
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

 

prosinec 2009 
 

1.,8.,15.,22. – úterý 
Sauna 

 

18. – pátek 
Noční přechod 

 

26. – sobota 
Štěpánský pochod na Buchlov 

 

27.12.-2.1.2010 – týden 
Vánoce pod Sněžníkem 

 

leden 2010 
 

5.,12.,19.,26. – úterý 
Sauna 

 

15.-17. – víkend 
Skalka 2010 

 

23. – sobota 
Pustevny 2010 

 

30. – sobota 
Přejezd Bílých Karpat 
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!POZOR! Možnost krátké varianty 
 
Kdy: 18. prosince 2009 
Sraz: vlakové nádraží Uherské Hradiště v 17:20 h 
Návrat:  krátká varianty cca 00:30 do UH  

dlouhá varianta cca kolem 6:00 do UH 
 
Letos jsme se 
rozhodli 
navrátit 
přechod zpět 
do Chřibů, ale 
poněkud 
netradičně. 
Budeme 
vyrážet 
z Bučovic a 
přes Ždánický 
les se 
dostaneme do 
Bohuslavic u 
Kyjova, dále pak směr Kozel až do Buchlovic, či jiné spřátelené dědiny. 
Opět letos nabízíme možnost kratší trasy. Ta bude příjemnou 
procházkou a skočí v Bohuslavicích, odtud se pojede auty domů. Určitě 
s námi pojďte a užijte si krásu a klid jedné z nejdelších nocí v roce. 
Přihlášky do 16. prosince na čísle 777 801 108. Tak ahojte za Dlouhé 
noci… 

Jirka 
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Ahoj kamarádi, 

Tentokrát změníme tradici a místo k oblíbené hospůdce U kameňa 
v Javorovci vyrazíme na hrad Buchlov, kde se tento den pořádá akce „Na 
Štěpána otevřená brána“ a díky tomu se můžeme těšit na ukázky řemesel, 
živý Betlém, zabijačku, svařák apod. 
Na hrad půjdeme ze Salaše přes Dubový díl, Buchlov kámen a Zikmundov 
(cca.10 km). 
 
Odjezd: 26.12.2009 v 8.30 hod z autobus.nádraží UH do Salaše - střed 
Odjezdy z Buchlovic: 12.55/15.00/17.23 a z rozcestí 12.06/13.47, 
z Chabaní 13.03, z Velehradu 13.07/16.02/18.01. 
V případě deště se akce ruší. 
 

Zváni jsou všichni, komu se už nebude chtít vánočně lenošit a budou mít 
chuť se trochu protáhnout a pokecat.     

   Laďa PLCH (77767299) 
 
 
 
 
 
Počet přihlášených účastníků dosáhl maximálního počtu tj. dvaceti a ještě 
zůstalo pár zájemců neuspokojených, protože se na ně nedostalo. Změna 
nastala v odjezdu, to znamená, že se odjede až ráno 27.12.2009 a ne 
26.12.2009 odpoledne. Tím sice ztratíme půlden, ale můžeme jít zase na 
Štěpánskou vycházku. A teď již důležité informace: 
 
Posádky aut: 

1. Hampalovi + Černí 
2. Špiritovi + Müllerovi 
3. Josef Hron+Jiřina+Zoja+Lidka B.  603168290 
4. Dadula Hron+Máša+Eliška L.+Blažka N. 736680073 
5. Hanka Košíková+Karel+Jarek+Franta M. 777232872 
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U posádek 3,4,5 jsou 
uvedeny čísla na mobil řidičů 
pro případnou domluvu co, 
kdy a jak. 
Trasa do Stříbrnic vede UH-
Přerov-Olomouc-Zábřeh-
Hanušovice-Staré Město-
Stříbrnice a měří cca 165 km, 
takže za 2,5 hod bychom tam 
mohli dorazit. Společný sraz 
bude 27.12.2009 v 8.15 hod 
na parkovišti u kina Hvězda. 
Kdo pojede v jiném čase tak 
může, ale informujte Mášu na tel. 776394247. Chata se jmenuje Na 
Kovárně, Stříbrnice jsou pidi dědinka, takže orientace bude snadná. 
Plánujeme ještě v poledne vyrazit na svah nebo na běžky. Ubytování Vám 
prozradíme až na místě. Sněhu bude určitě tak akorát tak se těšte. 

