
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

léto 2011 
 

24.-31.7. – týden 
Odysea v Náchodě 

 
23.7.-6.8. – dva týdny 

Tábor Úsvit 2011 
 

17.-21.8 – prodloužený víkend 
Alpy na kole i pěšky 

 
20.8. – sobota 
Splutí Moravice 
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Milí přátelé, 
 
Zdravím Vás na počátku léta a spěchám s posledními pokyny na Odyseu a tábor 
Úsvit. Teprve před 2 dny jsem se vrátila z Francie a tak opět meškám se psaním. 
Komu by se taky v tak parném létě chtělo posedávat u PC? Mě tedy ne. Nebudu 
to tedy déle protahovat a popřeju Vám pěkné a činorodé léto s Kufrem i bez něj a 
brzy zase na některé z akcí ahoj      Soňa 
 
 
 
 
Ahoj děcka !!! 

Tak prázdniny už jsou tady! Stejně jako každý rok i letos vyrazíme 
na 14 dní do liduprázdné přírody spolu s kamarády a vedoucími. Ano, tábor 
Úsvit se nezadržitelně blíží a my vedoucí už se na Vás moc, moc těšíme. 
Je opět nové dobrodružství a napínavá celotáborová hra, tentokrát na 
motivy ….???? Nechejte se překvapit. 
Termín: sobota 23.7. – sobota 6.8. 2011 
Místo: Vlachovice, Bílé Karpaty 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně 
Odjezd: v sobotu 23. července 2011 v 10.30 hodin od zdravotní školy 
v UH, sraz bude již 10:00 hodin kvůli předání dokladů dětí, naložíme bagáž 
a pak hurá do přírody. Přijďte všichni včas. 
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Návrat: v sobotu 6.8.2011 asi v 12:00 hodin tamtéž. 
Možný kontakt na tábor: Soňa mobil 604 604 329, pouze ale v nutných 
případech!!! 
Co s sebou: Spacák – teplý!!!, KARIMATKU, pokud nemáte teplý spacák, 
tak i deku na přikrytí, pláštěnku, pevné boty, tenisky nebo botasky 2x, 
sandále, vhodné jsou i gumáky a boty do vody – zavazovací či pevně 
držící, ne žádné žabky, oblečení sportovní do horkých dnů i teplejší do 
nepohody, větrovka či jiná bunda, šusťákové kalhoty, plavky, pokrývku 
hlavy, šátek, baterku + náhradní baterie, ešus, lžíce, hrnek (nádobí si 
nějak označte), hygiena, repelent, krém na opalování, malý batůžek na 
cesty, flaška na pití, zápisník, tužku, pastelky nebo fixy, dobrý nůž, 
šitíčko – letos bude třeba!!! Vše zabalit nejlépe do 1 zavazadla, pokud 
vlastníte menší kapsář, do stanů s podsadou by byl vhodný. Kapesné dle 
uvážení. Sladkostí si moc neberte, láká to hlodavce a jinou havěť, pokus si 
sladkosti vezmete, umístěte je do plastových, dobře uzavíratelných 
krabiček a vemte ještě pytlík - sáček na jejich pověšení do stanu. 
UPOZORNĚNÍ: Mobilní 
telefony: Doporučujeme 
rodičům mobilní telefony 
s sebou dětem nedávat, ale je 
to samozřejmě na Vás. Na hry 
a do lesa mobily brát 
nebudeme. V základně není 
elektřina, takže mobily nebude 
kde nabíjet!!!  
Pokud berete nějaké léky, vzít 
s sebou, u odjezdu je pak s potvrzením o bezinfekčnosti, kartičkou 
zdrav.pojišťovny a potvrzením od lékaře předáte. 
Případné další informace u Soni denně na tel. 604 604 329 večer. 
Ahoj na táboře 
Vaši vedoucí – Soňa, Jirka, Jitka, Pepe, Peťa, Máčala, Jana, Linda 
Za kuchyň – Džonek. 
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Vážení a milí přátelé, 
 Odysea v Náchodě se blíží, a tak Vám zasílám poslední pokyny. 
Musím Vám říct, že starosti s ubytováním a dopravou byly značné a 
výsledek je jako vždy kompromis, který se nemusí každému líbit, ale s tím 
se dá těžko něco dělat. 
 Zopakuji: jsme 
ubytováni na základně 
oddílu Modrá Střelka u 
náchodského zámku, 
která se skládá se šesti 
srubových chatek pro 6 
osob, centrální budovy, 
kde je vybavená 
kuchyň, jídelna a 
sociální zařízení, to vše 
v pěkném prostředí 
lesoparku. 
Doprava: osobními auty – rozdělení posádek 
auto č.1 – Polehňovi 
auto č. 2 – Müllerovi 
auto č. 3 – Pavel Zachar + pes 
auto č. 4 – Hoškovi + P.Huňková+B.Nožičková  604100900 
auto č. 5 – Špiritovi + Fr.Maša + H.Genzer   607280854 
auto č. 6 - J.Hron + J.Lapčíková + L.Bříštělová + Z.Chodůrová 603168290 
auto č. 7 – Kubáčkovi + E.Létalová + E.Vlasatíková  724346120 
auto č. 8 – Hronovi – P.Huňková + Fr.Hajduch  736680073 
Telefonní čísla jsou na řidiče pro případnou domluvu. Odjezd je v neděli 
24.7.2011, sraz na parkovišti u zimního stadionu v 10 hod. Kdo chce jet 
v jiný čas, samozřejmě může, jen mi to zavolejte. Předpokládaný příjezd 
do Náchoda je kolem 15 hod. Pak převzetí základny, ubytování a prohlídka 
okolí. 
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Ubytování: tak to byl největší problém, případné reklamace, přání a 
žádosti přijímám až po skončení Odysey. 
chatka č.1: Mullerovi + Špiritovi 
chatka č.2: Polehňovi + E.Vlasatíková + E.Létalová 
chatka č.3: Hronovi + Kubáčkovi 
chatka č.4: H.Genzer+Fr.Hajduch+Fr.Maša+P.Zachar+pes 
chatka č.5: J.Hron+J.Lapčíková+L.Bříštělová+Z.Chodůrová 
chatka č.6: Hoškovi+B.Klementová+B.Nožičková+P.Huňková 
Důležité upozornění nezapomeňte si vzít SPACÁK !!!!! 
  
