
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

 
 

Březen 2010 
 

2.,9.,16.,23.,30. – úterý 
Sauna 

 
 

6. – sobota 
Výlet na sněžnicích 

 
 

19.-21. – sobota 
Dětská akce Provodov 

 
 

25. – čtvrtek 
Josefovské boulení 
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Milí přátelé, 
 Pořád se něco děje, člověk 
nestačil ani pořádně promrznout a už 
tu máme zase (globální) oteplení a 
sním i plno dalších plánů a snů o 
kolách, turistice, vodě, bruslích a kdo 
ví čem ještě. A zdá, že to nikomu 
v okolí zas až tak nevadí. Zima byla 
opravdu perná a tak se skvěle 
vydařily běžkařské akce na Pustevny, 
do Jizerek, na Vysočinu. Vyfrézované 
tratě, kvalitní sníh… no opravdu to stálo za to, kilometry jen odsýpaly. Na 
podmínky o něco náročnější, zato romantičtější, to bylo na Vláře, kde si 
skupinka běžkařů musela stopu „vyfrézovat“ sama a nebylo to vždy 
jednoduché. Z celé akce se dochovala jen jedna fotka, však mrkněte do 
naší webové galerie. Zato Úsviťáci, ti zůstali pěkně klidně v teple školy na 
Modré a prožívali svůj tradiční con - Úsvitcon. A prožili si to prý na plno.  
 Co nás čeká v dalším měsíci si přečtěte níže. Jaro je za dveřmi a 
někteří z nás už byli i na cykloprojížďce nebo bruslích. Příště se s Vámi 
podělím o další humornou historku s klíčema. To by člověk nevěřil, co 
takový vynález jako klíče, dokáže přinést horkých – spíš studených chvil. 
 

Tak hola, hola, jaro volá…       
 Soňa 

 
 

 
Pozor, pozor!!! 
Náctiletí a starší. Máte jedinečnou možnost projít se s Jirkou Hronem 
dne 6.3. na sněžnicích. Kdo z Vás má o výlet zájem napište Jirkovi o 
podrobnosti na adresu: jiri.hron@gmail.com nebo na tel. 777 801 108. 
Možnost přihlásit se je do pátku 26.2.2010. Sněžnice budou zajištěny. 
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Ahoj děcka,  
 Po delší pauze je pro vás opět připravena prvotřídně našlapaná 
dětská akce, která se tentokrát uskuteční na zrekonstruované faře 
líbezné vísky Provodov. Čeká nás spousta dobrodružství a akce. Máte 
se opravdu nač těšit. Tak neváhej a Soni zavolej!  
 
Datum: 19.-21.3.2010 
Místo: fara na Provodově 
Odjezd: v pátek 15:20 z AUTOBUSOVÉHO nádraží v Uherském 
Hradišti, sraz v 14:50 na Palackého náměstí pod kaštany, kde naložíme 
bagáž do auta. 
Jedeme cestou tam přes Zlín, takže Zlíňáci mohou přisednout po 
cestě….po domluvě. 
Vezměte si malé zavazadélko – batůžek na cestu. 
Příjezd: v neděli 15:32 na VLAKOVÉ nádraží v UH 
Účastnický poplatek: 320,- Kč 
S sebou: spacák, 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 cestu. 
PŘIHLÁŠKY: denně u Soni telefonicky či emailem do pondělí 
15.3.2010. Vhodné zaplacení předem po domluvě, přespoláci mohou 
zaplatit až na akci nebo je také možno platit převodem na účet: 
1543582339/800 (nutno do informací pro příjemce uvést vaše jméno a 
heslo DA1). 
 

Na setkání se těší   
AVDA 
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TÁBOR ÚSVIT 
 Se tentokrát uskuteční ve Vlachovicích v Bílých Karpatech. Termín 
bude neděle 25.7. až neděle 8.8.2010. Podrobnosti vyjdou v příštím 
zpravodaji. Přihlášky budou k dispozici v druhé půli dubna. 
 

KUFROVKA NA VODĚ 
Letošní Kufrovku na vodě jsme naplánovali na poslední prázdninový týden..., 
což znamená od 21.-29.8. 2010 (tak aby před koncem prázdnin zbyly ještě 

Akce je určena nejen náct

dva dny na rozdýchání...)  

iletým od 13 let.  
ci a Vltava od Vyššího Brodu do 

ail.cz) 
žete podívat na stránkách:  

Místo: pravděpodobně Stará řeka na Lužni
Budějic... 
Co nás čeká: více než týden pohody, splutí řeky, vodácké kempy, zpívání při 
kytaře u ohně... 
Účastnický poplatek: 1750,- Kč 
Přihlašování: u Paji (pavelpol@em
Na fotky z Kufrovky na vodě 2006 se mů
http://www.kufr-usvit.cz/?lg=cz&page=galerie

AVDA 

Opět připravujeme ů 16.-18.4. Tak si jej 

 
 
 Víkend netradičních sport
rezervujte!!! Také snad proběhne Turnaj v deskovkách – podrobnosti příště. 
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 Kdo z  nestihl, je na 

ase. R
Vás – dětí a mládeže a vedoucích to letos ještě

č egistrační listy jsou k dispozici na www.kufr-usvit.cz  
 
 
 
 Turnaj v DRD a aréně družin se konal již podruhé na Modré za silné 
časti 

m dvě 
 

ce 
  

1. VKV 
rácio Petřík 

n Iš 
zák) 

d Radegast (Ležák) Hanák 

 Jančařík 

2. Scoia'tael 
říková 

 