 
Na setkání na svahu nebo ve stopě se už těší 

Máša a Jirka 
 
 
 
….. a opět pohoda v Beskydech !!!! 
 
Termín: sobota 23. ledna 2010 
Odjezd: 7.30 hod. od zdravotní školy v UH 
Program: Pro běžkaře upravovaná trať na chatu Mír, tam a zpět 18 km 
(je pěkná) - na Radhošť a zpět 10 km - na Martinák a zpět 12 km. 
Pro sjezdaře k dispozici areál na Pustevnách. 
Účastnický poplatek: 200,- Kč 
Návrat: kolem 19.00 hod. 
Přihlášky a informace: do 20. 1. 2009 u Zoji na tel. do práce: 
572 585 138 nebo mobil: 724 947 226. 

Za Rychlou rotu se těší Zoja 
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Ahoj kamarádi běžkaři i sjezdaři, 

Letošní zima na sebe zatím nechává čekat. O to víc času tak mají 
organizátoři Bielej stopy na přípravu nových úseků běžeckých tras po 
hřebenech a úbočích Kremnických vrchů. Tak už jen aby ten sníh napadl. 
Po otevření nové široké sjezdovky se čtyřsedačkou jsou podmínky na 
Skalce vynikající i pro sjezdaře. 
Termín: od pátku 15. do neděle 17.ledna 2010. 
Ubytování: v nám velmi dobře známém hotelu Veterník jako obvykle ve 
2,3 a 4 lůžkových pokojích. 
Stravování: individuální, přes den na Skalce na Limbě nebo v bufetech, 
večer třeba na hotelu v restauraci nebo ve městě. Na pokojích se nedá 
vařit, pouze čaj nebo káva ve vlastní varné konvici! 
Program: v pátek odjezd v 17:00 hodin od Zdravotní školy v Uh.Hradišti. 
Po příjezdu a ubytování bude seznamovací večírek napřed v přízemí v baru 
a pak na koberci na patře, jako každý rok. A snad letos nebude chybět 
kytara. V sobotu výjezd na Skalku nebo Krahule podle sněhových 
podmínek a domluvy na místě. Běžkaří vyrazí do stopy a projedou si dle 
vlastního uvážení část běžeckých tratí. Sjezdaři mohou pilně pilovat 
oblouky. Večer se sejdeme, zjistíme zda někdo nechybí a pro ty, kdo dorazí 
a budou mít dost sil, bude rozlůčkový večírek. V neděli vyjedeme opět 
nahoru, kde dokončíme co jsme v sobotu nestihli. V 15 hodin se sejdeme 
a vyrazíme domů, abychom do UH dojeli kolem 19-té hodiny. 
Účastnický poplatek: za dopravu, ubytování a organizaci zaplatíme 
tentokrát 900,- Kč Máši Hronové. Kdo se ještě nestačil přihlásit za člena 
Kufru, přichystá si ještě 50,-Kč na členský příspěvek 
Přihlášky: přijímá také Máša - mobil:776 394247. Přihlášení je platné po 
zaplacení celého poplatku a to nejpozději do úterý 12.ledna! 
Upozornění: Kromě lyží a bot je nutno vzít sebou občanku, průkazku 
zdravotního pojištění a nějaké eura na útratu. I pro SR je vhodné se 
pojistit jako do zahraničí 
. 

Ahoj, ve stopě nebo na sjezdovkách se těší    
 Máša a Míla 
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Milí přátelé, 
 

Termín: čtvrtek 11. - neděle 14.2.2010 
 

Ubytování: Janovská chata v Hormín Maxově kousek od Bramberské 
rozhledny – nahlídnout na chatu můžete na www.janovskachata.eu, je 
rezervovaná jen pro nás. Maximální počet účastníků je 20, proto 
neváhejte. Bydlet budeme v 3-7 lůžkových pokojích (kdo s kým vám 
sdělím po přihlášení), k dispozici je společenská místnost s krbovými 
kamny, kuchyň se základním vybavením (lednička, mikrovlnka, sporák, 
rychlovazná konvice), WC a sprchy, prostor pro uložení lyží. 
 

