
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

 
 
 
 
 
 

16. – sobota 
Otvírání Moravy 

 
 

22.-25. – delší víkend 
Velikonoce na kolech 

 

 
1.5. – neděle 

Prvomájová kola 
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Ahoj děti a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. Přinášíme 
Vám tedy informace o našem tradičním letním táboře Úsvit. Letos 
nebudeme objevovat neznámé kraje, ale po roce se vrátíme na 
příjemnou základnu do Vlachovic. Máme ji ošahanou, odzkoušenou, tak 
aspoň víme o čeho jdeme.  

Termín: sobota 23.7. – sobota 6.8. 2011 

Místo: Vlachovice, Bílé Karpaty. Tábor je umístěn cca 1 km za dědinou 
v krásném údolíčku u potoka. Sestává z podsadových stanů, zastřešené 
jídelny a kuchyně, stanů technických a stanů pro vedoucí, polní sprchy, 
umývárky, polních WC, hřiště… 

Doprava: autobusem z UH tam i zpět 

Ubytování: v podsadových stanech, spaní ve vlastních spacácích, stan 
pro 2 děti. 

Strava: klasická táborová z polní kuchyně, jídlo 6x denně (snídaně, 
svačina, oběd, svačina, večeře, 2.večeře). Vaří náš oblíbený starosta 
Johnek Pijáček a jeho pomocníci. 

Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou. Že o 
dobrodružství a napětí nebude nouze, o tom nepochybujte!!! Letos to 
bude zvláště napínavé!!! Těšte se na skvělé scénky a divadla, na hry 
v lese i na louce a hřišti. Na cachtání v potoce a plavání v bazéně ve 
Vlachovicích. Také na posezení u ohně, zpívání, rukodělnou činnost a 
hlavně na spoustu srandy s kamarády a vedoucími. Účastnický 
poplatek: je pro členy Úsvitu 2.500,- Kč.  Kdo se ještě letos do 
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Úsvitu nezaregistroval, může tak učinit při přihlášení na tábor, 
registrační poplatek je 120,- Kč. Opět budeme na poukaz uplatňovat 
dotaci MŠMT. 

Přihlášky budou k dispozici u Soni, zálohu (1000 Kč) nutno zaplatit 
do 15.5.2011 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude 
celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí 
být zaplacena do 15.6. 2011!!!! 

O přihlášku či jakékoliv další informace se přihlaste k Soni na tel. 
604 604 329 večer, nebo lépe napište emailem na adresu 
sona.hronova@seznam.cz. 

Míst na tábor je letos opět jen 32, tak neváhejte  a hlaste se co 
nejdříve!  

Poslední pokyny, včetně všech možných podrobností budou zaslány 
přihlášeným.  

Na setkání se těší v přírodě  

 Soňa, Linda, Jana, Jituš, Pepe, Petr, Máčala, Jirka  

a za kuchyň Johnek, Máša, Hanka a Ondra. 

 

 
 
Ahojte náctníci a cetníci… 
 
 V termínu 2. až 9.7.2011 se uskuteční tradiční kufrovka, 
tentokrát na kolech v Jeseníkách. Máme zamluvenu perfektní 
chatu kousek od Skřítku, přímo v srdci Jeseníků. Na programu jsou 
hlavně cyklovýlety – určitá fyzická zdatnost a zájem o cyklistiku tedy 
nutná, ale budeme hrát i nějaké hry, soutěže, zpívat, sedět u 
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ohně…apod. Akce je určena náctiletým od 14 let, ale znovu opakuji je 
nutno vydržet cyklovýlety vedoucí i do kopečků a čítající cca 40-70 
km. Doprava bude pravděpodobně vlakem, stravovat se budeme 
společně, účastnický poplatek bude: 1800kč. Přihlašování u Soni na 
tel 604 604 329, nebo lépe na email sona.hronova@seznam.cz. Tamtéž 
je možno si napsat o přihlášky.  
 