 

ú mládeže i odrostlejších kousků. Celkem bylo sestaveno 7 družin 
s celkovým úhrnem 40ti dobrodruhů. Tři PJové odehráli s každým týme
soutěžní dobrodružství a myslím že se stejně jako hráči dobře bavili. Paralelní
arénové bitvy byli zase něco pro taktičtější povahy, které občas zatopili i 
sličné dvojici naší jury. O naplnění bříšek se nám postarala osvědčená dvoji
( v současné době dvouapůltice ), takže jsme se klasicky bombasticky přejedli.
 Na další Úsvitcon se těší PJové Jiřík, Zuzka, Žaba a Dajen, arénové 
bojovnice Pavla s Anet, no a kuchaři Paja, Domča a Terezka. 
 

Patrik Ho
Martin Melfi van Baste
Vlastimil Zedd Radegast (Ře
Pazderka 
Martin Me
Ondřej Horin Vaněk 
Karel Kerrigan Reese

Klára Manda Ju
Aneta Eilonwy Juříková
Ondřej Trixx Janča 
Jakub Zeeb Nygrýn 
Martin Kecka Mareček 
Maruška Gira Bedrošová

3. Špatné vzory 
Aleš Styrbjorn Čap
Libor Damar Zahradníč
Jaroslav Harald Křivánek 
Marek Jeviel Jursa 
Kristýna Thinve Bohá

ka 
ek 

čová 

4. Bořiči mýtů 
k  

  

á  
 

Jakub Taufi Libí
Jan Caik Sladký  
Michal Lišák Buráň
Filip Telem Maluš  
Jana Tiara Pustinov
Jakub Svíťa Jedounek
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5. Lovci veverek 
Jan Edhel Hajduch 
Bronislav Laureo Pulec 
Zuzana Nevinnost Sama Kluková 
Martin Andúne Formánek 
Tomáš Samanta Pojkar 

6. Balrog a spol. 
Ondřej Balrog Špirit 
Helča Katyja Munzarová 
Petr Hartmul Křeháček 
Josef Ariorod Sedlačík 
Eliška Elisa Kundratová 
Tereza Raya de Rimini Králová 

7. Poslední 
Dominik Furius van Furin Matúšů 
Ondřej Athalos de Arimathos Balada 
Tereza Malice Uhlíková 
Karel Karlos Brázdil 
Honza Anuuvin Řehořek 
Filip Jare Tetsu Řehořek 

 
Turnaj v aréně družin: 

1. Lovci veverek 
2. VKV 
3. Balrog a spol. 
4. Scoia'tael 
 

 
 
 

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!! 
 

Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, boulingáři… 
Svátek svatého Joséfka se opět blíží a s ním i tradiční zápolení již posedmé na 
bowlingu 
 

Termín: čtvrtek 25. března 2010 
Místo konání: Tenisová hala u řeky Moravy – vedle tenisových kurtů. 
Sraz: 16:45 hod, herna je objednaná od 17.00 – 21.00 hodin, bar je přímo 
v herně  
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. Každé kolo 
má deset hodů (1 hod se skládá z prvního koulení na deset kuželek + dorážka 
– druhé koulení pokud při prvním koulení netrefíte všech deset, tak shazujete 
ten zbytek… takže v jednom kole budete mít teoreticky od 10 do 20 koulení… 
kdo ještě nepochopil, pochopí na místě). 
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní podlahu a 
hlavně sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 30 Kč (tak jak u doktora) 

Na setkání se těší Joséfkové, Jirka Müller a Paja 
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Víš kde se nachází Karlova skála, Zbojník…?   
Pokud ne, tak neváhej a pojď s námi v neděli  4. dubna 2010 na 
pohodový, sluníčkový, velikonoční výlet! 
Odjezd autobusu v 8:30 z Uherského Hradiště, 8:35 z nádraží Staré 
Město do Buchlovic. Další informace u Zoji na tel. 724 947 226 
  

Za Rychlou rotu zve    
Zoja 

  
 
 
Jelikož se přihlásilo jen 10 zájemců, nebude KUFR tuto akci organizovat. 
Nezoufejme, možná příští roky se situace změní a zájemců přibude. 
V dubnovém zpravodaji vyjde informace, zda se v září vydáme na kole 
napříč Itálií od Středozemního k Jaderskému moři. Podklady a informace o 
této krásné cestě mám a záleží to jen na sehnání spolehlivého a cenově 
přijatelného autobusu. 

 Tak Ahoj někde na kole nebo u moře   
    Dadula 

 
 
 
 
Po třech letech tréninku v domovině se chceme opět vydat sjet některé 
alpské hřebeny do oblasti Zell am Zee. Zůstaly nám tam některé terény 
neprozkoumané a určitě si chceme dát znovu Hundstein.  
Termín: 2.-6.7.2010. Bydlet budeme v penzionu Ebnerhoff jako minule, 
ubytování je už objednané. Kapacita bude 19 míst. Tak promýšlejte, 
přihlášky budu brát od počátku dubna, kdy poskytnu bližší informace. 

 
Soňa 
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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 dubnu 
6.,13.,20.,27. – úterý - Sauna 
4. – neděle   - Za krásami Chřibských pískovců 
16.-18. – víkend  - Vikend netradičních sportů 
24. – sobota   - Otvírání Moravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 5.3.2010. Příští uzávěrka: 22.3.2010. 
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