zná, tak 
proč nevymyslet něco netradičního, nezapátrat v kuchyních cizích zemí 
nebo nezkusit improvizovat? Pokud Vás toto láká, tak se na Vás těšíme. 
Termín: 22. – 24.5. 2009  
Místo konání: chata u Lopenického sedla 
Odjezd:  
− Varianta hromadnou dopravou: 15:15 vlakem z UH do Bojkovic, odtud 

16:25 busem do Vápenice,Mikulčin vrch,rozc. 
− Varianta po vlastní ose autama (budeme řešit podle přihlášených účastníků 

a jejich časových možností, protože 15:15 je dost brzo a pozděj nic 
nejede.) 

Návrat: bus z Mikulčáku 15:59 do Bojkovic, pak vlakem, v UH návrat v 17:39 
Účastnický poplatek: 220 Kč 
Přihlašování: do středy 20.5.2009 u Pavly Jurigové na čísle 603 563 843 
nebo na e-mailu pavlajurigova@seznam.cz  
Akce je určená pro všechny nad 15 let a je bohužel z důvodů kapacity 
chaty a kuchyně omezená na menší počet účastníků. Takže kdo máte chuť 
jet, přihlaste se co nejdřív.  
Strava a program: Jak pěkné mít tyto dvě věci součástí jednoho nadpisu : )... 
takže jak to všechno bude probíhat: 
− Pátek večer: soutěž „O nejlepší česnekový výrobek“, je určená pro všechny 

účastníky akce a ingredience si každý zajistí sám. Výrobek nemá žádná 
omezení ve velikosti, vzhledu, vůni, může být teplý i studený, hlavně v něm 
musí být alespoň minimální množství česneku a měl by být k jídlu. Pozn. pro 
Jitku Košíkovou: kupované česnekové brambůrky jsou ze soutěže vyřazené : ) 

− Sobota ráno: soutěž „O nejlepší sobotní snídani“, je určená pro dva 
dobrovolníky, kteří ze surovin, které budou k dispozici, udělají nejlepší 
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snídani. Hodnotit se bude chuť a vizuální styl. 
− Sobota dopoledne: samozřejmě bude rozcvička pod vedením Jitky 

Košíkové a pak si povíme něco o různých typech kuchyní. Svačina bude 
soutěžní „O nejkrásnější svačinu“. Vytvářet můžete cokoliv jedlého, co 
hlavně zajímavě a pěkně vypadá, ze surovin, které si každý zajistí sám. 

− Sobota oběd: soutěž „O nejzajímavější sobotní oběd“, je určená pro dva 
dobrovolníky, kteří ze surovin, které budou k dispozici, udělají 
nejzajímavější oběd. Hodnotit se bude nejen chuť, ale i strategie chodů a 
taky názvy jídel. 

− Sobota odpoledne: abychom dožili s plným břuchem večera, půjdeme 
odpoledne na výlet, během kterého proběhne soutěž „O nejlepší 
zabalenou svačinu na cestu“. Hodnotit se bude nejen chuť, ale i 
trvanlivost a způsob balení. 

− Sobota večer: soutěž pro všechny účastníky „O grilované překvapení“, z 
vlastních surovin, abychom vás nebrzdili v nápadech... ugrilovat totiž 
můžete cokoliv – různě naložené maso, sýry, těsta, zeleninu, …   

− Neděle ráno: Co by to bylo za nedělní ráno, kdyby nebyla snídaně do 
postele? Je tu tedy soutěž pro dva dobrovolníky „O nejpříjemnější 
nedělní snídani“. Strategii boje si účastníci vymyslí na místě, příprava 
bude ze surovin, které budou zajištěny. 

− Neděle dopoledne: spánek nebo hry venku a v mezičase ochutnávka 
malých netradičních i tradičních jídel. 

− Nedělní oběd: soutěž pro dva dobrovolníky „O nejoriginálnější nedělní oběd“. 
Hodnotit se bude originalita chuti,ale i výzdoby stolu, popřípadě obsluhy.  

− A kdo to všechno bude hodnotit? Všichni : ) 
− A jaké budou ceny? Nechte se překvapit 
S sebou: spacák a karimatku, přezůvky, pohodlné oblečení, papír a tužku 
S sebou speciálně: Suroviny na česnekový výrobek, vizuální svačinu, balenou 
svačinu, a grilovací překvapení. Do surovin, které Vám dáme k dispozici pro 
ostatní soutěže můžete přidávat cokoliv, co Vás napadne, takže si vemte 
cokoliv, čím byste jídlo třeba i netradičně ochutili (koření, ovoce, zeleninu, ...) 