 
 
Poslední únorový víkend jsme na Modré spáchali již osmý ročník 
turnaje v Dračím doupěti - Úsvitconu. Těší nás, že o akci je konstantně 
vysoký zájem, letos jsme naplnili kapacitu 42 účastníků do posledního 
místa a ještě zbyl jeden chudák náhradník. Pravdou je, že hráči na 
Úsvitconu už dávno nejsou z řad členů Úsvitu, za ty roky se nám 
vytvořil docela pevný okruh milovníků Dračího doupěte z okolí, kteří si 
možnost jednou ročně s námi zahrát nenechávají ujít. I věkový průměr 
se rok od roku zvyšuje, už je asi za dvacítkou, naštěstí věk není pro 
hraní DrD nijak podstatný. To nás těší a doufáme, že v této tradici 
budeme dál úspěšně pokračovat. 
Kromě turnaje v DrD proběhl v rámci doprovodného programu také 
turnaj v lukostřelbě. Střílíme uvnitř, protože ve velkém sále 
přezimovává terčovnice z Archeoskanzenu, takže stačí přesvědčit lidi 
pospávající ve spacácích okolo ní, aby se přesunuli za startovní čáru a 
může se soutěžit. Na stěnu za terčovnicí jsme navěsili staré dekáče, 
v těch taky pár šípů uvázlo, ale stěna přežila bez škrábnutí. Stejně tak 
účastníci ostrostřelci. 
Soutěžní dobrodružství se vydařila, družinky jsou už zkušené a je 
radost s nimi hrát. V prvním příběhu se dobrodruzi toulali cizím 
městem nakaženým morem, aby našli muže odsouzeného k smrti. Druhý 
příběh začínal strašidelným hradem, v němž se postavy dostávaly stále 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu • Duben 2011 • strana 4 



 
 
 
hlouběji do minulosti, aby nakonec mohly zlomit starou rodovou kletbu. 
Atmosféru při hraní doplňovala hudba a kostýmy mnohých 
zúčastněných. Pánové jeskyně (vedoucí soutěžních dobrodružství) ve 
složení Jiřík, Dajen a Žaba byli v zápřahu od rána do rána, naspali za 
víkend krásných šest hodin, ale povedlo se jim všechny družinky 
zvládnout ke všeobecné spokojenosti. 
Paja s Domčou a Terezkou se činili v kuchyni, vytvořili dokonce i 
svíčkovou omáčku, kterou do ešusů servírovali se šlehačkou a 
brusinkami. To, že věk na Úsvitconu nehraje roli, dokazuje účast nejen 
staré harcovnice Terezky Polehňové (byla tam už i vloni, když jí byly 3 
měsíce), ale i naší Elišky, která to v kostýmku skřítěte a s dudlíkem 
v puse zvládla na jedničku. 
Koneckonců, kdo chce, může se podívat na www.linel.mysteria.cz, kde 
v odkazu Úsvitcon je podrobné povídání o letošním ročníku, výsledky a 
fotky. 
 
Výsledky turnaje v DrD: 

1. VKV 
2. Velikáni 
3. Špatné vzory 
4. Pošuci 
5. Balrog a spol. 
6. Ruby Naruby a Lovci veverek 

 
Výsledky turnaje v lukostřelbě: 
Muži: 

1. Adam Bábík 
2. Vít Haluza 
3. Tomáš Pojkar 

Ženy: 
1. Kristýna Boháčová 
2. Helena Munzarová 
3. Zuzana Kluková 
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Ahoj nejen vodáci,  
Jaro už je tady, a tak jsme pro vás 
připravili tradiční zahájení vodácké 
sezóny. Usmíříme si čochtana, pokřtíme 
novou loď od Nadace Děti-Kultura-Sport 
a užijeme si s přáteli dobré pohody...  
 
Termín: sobota 16.dubna 2011 
(bohužel o týden později jsou 
Velikonoce) 
Doprava: individuální, hromadnou 
dopravou se dá jet vlakem 9:30 ze 
St.Města… 
Plavidla: Kanoe, pálavy a rafty zabezpečuje pro včas přihlášené KUFR 
(pouze dovoz , ne foukání…)  
Program: Sraz kolem 9:45 ať stihneme nafoukat lodě, 10.30 hod 
ceremoniel odemykání Moravy a křtu nové lodě, poté splutí Moravy do UH 
s možným mezipřistáním v jarošovské pivnici a na konci posezení nad 
kofolou v zahrádce u komína.  
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč  

Přihlášky: telefonicky u Paji 
(604 897 725). Při přihlašování 
uveďte jakou lodí chcete jet, 
výběr lodi závisí samozřejmě na 
pořadí přihlašování – kdo dřív 
přijde, ten dřív mele…  
 
