
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 
 

KUFR a ÚSVIT 
září 2011 

 
16.-18. – víkend 

Do Tater s Úsvitem 
 

17.- 18 – víkend 
Pálava na kole 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

Tak léto máme téměř za sebou a bylo o všem možném, rozhodně 
ne však o nudě. Já se z něj vzpamatovávám dosud. Opět jako každý rok 
jsme s dětmi vyjeli na tábor Úsvit. Zastihlo nás, bohužel, za poslední léta 
snad to nejhorší počasí. Ze 14 dní nám 10 pršelo a byla docela zima. 
Potok se plnil vodou, tábor bahnem, dětem docházely a nakonec došly 
zásoby suchých ponožek, bot, kalhot. Vzhledem k polním podmínkám 
nebylo kde sušit. Do gumáků si mnozí nabrali vrchem a tak jsem po 10 
dnech dešťů vážně uvažovali, že tábor zavřeme a pojedeme domů. 
Nakonec ale vyšlo slunce a vše se jako mávnutím kouzelného proutku 
změnilo. Já s Jančou jsme opraly v potoku desítky kusů totálně 
zabahněného prádla, co šlo to jsme odrhly rýžákem a vše mokré, co jsme 
našly, jsme důkladně vysušily. Zbytek odbahnění však čekal na maminky. 
Snad je množství bahna příliš nerozhodilo! Kdo to neviděl a nezažil, 
neuvěří. Přesto se nám podařilo zahrát celou celotáborovku, tentokrát to 
bylo na téma Odyseova dobrodružství a myslím, že se nakonec velice 
povedla… jen bohové nám tedy nebyli tentokrát příliš nakloněni. Snad 
příště. Každopádně údolí poblíž Vlachovic nejspíš příští rok vyměníme za 
jiné místo. Třeba tam bude víc svítit sluníčko. 

Kufr v létě taky nezahálel. Proběhly hned 3 prázdninové akce. Kola 
v Novohradkách, Odysea na Náchodsku a prodloužený víkend v Alpách. 
Všechny akce prý byly výborné, já mohu za sebe pouze potvrdit, že letošní 
Alpy v oblasti Schladmingu se vyvedly opravdu mimořádně. Připadala jsem 
si jako v ráji – skvělé místo, skvělé bydlení, příjemní místní lidé, 
neuvěřitelné možnosti na kola i pěší turistiku, koupání, krásné počasí, 
místní speciality a hlavně bezva partija. Nejspíš příští rok akci zopakujeme. 
Ale co bylo, bylo, podzim klepe na dveře a s ním zase další možnosti, jak 
se dostat ven, zasportovat si a hlavně se setkat s přáteli či kamarády. 

 
Babímu létu zdar    

Soňa 
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Ahoj všem, které nebaví válet se doma na gauči a tloustnout!  

Na konci tábora byl mezi vámi, naším dorostem, proveden 
bleskový test, který zjišťoval, jestli byste měli zájem o sportovní 
víkend. Pár z vás se přihlásilo, jakože by aj jeli, a proto přicházíme 
s touto atraktivní nabídkou. Pokud máte čas a chuť podniknou po delší 
době něco jiného, dobrodružného, pojeďte s námi v… 
Termínu 16.-18. září na prodloužený víkend do Tater. 
Odjezd by byl buď ve čtvrtek 15. září večer nebo v pátek 16. září 
ráno.  
Program: Nelekejte se! Nepůjde o nic náročného. Při dobrém počasí si 
vyjdeme na některou z horských chat, kde ochutnáme legendární 
tatranský čaj šerpů a využijeme možnosti sjezdu na koloběžce. 
Pokusíme se zdolat lanový park plný zákeřných překážek. Při nepřízni 
počasí navštívíme nedaleké termální prameny, kde se pořádně 
prohřejeme. Po večerech budeme společně hrát společenské hry 
(hlavně beng samozřejmě), žhavit kytaru a taky stmelíme tým při 
dalších hrách. Nebojte se, nejde o žádné extrémní výstupy. Máme 
Tatry moc rádi, líbí se nám tam a myslíme, že by se vám líbily taky. 
Zářijové počasí je pro výpravu do Tater nejlepší, protože je nejstálejší 
počasí. (nejmenší šance, že bude pršet) Tož vylezte z děr a pojďte se 
s námi trochu provětrat. Co vám mohu slíbit, jsou nádherné 
vysokohorské výhledy, skvělý pocit z pohybu v horách a 
nezapomenutelné zážitky s kamarády. 
Strava bude řešena společně. 
Předpokládaná cena je 10 € za ubytování na jednu noc, cca. 500 Kč za 
dopravu, cca. 300 Kč za jídlo a dále co utratíte na vstupném. Přesnou 
cenu sdělím dle počtu přihlášených.  
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Dotazy a přihlášky směřujte na Jirku Hrona na email: 
jiri.hron@gmail.com, nebo mu volejte na telefonní číslo: 777 801 108  