Na veselé vaření, ochutnávání a pojídání se těší   
Pajouch a Jiťouch 
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Tábor Úsvit 
Ahoj děcka a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování 
dovolených a prázdnin. Přináším Vám tedy 
informace o letošním letním táboře. 
Termín: sobota 25.7. – sobota 8.8. 2009 
Místo: Držková, Hostýnské vrchy 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně, vaří 
Program: jako vždy velmi nab

Džonek a Domča tzv. DD. 
itý s perfektní celotáborovou hrou. Že o 

nutno zaplatit 

ku se přihlaste k Soni na tel. 604 604 329 večer, nebo 

ěvek VZP na 

ogram i 

ěco méně, tak neváhejte  a hlaste 
 co 

AVDA 

dobrodružství a napětí nebude nouze, o tom nepochybujte!!! 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.500,- Kč.  
Přihlášky budou k dispozici u Soni, zálohu (1000 Kč) 
co nejdřív, pouze ti, kterým bude celý poukaz hradit 
zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena do 
15.6. 2009!!!! 
 O přihláš
lépe napište emailem na adresu sona.hronova@seznam.cz. 
Poznámka: původně jsme vás informovali o možnosti použít přísp
letní tábory. Bohužel VZP změnila vzhledem k vysokému zájmu o čerpání 
tohoto příspěvku pravidla. Nyní se příspěvek vztahuje jen na akce pořádané v 
1. pololetí letošního roku, nelze jej tedy zatím použít na letní tábory.  
VZP údajně momentálně zvažuje, zda a za jakých podmínek rozšíří pr
na letní měsíce a další část roku. Jakmile získáme další informace, předáme 
vám je. 
 Míst na tábor je letos o n
se nejdříve!   
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KUFROVKA – Tábor (nejen) pro náctileté 
 

 když to zatím venku není poznat, léto se nezadržitelně blíží a 
s ním 

. července 2009 

č 
Co nás čeká: Krásná rozlehlá 

vně 

e určena nejen 
áctile

lehni na 

I
hned pro rázný rozjezd náš tábor pro náctileté - expedici za 

hranice běžných lidských schopností.  
Termín: sobota 4. července - neděle 12
Místo: Řikonín na Vysočině  
Účastnický poplatek: 1400K

louka obklopená lesy, KÓTA, 
doufejme, že i příznivé počasí, 
potok se spoustou brodů…  
Na programu budou hla
tvrdší hry pro jednotlivce i 
týmy, základnu si musíme sami 
vybudovat a udržovat ji v 
chodu, starat se o vaření, 
dřevo, prostě o přežití... však 
znáte Avdu.  
 Akce j
n tým od 13 let. 
Přihlašování u Pavla Po
pavelpol@email.cz nebo 
604 897 725 do konce kvetna. 
Na fotky z Kufrovky 2005 v 

 Říkoníně se můžete podívat na
stránkách: http://www.kufr-
usvit.cz/?lg=cz&page=galerie 

AVDA 
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 Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata. Druhou květnovou vodou bude 

zd aut předběžně 

FRové Pálavy 

 z přehrady 

je obtížnosti WW II, 

 

k: 

dobně ko
 u Paji na telefonu 

604897

splutí Litického oblouku a pokud bude nedostatek vody na Orlici tak se 
v neděli vydáme na horní tok Moravy (od Hanušovic).  
Termín: sobota 16.5.2009 – neděle 17.5.2009, odje
v 6:00 od Zdravotní školy – bližší info telefonicky u organizátorů. Kdo se 
nevleze do aut, může jet vlakem v 6:03 ze Starého Města... 
Plavidla: Pevné lodě (maximálně 6), při vyšším zájmu KU
nebo rafty. Možno i vlastní katamarány, křižníky či ledoborce. 
Program: V sobotu se od 10 hod do 13 hod pouští voda
Pastviny, Divokou Orlici pojedeme z Bohusové do Kostelce nad Orlicí.  
V neděli se ještě rozhodneme 
podle stavu vody, zda pojedeme 
úsek Tiché Orlice nebo se 
přesuneme na Moravu 
z Hanušovic. 
Divoká Orlice 
Tichá Orlice a Morava jsou WW I. 
Spát budeme podle situace v Ústí
nad Orlicí nebo v Hanušovicích. 
Účastnický poplate
V závislosti na počtu osob a 
množství ujetých kilometrů. 
Předpokládáme, že to bude něco 
kolem 350.- Kč bez dopravy. 
V poplatku je započítána půjčení a 
doprava lodí + ubytování. 
Návrat: v neděli pravděpo lem 19:30  

