
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

červen 2011 
 

4. – sobota 
Od kamene ke kameni 

 

18.-19. (25.-26.) – víkend 
Velká Fatra na kole i pěšky 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 
Asi si říkáte, co je zase s tím zpravodajem? 
Už dávno měl být a není!!! Bohužel jsme 
vydání poněkud museli zdržet, protože se 
objevily komplikace s Odyseou a ty se nám 
zatím nepodařilo vyřešit. Dennodenně se 
však na tom pracuje, snad budeme 
nakonec s řešením úspěšní. Ale není to jen 
Odysea, která pozdržela zpravodaj, ale 
také fakt, že moje hlava jaksi neměla 
poslední čas na zpravodaj ani pomyšlení. 
Pomýšlela totiž intenzivně na svatbu. Ne 
tedy na svoji, ale na konci května na 
svatbu našeho kamaráda Duba, který se 
ženil minulou sobotu a nyní pomýšlí ještě 
který se žení za 10 dní. A protože jsem 

svatební sestra a do všeho se pletu – resp. snažím se s přípravami pomáhat, 
nemyslím teď skoro na nic jiného. Však se mi taky zřejmě díky nepřítomnosti 
ducha v realitě povedlo v posledních dnech několik kiksů. Věci do práce 
nechávám doma, klíče od domu v práci, klíče od práce v práci (což je ještě horší 
varianta, protože když paní uklizečka zamkne, mám problém….) A tak běhám 
z domu do práce a zase zpět, naštěstí to mám blízko. Zvláště dobrý trapas se mi 
poveld předminulý týden. Tak jako každé poledne jsem si zašla na oběd. Pěkně 
jsem si pochutnala na meníčku, oběd patří k nejhezčím chvilkám mého dne. 
Nejhezčí chvilka se však brzy změnila v horkou chvilku, když jsem zjistila, že u 
sebe nemám peníze na zaplacení. Hmmm??? Hned jsem začala přemýšlet kolik 
hodin mytí nádobí by to asi spravilo, nicméně nakonec jsem u dřezu přeci jen 
neskončila, dokonce mi dovolili zaplatit až na druhý den. Asi začínám vypadat 
důvěryhodně. Takže jsem se hezky v klidu ke své spokojenosti naobědvala „na 
sekeru“ a navíc se na mě nikdo nezlobil a nebyl na mě zlý. Zase se mi potvrdilo, 
že lidé jsou v podstatě milí a vstřícní a že je radost žít. 

intenzivněji na svatbu bratra Jirky, 

Tak hezký červen 
  S

 

 zpravodaj odeslala, podařilo se Odyseu vyřeši

Soňa 

oňa 

Ps: Než jsem t – dočtete se níže o 
jistých změnách.  
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Je plně obsazen. Poslední p ním zpravodaji 

 Pro malý počet aný týden na kolech 

Hřeben Velké Fatry je ze západní strany těžko dostupný díky 
dlouhý e 

 

ne, 

 
 

Tábor Úsvit 
okyny vyjdou v let

 
Kufrovka na kolech 
 přihlášených jsme plánov

museli zrušit. Nedoplatili bychom se, chata byla zarezervována pro 2x 
tolik účastníků než se přihlásilo lidí... Hodně nás to mrzí, ale nedá se 
nic dělat. 
 
 
 
 

Milí turisté a cyklisté, 
 

m nástupům přes jednotlivá údolí. A právě tuto část si zrychlím
přesunem na kole (libovolný typ, pojízdné), kdy při pozvolném stoupání 
kolem horského potoka se můžete kochat přírodou, nasávat vůni lopuší a
těšit se na sjezd při cestě zpět. V závěru doliny na vhodném místě 
zamčená kola schováme, vyšplháme na kopec, projdeme kus hřebe
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pokocháme se výhledy a horskou květenou, sejdeme zpět ke kolům a na
nich sjedeme dolinou zpět. 
 Termín: sobota – ne