Na Moravě ahoj  

Paja Polehňa a Jirka Müller 
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Původně jsem měl v úmyslu, že o 
Velikonocích vyrazíme na Vysočinu. 
Ovšem poté co jsem začal shánět 
ubytování, mě bylo jasné, že jsem 
si vzpomněl pozdě, všude měli již 
obsazeno a to i tam, kde bych to 
v životě nečekal. A tak jsem vyslal 
dotaz na chatu Kovárnu ve 
Stříbrnicích 
(to je ta, co jsme byli o Vánocích) 
a měli volno. Tak Vás zvu na 
krásné Velikonoce pod Kraličákem, 
kde se mohou vyřádit i turisté. Pro kolaře bude nachystáno několik tras 
jak náročných, tak méně náročných. Hlavním trhákem je vyšlapání 
Kraličáku z polské strany a zajímavý výšlap na Severomoravskou chatu. 
Tak a teď podrobnosti : 
Termín: od pátku 22.4.2011 - předpokládaný odjezd kolem 17 hod do 
pondělí 25.4.2011. 
Doprava: vlastními auty, je to přibližně 170 km, asi 2,5 hod jízdy 
Stravování: vlastní, v chatě se dá pohodlně vařit, kousek je obchůdek a 
hospoda s dobrým pivem a vaří se tam. 
Ubytování: na chatě Kovárna ve čtyřech 4 lůžkových pokojích a jednom 
3 lůžkovém. 
Účastnický poplatek: za ubytování, místní poplatek a org. výdaje činí 
700 Kč, plus počítejte výdaj za dopravu, kterou uhradíte řidiči, s nímž 
pojedete. 
Program: cyklo i normální turistika, v neděli večer budou chlapi plést 
tatary a děvčice malovat vajca a po půlnoci bude mrskačka. 
Přihlášky: u mě na tel. 736 680 073, zálohu vybírat nebudu až celý 
poplatek na místě, věřím, že kdo se přihlásí, pojede. 

Tak nashle pod Kraličákem  
  Dadula Hron 
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Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 
 
Takže si dáme v neděli 
1.5.2011 sraz v 9:00 u 
Kokavců (hospůdka ve St. 
Tenici) 
 
Program:  
1. registrace a kontrola 
vybavení účastníků (nutné 
pojízdné kolo, jeho výrobní 
číslo, ochranná přilba, funkční 
oblečení – sloupce vody 
nepropustit, sloupce potu 
propustit, batoh nebo brašny na 
kolo se svačinou, pitím, mapa 
Chřibů, pumpička – co kdyby…) 
2. seznámení s trasou (cca 30 – 

:15 hod. 
ady sklep u 

50 km) 
3. Start 9
4. Cíl cca 14:30 S
Hronů – zahrada pod třešňů 
(obtúlání cyklistek, opékání špekáčků, popíjení, zpívání a jiné veselení 
se…) 
 

Zve    
Máša 
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 Jak bylo inzerováno v minulém zpravodaji, tak letos se Odysea 
uskuteční v krásné krajině kolem Náchoda. Co všechno můžeme navštívit 
a poznat: Orlické hory, pevnost Dobrošov, gory Stolove v Polsku, vodní 
nádrž Rozkoš, Babiččino údolí, Adršpachské a Teplické skály, 
Broumovsko, při špatném počasí zámek Náchod, Opočno, Kuks, safari ve 
D.Králové atd. 
 Ubytování je zajištěno na okraji Náchoda v tur. ubytovně ve 3 a 4 
lůžkových pokojích (vzhledem ke kapacitě budeme spát max. po třech.) 
Ubytovna má klubovnu s výborně vybavenou kuchyní vše je útulné a 
čisté. Na dvorku je venkovní posezení. Koupání je možné přímo na 
přírodním koupališti v Náchodě nebo na vodní nádrži Rozkoš, která je 
vzdálena asi 9 km. Hlavní náplní bude cykloturistika KČP. 
Termín: od soboty 23.7.2011 do soboty 30.7.2011 
Doprava: vlastními auty, pokud bude málo aut tak vlakem. 
Stravování: vlastní, obchodů a hospod je v Náchodě dostatek, kuchyň je 
perfektně vybavená. 
Ubytování: pokojíky jsou menší, ale útulné, někdo bude muset spát na 
bidle, kapacita ubytovny je 40 osob, ale počítáme jen se 30 účastníky, 
takže bude pohodlíčko. Sprchy a 
WC jsou společné a jsou dvoje. 
Účastnický poplatek: který 
zahrnuje ubytování 7 nocí, místní 
poplatky a org.výdaje je pouhých 
1.200 Kč. 
Přihlášky: bere Máša Hronová 
tel.776394247 a platná přihláška 
je zaplacená záloha ve výši 500 
Kč nejlépe, na účet Kufru: 
č.ú.: 1543558339/0800. 
 