Strava: individulní, k dispozici je kuchyň – viz výše. Přes den četné 
hospůdky. Také by měla fungovat pro veřejnost asi 200 metrů vzdálená 
hospoda Barborka. 
 

Doprava: osobními auty, posádky doladíme dle přihlášených. Sraz k 
odjezdu učiníme ve čtvrtek v 15.30 hod. na parkovišti kina Hvězda, pokud 
by nějaká posádka vyjížděla později, sdělí mi to velitel vozu předem. 
 

Trasa cesty: mapa, kde se chata nachází je na internetu, pokud by 
někdo chtěl zaslat mapku individuálně, napište mi na 
sona.hronova@seznam.cz, zašlu.  
 

Program: běžkařské túry po suprově vyžehlených trasách Jizerek, ale i 
možná mimo tyto vyžehlené stopy. Sjezdaři mohou zajet do některého z 
lyžařských středisek v okolí. Večer pak seznamovací a rozlůčkové večírky, 
prostě klasika – vínečko, zpívání, povídání. 
 

Účastnický poplatek: 700 kč (3 noci, organizace, pojištění) + nutno 
počítat s cenou dopravy – vyrovnáte s řidiči. 
 

Přihlašování: U Soni Hronové na tel. 604 604 329 po 17 hodině či 
napište sms a já se ozvu zpět. Přihlášky beru do vyčerpání kapacity chaty. 

 

Soňa 
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Sauna 
Saunování pokračuje i v lednu: 5., 12., 19., 26. Každé úterý v 18 hodin na 
zimáku. 
 

Kolo – loď - ostrovy a Jadran 
Tato akce je nabídkou pro milovníky kol, sluníčka a moře. Vyplouvá se 
z Baška vody a navštívíme a na kole projedeme tyto ostrovy: Brač 
s nejkrásnější pláží Jadranu, Bol, Hvar, Vis, Korčula a na závěr vyjedeme 
na nejvyšší horu pohoří Biokovo Sv.Jur 1762 mnm. Plout, spát, jíst a 
veselit se budeme na motorové plachetnici pro 20 osob, spí se 
v kabinkách po 2. Cyklotrasy na 
ostrovech jsou jak po asfaltu, tak po 
kozích stezkách a délkově pro 
nenáročné i náročné. Samozřejmostí je 
koupání v moři buď na břehu nebo 
přímo z lodi. To vše můžeme zažít 
pokud se najde aspoň 18 zájemců o 
tento zájezd. Výhodou toho, že 
budeme na lodi jenom my - Kufráci je 
to, že si program můžeme upravit 
podle sebe. A teď další informace: 
 
Předpokládaný termín: září 2010 nebo konec května 2011. 
Cena: 15.000 Kč zahrnuje dopravu osob a kol z Brna tam i zpět, 
ubytování na lodi, vydatnou polopenzi, průvodce, mapy atd. Nutno počítat 
se zaplacením zálohy 3.000 Kč asi půl roku dopředu.  
Aby se Kufr do této náročné akce mohl pustit tak potřebujeme vědět 
předběžný zájem, vím že  
cena je dost vysoká, ale nádherné zážitky něco stojí. 
Takže do konce ledna 2010 čekám na Vaše vyslovení předběžného zájmu, 
ale vážného a to buď SMS na mobil 736680073 nebo mailem 
hron.drahomir@seznam.cz. 

Tak co vyrazíme? Čekám!   
    Dadula 
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

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

 
 
 
 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Broňa Klementovaklement.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 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v únoru 
2.,9.,16.,23. – úterý   - Sauna 
11.-14. – delší víkend  - Jizerské hory 
19.-21. – víkend   - Úsvitcon 
26.-28. – víkend   - Vysočina na běžkách 

 
Zpravodaj – interní měsíčník pro 
členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, 
sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Obrázky a grafická úprava: Pavla 
Jurigová a Pavel Polehňa. 
Zodpovědná redaktorka: Soňa 
Hronová. Uzávěrka 15.12.2009. 
Příští uzávěrka: 22.1.2010.  
Strana 13, Prosinec 2009 a Leden 
2010 
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