 

děle 18/19.6. nebo 25/26.6.2011 (dle počasí, 
doufám že na potřetí to už snad vyjde) 
Program: – návrh tras: 
Sobota – Necpálskou dolinou (11 km), Balcierovo – Koniarky – Chyžky – 

) Ploská – chata p.Borišovom (možnost občerstvení) – Balcierovo (4,25 hod
Neděle – Gaderskou dolinou (16km), Drobkov – Ostredok – Križná – 
Králova studňa (voda)– Veterné – Drobkov (4.5 hod) 
Alternativa pro odjezd v pátek ráno: 
Pátek – výstup na Lysec se sjezdem Jasenskou dolinou (autem k chatě 

h 

ožná je i pouze pěší turistika (bez dopravy kola). 

bytování: ve 4+9-lůžkových chatkách (sociální zařízení do 50 m od 

nici 

by jsme 

č za organiz.výdaje vyberu až na místě 

bo outdoor.uh@seznam.cz

Lysec, zde nechat kola, autem zpět Jasenskou dolinou k odbočce na 
Lysec, výstup po žluté na Lysec přes nádherné louky a koberce žlutýc
úpolínů, sestup po modré k chatě Lysec a sjezd na kole zpět k autu 
 
M
 
U
chatek v restauraci s hotelem) v chatové osadě Gader v ústí Gaderské 
doliny. Ubytování si zaplatí každý sám – předpoklad do 10 EUR/noc 
Stravování: vlastní , restaurace hned vedle chatek příp.1 km v Blat
Doprava: vlastními auty (cca.175 km) UH – Bánovce – Priedviza –
Slov.Pravno – Necpaly (Blatnica) nebo po dálnici Žilina - Martin 
Odjezd: v sobotu (alter.pátek) ráno dle dohody s řidičem, tak a
se sešli v 9.00 v Necpalech 
Účastnický poplatek: 50 K
Cena za dopravu cca. 300-350 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Příp.pojištění nechávám na Vašem zvážení. 
Přihlášky: Laďa Plch mobil 777 767 299 ne
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a držáky na kolo a příp.zájem o 
odjezd již v pátek. 

 
Všestranné horské cyklisty a turisty zve   

La a Plch
 

ď  
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Cykloturistika v Novohradských horách 
 P ch krás 

ovohr
 6.7.2011 (5 dnů) 

 hor – návrh tras: 

ožno zkrátit 

 
y.cz/index.php

 
 

o 3 letech Vás zvu opět k návštěvě a poznávání přírodní
N adska a Vitorazska 
Termín: pátek 1.7 – středa
Program: cykloturistika v oblasti Novohradských

− Paměti Novohradska – 47km 
− Paměti Vitorazska – 89km – m
− Paměti Slepičích hor – 54km 
− Na kole Rakouskem – 45km 

více na 
http://www.kicnovehrad ?option=com_content&view=article&id=5&
Itemid=6

− kolem Nových Hradů : stáčírna Dobré vody, tvrz Kružberk, honosný kostel 

− ské hory : přes Šejby k Žofínskému pralesu, Stříbrné hutě, 

−  nad Černou – Velké Skaliny – Blansko 

−  Poluška : Rožmitál – Rožmberk – Zátoň – Přídolí – 

− 

Více info .novohradky.info/ 
řízení do 30 m 

mpolec-Pelhřimov-

 řidiči. Rozdělení do aut upřesním. 

v Dobré vodě 
přes Novohrad
Pohoří, zpět možno přes Rakousko 
Novohradským podhůřím : Benešov
– Smrhov – Chlum – Sv.Jan nad Malší – Besednice – Lhotka – Chvalkov – 
Klení – Benešov 
Přírodním parkem
Zubčice – Věžovatá Pláně – Poluška- Rožmitál 
jižním Třeboňskem  nebo okolo Třeboně 

