
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

Září 2010 
 

2.-5. – prodloužený víkend 
Krkonoše na kole 

 

12. – neděle 
Podzimní splutí Moravice 

 
25.-28. – sváteční prodloužený víkend 

Polské Tatry 
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Milí Kufráci a Úsviťáci. 
 

Máme za sebou věru perné léto a před sebou snad příjemný a slunečný 
podzim. Co se všechno za poslední 2 měsíce událo? Ještě před vypuknutím 
prázdnin se poměrně početná skupina turistů vydala poznávat neznámé pískovce 
po Chřibech. Na počátku července cyklisté vyjeli do Alp do oblasti Zell am Zee a 
velmi, velmi si to užili v kopcích i v dolinách, u jezera či v cukrárnách. Pocity po 
zdolání alpských vrcholů nejlépe vystihuje slovo: vyvrcholení! A bylo jich hned 
několik během pár dnů. Kdo jel, jistě nelitoval. Týden po návratu z Alp proběhla 
Odysea na břehu Lipna a zážitky byly opět skvělé, podmínky pro několik druhů 
sportů prvotřídní, počasíčko přálo, partija se sešla opět výborná… co více si přát? 
No a na konci léta jsme se opět na kolech vydali do hor, tentokrát do Krkonoš. A 
bylo to opět super. I zde jsme zažili několikero vyvrcholení, klima bylo podzimní, 
Krkonoše vylidněné, hospůdky přívětivé, Krkonoše v kombinaci s kolem mohu jen 
vřele doporučit. Mrkněte do naší fotogalerie, tam to všechno je. 
 Úsvit přes léto také nezahálel. Proběhly dvě klasické letní akce. 14 denní 
tábor Úsvit ve Vlachovicích a týden na vodě tzv. Kufrovka pro náctileté. Tábor 
nám docela propršel, ale výtečný tým vedoucích to všechno zvládl, nenechal děti 
propadnout špatné náladě. Celotáborová hra se nadmíru podařila, osídlili jsme 
ostrov Tartu, skamarádili se s domorodci, prošli spoustu dobrodružství v bojích 
s piráty, lidožrouty a přírodními živly. Byly to opět velmi nabité a intenzivní dny 
strávené při táboření uprostřed liduprázdné přírody. Samozřejmě, že nelze 
zapomenout na skvělou kuchyni Džonka, Ondry a Máši. Organizace letošní 
Kufrovky se ujal Paja, Jiřík a Domča. Podařilo se jim sjet Lužnici a Vltavu, počasí 
prý jim také docela vyšlo, nikdo se neutopil, i 
když Čochtan si přišel také na své. Vody si 
užili až, až a v dobré náladě se vrátili domů. 
 A co nás čeká nejbližší týdny? Splutí 
Moravice, prodloužený víkend v Polských 
Tatrách, děti setkání po táboře, promítání 
videa z tábora a Podzimní prázdniny. Takže, 
jak vidíte, zahálet nebudeme. 
 

Ahoj a co nejteplejší podzim přeje  
  Soňa 
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. Ahoj nejen vodáci, vodačky a vodáčata. 

Protože pro letošek bylo 
vodáckých akcí málo, naplánovali 
jsme jednu poklidnou vodáckou 
jednodenku. Jde o splutí Moravice.  

Termín: neděle 12.9.2010, 
odjezd předběžně v 5:30 od 
Zdravotní školy – bližší info 
telefonicky u organizátorů (voda 
z přehrady Kružberk se má pouštět 
od 6:00 do 11:00) 
Plavidla: Pevné plastové lodě (6), případně KUFRové rafty nebo Pálavy.  
Program: Splutí Moravice od přehrady Kružberk do Žamberka 
(případně z Podhradí do Hradce nad Moravicí) 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu osob a množství ujetých 
kilometrů. Předpokládáme, že to bude něco kolem 350,- Kč. V poplatku 
je započítána doprava osob, půjčení materiálu, pojištění a doprava lodí. 
Návrat: pravděpodobně kolem 20:30 hod. 
Přihlášky u Paji na telefonu 604897725 nebo pavelpol@email.cz
 
     Na vodě se na Vás těší čochtani  
       Jiřík a Paja 
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 Ahojte děti a mládeži. Na konci října vyjedeme opět do 

 

přírody strávit podzimní prázdniny (28.-31.10.2010) 
s kamarády při hrách a soutěžích. Pojedeme tentokrát do 
Provodova na starou faru. Program bude pestrý, už teď se 
můžete začít těšit. Tak si rezervujte čas, my – vedoucí už 
se na vás těšíme. Podrobnosti vyjdou v příštím zpravodaji. 