Neváhejte s přihláškami, ať není pozdě      
 Vedení Kufru 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu • Duben 2011 • strana 10 



 
 
 
 
 
 
 
Milí cyklisté a turisté, 
 Zvu všechny 
příznivce dlouhých 
stoupání a ještě delších 
sjezdů, milovníky hor, 
slunce, alpských 
hospůdek, 
neskutečných 
panoramat, také Ty, 
kteří si chtějí zkusit sjet 
o něco vyšší hory než 
máme u nás, sáhnout 
si výš a možná taky hloub… Tak pro Vás všechny bude srpnová akce, jež 
proběhne v oblasti Dachsteinu v Alpách. V plánu jsou 3- 4 cyklo dny, + 
pro zájemce i v některé dny turistika ve vysokých horách či ferrati.  
Termín: 17.-21.8.2011 
Doprava: Os. auty, odjezd ve středu, návrat v neděli. 
Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti – 
v Schladmingu v penzionu, který zatím zajišťujeme. Ubytování v Rakousku 
je to komfortní, v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd.  
Strava: vlastní 
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – cca 18 míst. Jako přihlášku 
beru 30 euro zálohu. Doplatek budu vybírat v eurech až na místě, 
počítejte s cca 16 – 18 euro na noc. Záloha je nutná z důvodů event. 
storna, náhlého pozdního odhlašování, což pak organizačně a zejména 
finančně dělá Kufru problémy. Dopravu si každý vyrovná s řidičem. 
Pozn: V Rakousku je povinnost jezdit s cyklistickou přílbou!  
Další podrobnosti v příštím zpravodaji. 
 

Přihlašujte se na 604 604 329 do konce června.    
 Soňa a Jirka Hronovi 
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Brigáda v Kunovicích 
 Dne 7.5. 2011 v 7.30 hodin se uskuteční jarní velká brigáda 
v Kunovicích. Budeme chystat materiál na sezonu, třídit vše nepotřebné, 
dělat pořádky a hlavně chlapi se pustí do druhé poloviny střechy. 
Dobrovolníci vítáni!!! Nutno přijít opravdu včas, aby po četě vyklízecí a 
třídicí mohli brzy nastoupit chlapi na střechu. 
 
Hledání nové klubovny 
 Z důvodu vysokého nájmu bychom rádi přestěhovali kufrovnu do 
levnějších prostor. Pokud byste věděli o nějakém vhodném místě, tak 
neváhejte a dejte vědět Dadulovi Hronovi. 

Vedení KUFRu a Úsvitu 
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(uvedeno půjčovné na den)  
                  člen       nečlen 

Vlek velký – na kola .............................. ................... 400,- .............. 500,-  
 
Pevné lodě 
C2 – plastovky....................................... ..................... 80,- .............. 140,- 
C1 - plastovka ....................................... ..................... 40,- ...............  80,-  
V ceně jsou pádla a staré vesty (červené polystyrenové) 
 
Rafty 
Colorado – Gumotex (6 míst) ................. ................... 250,- .............. 350,- 
Pulsar – Gumotex (6 míst) ..................... ................... 350,- .............. 450,- 
Pálava-Gumotex (2 místa)...................... ................... 100,- .............  200,- 
Yukon-RobFin- samovylévací (2 místa) 150,-................ 250,- 
V ceně jsou pádla, staré vesty  (červené polystyrenové) a pumpa  
 
Příslušenství: 
plovací vesta (Hiko) .............................. ..................... 20,- ............... 40,-  
pádlo plastové ...................................... ..................... 10,- ................ 20,- 
dvojpádlo ............................................. ..................... 10,- ................ 15,-  
pumpa ................................................. ..................... 10,- ................ 15,- 
 
Stany: 
Kopule Stanap....................................... ..................... 30,- ................ 50,-  
Kopule pro 3 os..................................... ..................... 30,- ................ 50,- 
Kopule pro 4 os..................................... ..................... 30,- ................ 50,- 
 
Ostatní: 
Karimatka............................................. .......................5,- .................. 5,-  
Motorová pila........................................ ................... 100,- ............. 400,- 
Kotlina na zabijačku............................... ..................... 30,- ............... 50,-  
 
 Materiál možno zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem - mobil 
604100900. V případě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla 
Polehňu mobil 604897725. 
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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 květnu 2011 
1. – neděle    - Prvomájová kola 
7. – sobota    - Brigáda v Kunovicích 
14. (21.)– 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 9.4.2011. Příští 
uzávěrka: 28.4.2011. 
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