 A teď potěšující 
zpráva, vzhledem ke změně 
základny se změnila i cena a 
to, směrem dolů, takže 
místo 1.200 Kč zaplatíte 
pouze 1.050 Kč.  
 
 To je asi vše, co jsem 
Vám chtěl sdělit, věřím, že 
lehce překonáme všechny 
problémy. Míla má 
připraveno několik pěkných 
cyklotras, kola si řádně 
připravte, ať nemá náš 
mechanik Míla moc práce.  
  
Na příjemný týden s Vámi 
na Náchodsku se těší 
všichni, kteří se letos na 
přípravě Odysey podíleli… 
 

Máša, Míla a Dadula 
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 Akce je plně obsazena, poslední pokyny zašlu co nevidět všem  
přihlášeným.    

Soňa 
 
 

 
 
 

Vodácké akce 
 Zvažujeme, kam ještě letos vyrazit na vodu... Rozhodujeme se, 
zda 20.srpna na splutí Moravice od Kružberku do Žimrovic, případně 
18.září splutí Jihlavy z Mohelna do Ivančic nebo oboje. Pokud budete mít 
někdo zájem, ozvěte se na email: pavelpol@email.cz.  
 Bližší informace uvedeme v aktualitách na našich stránkách... 

Vodníci Paja a Jirka 
 

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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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  
 

 
 
 
 

 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 září 2011 
?. – sobota   - Setkání po táboře 
18. – sobota   - Splutí Jihlavy 
24.-25. – víkend  - Burčákový víkend na kolech 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 11.7.2011. 
Příští uzávěrka: 28.8.2011. 
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