AVDA
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 Pojeďte s námi zdolávat vrcholy polských Tater, vyzkoušet si zajištěné 

ermín: sobota 25.9. - úterý 28.9.2007 (státní svátek) 
ter včetně 

kopaného – Kuznice a odtud lanovkou nebo pěšky 

jny Granat – Orla Perč – Kryžna – 

přes Kozí vrchy 
ozi Wierch – Granaty – Czarny Staw – 

y 
 Wierch – Kopa Kondracka – Kondracka Przel. – 

od) 

a 4. den: 
ě Pálenica,po červené Mořské oko, dále po modré 

dná se o náročné trasy. Proto doporučuji kvalitní obuv (pohorky) a cestovní 

bytování: v chatě (schronisko) Murowaniec (Hala Gasienicowa) – 4 a 

ěr jídel v cenách jako u 

cesty (jištěno řetězy) a pokochat se výhledy na Vysoké Tatry a Roháče. 
Poláků je mnoho a hor mají málo a proto je nutno rezervovat ubytování 
hodně předem. Zkuste popřemýšlet a přihlaste se co nejdřív. 
 
T
Program: pěší turistika po hlavním hřebenu polských Ta
zajištěných cest– návrh tras: 
1.den – výstup na Svinicu 
Cesta přes Slovensko do Za
(2.25 hod) na chatu Murowaniec – ubytování 
Výstup na Svinicu (2301) – cca 5,5 hod 
2.den – zajištěná cesta Orla Perč 
Murowaniec – Czarny Staw – Skra
Murowaniec  (6,5 hod) 
3.den – zajištěná cesta 
Murowaniec – Czarny Staw – Zawrat – K
Murowaniec (8 hod) 
4.den – Červené vrch
Murowaniec – Kasprowy
Giewont – Przel.w Grzybowcu – Lysanou – Dol.Stražyska – Zakopane (7h
– odjezd do UH 
Možná varianta n
přejezd autem na parkovišt
Hrubý vrch, Dolina pěti stavů, dále po zelené parkoviště Pálenica. 
 
 
Je
připojištění. Po cestě není možnost občerstvení mimo Kasprowy Wierch. 
 
U
vícelůžkové pokoje se společným sociál.zařízením. 
Stravování: vlastní a v restauraci chaty (velký výb
nás, ráno konvice s horkou vodou) 
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Doprava: vlastními auty 
Odjezd: v sobotu 25.9. ráno dle dohody s řidičem 

í individuálně na místě 

é do NP (cca 30 zl/ 4dny) – 6,40 

 dopravu cca 650 Kč zaplatit dle dohody s řidičem (nutno počítat se 

Účastnický poplatek: 50 Kč (organizace) + ostatn
(pokud nebudou chtít zálohu předem):  
Cena ubytování – cca 40 zl/noc + vstupn
Kč/1zl 
Cena za
sloven.dálniční známkou a parkovným v Zakopaném). 
Přihlášky a platby: Laďa Plch tel. 777 767 299 nebo 
outdoor.uh@seznam.cz  nebo Jirka Hron tel. 739 672 63
 

9 

íce info na http://www.gory-szlaki.pl/orla_perc.htmV
http://murowaniec.pttk.pl/
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE: 

ců.  

vání v 

ené 

 na to a 

e trasy 

Laďa Plch 
 

 Přihlášeno 12 zájem
Rezervace ubytování na 
chatě Murowanec se 
nepodařilo zajistit. 
Objednáno je ubyto
2 chatkách pro 6 lidí v 
kempu v Zakopaném 
cca.1 km od lanovky, 
čekáme na potvrzení 
objednávky o 
čemž budeme 
všechny přihláš
informovat 
mailem.  
S ohledem
na počasí 
přizpůsobím
navržených tůr. 
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Klubovna:   

ho ná
iště 

 

 Jméno e-mail 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

Palacké m. 293 
686 01 Uherské Hrad
1. patro  - dveře 12 

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

ttp:  H www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

 
 

Telefon 
P H hron.dra 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 udmila Bříštělová 72 542 629 

 08 056 938 

edoucí roňa Klementova lement.brona@centrum.cz

 L  5
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová 6
    
V B 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 zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

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
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KUFR a Úsvit v říjnu 
  - Vycházka v Karpatech 

víken

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

16. – sobota  
28.-31. – delší d  - Podzimní prázdniny 

 

Z d
DUHA. Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka 
7.9.2010. Příští uzávěrka: 30.9.2010. 


