
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

březen 2011 
 

1., 8., 15., 22. 29. – úterý 
Sauna 

 

12. – sobota 
Přes pulčinské skály 

  

16. – středa 
Josefovské boulení 

 

18.-20. – víkend 
Dětská akce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Březen 2011. strana 1 



 
 
 

 
 

 
Milí přátelé, 
 
 Zdravím Vás krátce, tentokrát z postele, neboť mě přepadl 
nějaký virus a nechce se mně pustit. Zima si s námi zahrává, 
jen co je pravda. 
Podařilo se uskutečnit 
Vysočinu na běžkách, i 
když to bylo dle 
zúčastněných na 
pokraji jetelnosti. 
Spokojenost však byla 
veliká.  
 Úsvit uskutečnil 
svou tradiční akci 
Úsvitcon s akordními 
42+8+2 účastníky, což 
je moc pěkné. Doufám, 
že i do zpravodaje 
časem doputují 
podrobnější zprávy o 
průběhu.  
  
V březnu už chystáme 
trošku jarně laděné akce – procházku do Pulčinských skal, 
dětskou akci v Osvětimanech a tradiční Josefovské boulení. 
Doporučuji však při pohledu na teploměr raději ještě zůstat u 
zimní výbavy.Tak jaru zdar… 

Soňa 
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Ahoj děcka! 
 Zdravíme Vás 
v novém roce. Máme pro Vás 
nachystanou další parádní 
akci. A to víkendovku na 
útulné hájence 
v Osvětimanech. Příroda se 
bude probouzet do jara ze 
zimního spánku. Tak proč to 
neoslavit s kamarádky a 
kamarádkami? Projdeme se, 
zahrajeme si pár her, zazpíváme … Zkrátka se hezky vyřádíme a 
pobavíme! 
Tak neváhejte a vezměte i své kamarády a kamarádky. 
Termín: pátek 18.3 – neděle 20.3.2011 
Místo a ubytování: hájenka v Osvětimanech 
Odjezd: v pátek z autobusového nádraží v 14:50 směr Osvětimany, sraz 
v 14:30 pod Kaštany, kde se naloží batohy do auta
Návrat: v neděli tamtéž v 15:09 
Strava: zajištěně od sobotní snídaně do nedělního oběda 
Účastnický poplatek: 200 kč (doprava, strva, ubytování, organizace) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka – budeme bez 
elektriky, takže ji budete dost potřebovat, pláštěnka, jídlo a pití na 
pátek, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle počasí a potřeby, 
psací potřeby, dobrou náladu, malý 
batůžek na túry. 
Přihlašujte se Peťovi do 14.3 na tel. 724 166 304 či emailem na adresu: 
mr.petrhron@gmail.com.

Těšíme se na Vás   AVDA 
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Tábory 
Letos opět plánujeme uskutečnit 2 
tábory. 
Tábor pro náctileté – kufrovka tentokrát 
na kolech - v termínu 2.-10.7.2011. 
Letošním cílem budou pravděpodobně 
Jeseníky. 
Tradiční tábor Úsvit se uskuteční 
nejpravděpodobněji v termínu 24.7. až 
7.8. 2011 opět jako loni ve Vlachovicích.  
Přihlášky budou k mání od dubna. 
 
 
 
 
 
 …k barevnému ledopádu (náhrada za akci 26.3 „Horenka 
Chabová“) 
 Ti z pěšáků, co se těšili na výlet k Horence Chabové, budou 
muset počkat, až bude znalec místních poměrů Míla fit. Jako 
náhradu jsem vybral akci hradišťských turistů do atraktivního místa. 
O ledopádu v Pulčinských skalách jsem slyšel, ale osobně jej ještě 
nenavštívil.  
Termín: sobota 12.3. 2011 
Doprava: vlakem tam je komplikovaná a vyžaduje časné vstávání 
– odjezd vlakem z UH 5.46 do Horní Lidče (příjezd 8.34hod, 
využijeme SONE + pro 2 dospělé za 200Kč). Z Lidečka je odjezd 
v 15.32 nebo 17.09hod. 

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

Termín: středa 16. března 2011 
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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Apeniny (Itálie) na kole 
 
Vážení a milí přátelé,  
 Koncem května byla v plánu cyklistická akce v Itálii, kterou 
jsem měl organizovat s kamarádem Mílou Špiritem. Vzhledem 
k Mílově nemoci a ještě mým problémům s termínem konání akce, 
rozhodl jsem se, pro letošek akci zrušit. Věřím, že tímto včasným 
rozhodnutím si budete moci upravit své plány na dovolenou a také 
věřím, že do třetice t,j. v r.2012, se akce uskuteční. 
       Mějte se hezky 
        Dadula Hron 

 
 

Brigáda v Kunovicích 
 
 Na termín 7.května plánujeme velkou brigádu v Kunovicích. 
Naším cílem je udělat generální úklid s vytřízením nepotřebných 
věcí a hlavně výměna střešní krytiny v druhé polovině našeho 
skladu... Kdo bude moct, rádi vás uvidíme... 

Vedení 
 

Odysea 2011 
 
 Letošní Odyseu jsme naplánovali na 23.-30.července, tak už 
si rezervujte svou dovolenou... Tentokrát jsme si jako cíl putování 
po českých luzích a hájích vybrali oblast Náchodska. Ubytování je 
zajištěno v ubytovně KČT Náchod. Bližší informace vyjdou v příštím 
zpravodaji. 
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Klubovna:   

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

 
 
 
 
 
 Jméno e-mail Telefon 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
 

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 2011 
16. – sobota    - Otvírání Moravy 
22.-25. – prodloužený víkend - Velikonoce na kole 
??. – sobota    - Jednodenní dětská akce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj – 
interní měsíčník 
pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. Grafická úprava: Pavel 
Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka 3.3.2011. Příští uzávěrka: 28.3.2011. 