− Blanenský les – Zlatá Koruna- Kleť 
rmacích najdete též na : http://www

Ubytování: ve 4-lůžkových chatkách (společné sociální za
od chatek) v kempu Veveří 3 km jižně od Nových Hrad , vybavená 
kuchyňka (vařič, mikrovlnka, lednička), společ.místnost. I přes včasnou 
rezervaci se podařilo zajistit pouze 12 míst v chatkách, proto neváhejte 
s přihlašováním. Příp.další zájemci se mohou ubytovat ve stanu. 
Stravování: vlastní příp.využití nabídky jídel v kempu 
Doprava: vlastními auty (cca.300 km) UH-Brno-Hu
Jindř.Hradec-Třeboň-Suchdol-Nové Hrady 
Odjezd: ve středu 1.7. odpoledne dle dohody s
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Účastnický poplatek: 800 Kč (ubytování v chatkách + 

e dohody s řidičem. 
imo ČR) nebo 

organizač.výdaje) – zaplatit na místě  
Cena za dopravu cca.550 Kč zaplatit dl
Přihlášky: Laďa Plch mobil 777 767 299 (16.5-5.6 jsem m
outdoor.uh@seznam.cz
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a držáky na kolo. 

lašujte se   

Odysea v Náchodě 
Vážení a milí přátelé, 

 dvě zprávy. 
brou

 Náchodska  

Takže neváhejte a přih
Laďa Plch 

 Mám pro Vás
Do  a špatnou. Začnu tou 
špatnou, KČT Náchod nám do své 
ubytovny nastěhoval na delší dobu 
pracovníky neznámé profese, takže 
se prostě na nás vykašlal. Teď ta 
dobrá , uvolnil se termín na 
základně našich přátel z dužiny 
Modrá střelka v Náchodě u zámku. 
Je to nově vybudovaná základna 
v lesoparku u Náchodského zámku. 
Skládá se ze 6-ti dřevěných chatek 
pro 5 osob a centrální budovy, kde 
je kuchyň, společenská místnost a 
sociálky. Součástí základny je hřiště 
a ohniště. Přírodní koupaliště je 
vzdáleno 5 min. chůze. Co se změní 
oproti původním propozicím, je 
hlavně termín, který jsme byli nucen
začínáme v neděli 24.7.2011 a končíme v neděli 31.7.2011. Dále si 
musíme vzít vlastní spacáky a to je tak vše. No a navíc, již tak nízká cena, 
bude ještě o něco nižší. Zatím je přihlášeno 22 účastníků, což je příjemný 
počet. Podrobné propozice vyjdou v příštím zpravodaji. 

Těšme se na krásy

i posunout, a to, o 1 den, takže 

Ahoj Dadula 
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Alpy na kole i pěšky 

Akce je plně obsazena e přihlášeným.  

Brigáda v Kunovicích!!! 
Na začátku května p jsme naplánovaný 

Hledání nové klubovny 
 Z důvodu vys hovali kufrovnu do 

Vedení KUFRu a Úsvitu 
 

 
 

, podrobnější informace zašlem
 

roběhla brigáda v Kunovicích. Měli 
úklid a třídění skladu a poté výměnu střechy. Bohužel se nás sešlo málo – 
6, takže jsme operativně změnili plán, vyměnili střechu aby nezatékalo a  
úklid skladu přesunuli na jindy. Pokud to vyjde, zkusíme do úklidu zapojit 
mladší ročníky a spojit ho s balením na tábor... 
 

okého nájmu bychom rádi přestě
levnějších prostor. Pokud byste věděli o nějakém vhodném místě, tak 
neváhejte a dejte vědět Dadulovi Hronovi. 
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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  
 

 
 

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 létě 2011 
- Novohradky na kole 

dn  

 

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

1.-6.7. – prodloužený víkend 
24.-31.7. – týden   - Odysea v Náchodě 
23.7.-6.8. – dva tý y  - Tábor Úsvit 2011 
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Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka 11.6.2011. 
Příští uzávěrka: 28.6.2011. 