Takže na co čekáte? Vy ještě nejste přihlášeni
725 nebo na pavelpol@email.cz? To jste tedy pěkné suchozemské 

krysy.  
Na vodě se na Vás těší čochtani   

jaJiřík a Pa  
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dáme 

kého Hradiště oblíbeným vlakem Os 4303 

nii nahoru na louky a 

s Holý 

b.cz

 
 Ahoj kamarádi, tentokrát necháme doma bicykly i pádla a vy
se na obyčejnou pěšárnu - pohodovou vycházku na malebné mohutné 
vápencové bradlo, kousek za hranicemi u našich slovenských sousedů. 
Termín: Sobota 30.5.2009 
Program: Odjezd z Uhers
v 7:48 hod., tentokrát na jeho konečnou do Vlárského průsmyku (sraz 10 
minut před odjezdem kvůli hromadné jízdence).  
 Po červené značce půjdeme přes Sido
pastviny. Od památné kapličky a studánky po modré na Vršatec. 
Prolezeme zbytky hradu, vyšplháme na hradní bradlo z fantastickým 
výhledem do Pováží. Pak vystoupíme na druhý nejvyšší vrchol Bílých 
Karpat – Chmelovou 925 m n. m., který se tyčí přímo nad skalami.  
Zpáteční cesta nás povede po značce modré, červené a žluté pře
vrch do Brumova na vlak. Případně je možné se vrátit stejnou cestou jako 
tam, na nádraží do Vlárského průsmyku. Odjezd z Brumova v 17:21 hod., 
z Vláry v 17:25 hod. Návrat v obou případech do Hradiště v 19:33 hod. 
Celá túra má max. 25 km.  
Přihlášky: nejsou 
nutné, je ale vhodné 
dát vědět o tom, že 
chcete jet na telefon 
572 652334 (práce), 
nebo mobil 607 280 
854, také možno 
emailem: 
spirit@czu  do 

. Pokud by 

Míla 

pátku do oběda, kvůli 
aktuálním 
informacím
mělo moc pršet, výlet 
přesuneme na sušší 
termín. 
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Kdo nemáte závr ušet feratový 

.2009 
ožností, každý odpovídá za sebe! Na 

eřejném tábořišti Kaiserbrunn (u 

uty. Sien – Wiener Neustat – Neukirchen – Gloqqnitz 

ohody s řidičem. 
o by měl 

ístě. 

 
 atě a strach z výšek, můžete si vyzko
výstup v krásném pohoří Raxalpen za Vídní. Je zde krásná i běžná 
turistika, úžasná příroda. 
Termín: víkend 12. - 14.6
Program: Každý dle svých m
možnostech túr se dohodneme na místě. 
Ubytování: ve stanech na již známém v
silnice) vybaveného sociálním zařízením (WC, umývárna). Vedle je koupání 
v ledové říčce, 100m hospůdka. Počet míst je omezen velikostí tábořiště, 
rezervace nemožná. Kdo přijede dřív, ten má místo. Jiné ubytování 
v blízkém okolí ve stanu není možné. Poplatek se minulý rok nevybíral. 
Stravování: vlastní 
Doprava: vlastními a
– Payerbach – Reichenau – Hirschwand – Kaiserbrunn (cca 250km). 
Doporučuji rakouskou dálniční známku. 
Cena za dopravu cca 500,- Kč zaplatit dle d
Odjezd: v pátek 12.6.09 ve 14.30 z parkoviště u kina Hvězda. Kd
zájem jet už v pátek ráno, program se může upravit o túru navíc. 
Účastnický poplatek: 50,- Kč (organizační výdaje) - zaplatit na m
Doporučuji sjednat zdravotní připojištění (i zvýšené pro feratisty!). 
Nezapomeňte dobré vybavení - feratový set, helmy, pohorky, oblečení!!! 
Kdo bude chtít použít lanovku – vezměte si s sebou do 10 EUR. 
Přihlášky a platby: Broňa Klementová, nejlépe mailem: 
klement.brona@centrum.cz příp. mobil 774 151 797. 
Kdo můžete vzít auto, řídit, dejte mi prosím vědět při přihlašování. I větší 

Zve Broňka 
Více informací na: 

z/ferraty-a-klettersteigy/klettersteigy-v-pohori-rax.html

stany vítány. 

http://www.adrex.c
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=172
http://cestovani.idnes.cz/kde-si-dokonale-nacvicite-feraty-do-alp-dy0-
/ogsvet.asp?c=A060529_183936_igsvet_tom
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Term

any těžko dostupný díky dlouhým 
ástupů

ín: sobota 20.6 – neděle 21.6.2009 
 Hřeben Velké Fatry je ze západní str
n m přes jednotlivá údolí. A právě tuto část si zrychlíme přesunem na 
kole (libovolný typ, pojízdné), kdy při pozvolném stoupání kolem horského 
potoka se můžete kochat přírodou, nasávat vůni lopuší a těšit se na sjezd při 
cestě zpět. V závěru doliny na vhodném místě zamčená kola schováme, 
vyšplháme na kopec, projdeme kus hřebene, pokocháme se výhledy a 
horskou květenou, sejdeme zpět ke kolům a na nich sjedeme dolinou zpět. 
Program: – návrh tras: 
Sobota: Necpálskou dolinou (11 km), Balcierovo–Koniarky–Chyžky–Ploská 
–chata pod Borišovom (možnost občerstvení) – Balcierovo (4,25 hod) 
Neděle – Gaderskou dolinou (16km), Drobkov – Ostredok – Križná – 
Králova studňa (voda)– Veterné – Drobkov (4.5 hod) 
Alternativa pro odjezd v pátek ráno: 
Pátek – výstup na Lysec se sjezdem Jasenskou dolinou (autem k chatě 

ízení do 50 m od chatek 

ici 
 –

idičem, tak 

ytování 2 dny + organizace) 

r.uh@seznam.cz

Lysec, zde nechat kola, autem zpět Jasenskou dolinou k odbočce na Lysec, 
výstup po žluté na Lysec přes nádherné louky a koberce žlutých úpolínů, 
sestup po modré k chatě Lysec a sjezd na kole zpět k autu. 
Možná je i pouze pěší turistika (bez dopravy kola). 
Ubytování: ve 4+9-lůžkových chatkách (sociální zař
v restauraci s hotelem) v chatové osadě Gader v ústí Gaderské doliny  
Stravování: vlastní, restaurace hned vedle chatek příp.1 km v Blatn
Doprava: vlastními auty (cca 175 km) UH – Bánovce – Priedviza
Slov.Pravno – Necpaly (Blatnica) nebo po dálnici Žilina - Martin 
Odjezd: v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno dle dohody s ř
aby jsme se sešli v 9.00 v Necpalech. 
Účastnický poplatek: 420 Kč/os (ub
Cena za dopravu cca. 300-350 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Příp.pojištění nechávám na Vašem zvážení. 
Přihlášky: Laďa Plch mailem na outdoo  nebo mobil 

ožnosti vzít auto a držáky na kolo. 
Zve Laďa 

777 767 299 (do 31.5.) 
Při přihlašování sdělte m
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Brigáda v Kunovicích 
 Dne 12.5. v 16 h  brigáda v Kunovicích. 
udem

Ceník půjčovného 
Zůstává i pro letošek stejn ůžete na našem webu. 

 
 

odin se uskuteční jarní velká
B e chystat materiál na sezonu, třídit vše nepotřebné, dělat pořádky. 
Dobrovolníci vítáni!!!  
 

ý jako loni, podívat se m
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lubovna:   

ho nám. 293 
iště 

 

e-mail 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

K
Palacké
686 01 Uherské Hrad
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 

 Jméno Telefon 
P H hron.dra 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa il.czpavelpol@ema 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR udmila Bříštělová 72 542 629 

 08 056 938 

edoucí Broňa Klementova lement.brona@centrum.cz

L  5
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová 6
    
V k 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá zcerstvaj@seznam.c 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová .czMasa.hronova@seznam 776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová .czsona.hronova@seznam 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

a Úsvi
ová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz

Předsed tu:   
 Soňa Hron   

lehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Po   
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
 

E-m .czail:  kufr.uh@seznam   
.cz duzina.usvit@seznam   

ttp:  H www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883
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KUFR a Úsvit v červnu 
- Lukostřelba v Kunovicích 
- Turistika v Raxu 

 
le i pěšky 

 
 

ravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
HA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 

 9., 16. - úterý  
12.-14. - víkend  
19.-21. - víkend  - Salza 
20.-21. - víkend  - Velká Fatra na ko

 
 
Zp
DU
Soňa Hronová. Uzávěrka 8.5.2009. Příští uzávěrka: 22.5.2009.  
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