 
Těšíme se na vás!  

Pepe (a Jirka) 
 
 
 
 
Připravované akce 
Připravujeme setkání po táboře, podzimní prázdniny a opět lanování ve 
městě. Také bychom chtěli udělat promítáni fotek a videa z tábora. 
Snad to všechno zvládneme. 
 

Duhový most 
Letos proběhne 
v Náchodě, připravuje 
dužina Modrá střelka, 
zda se Úsvit zúčastní 
se teprve uvidí, 
koordinuje a 
organizuje Peťa Hron, 
uvidí se hlavně dle 
zájmu z řad dětí. 
Termín pro přihlášení 
je 8.9.2011. 
 

Dotace města UH na lanování 
Město UH poskytlo Úsvitu 3 tisíce korun na realizaci akce „Lanování ve 
městě“. Jsme rádi a městu děkujeme. 
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Vážení a milí příznivci kraje pod Pálavou a burčáku, 

Po dvou letech opět 
přicházíme s nabídkou strávit 
cyklistický víkend v kraji pod 
Pálavou, kde kromě kochání se 
krásami Pálavy a okolních 
památek, také ochutnáme něco 
burčáku v některém místním 
sklípku.  
Termín: sobota 17.9. až neděle 18.9.2011 
Odjezd: vlakem v sobotu za Starého Města v 7.56 hod., sraz na vlakáči 
v 7.45 hod. 
Pojedeme“ na těžko“ takže potřebné věci vzít sebou v batůžku nebo na 
nosiči. 
Přibližný program: 
Sobota 17.9.2011 
Opět vystoupíme v Hodoníně a pojedeme kolem Moravy na Pohansko 
(tentokrát vynecháme soutok Moravy a Dyje) pak Břeclav, kde bude 
zastávka jako vždy na nákup v BILLE a odtud pomažeme přes Janův Hrad 
do Lednice. Pokud nás pustí na kole do parku, tak zkusíme minaret. 
Z Lednice přes Apollo a Tři Grácie na Hraniční zámeček, potom první 
zastávka na víno, a to v Sedleci. Dále přes Bulhary do Přítluk, kde 
navštívíme nám již známý sklípek a pak následuje Vinařství u Kapličky 
v Zaječí, kde tentokrát dorazíme dříve než minule a plně si vychutnáme 
krásu tohoto vinařství. 
Neděle 18.9.2011 
Ráno po dobré snídani vyrazíme kolem jezera do Dolních potom do 
Horních Věstonic, Perná a odtud vystoupáme do Klentnice, Mikulov dále 
po signálce do Úval (minule tam byl výborný burčák), Raistna nad 
Valticemi, prudký sjezd do Valtic (vinotéka), potom přes Vítězný oblouk a 
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Sv.Huberta do Břeclavi a odtud vlakem do St.Města. 
Program se může ovšem pružně i nepružně měnit dle potřeby a stavu 
našich kol. 
Přihlášky: jelikož 
musím zajistit 
ubytování v okolí 
Zaječí, je nutno se 
přihlásit telefonicky 
u D.Hrona mobil 
736680073 do 
pondělí 12.9.2011. 
Účastnický 
poplatek: zatím 
neznámá, bude se 
skládat s jízdného, 
dopravy kol a 
ubytování, do pětistovky se vlezem, pokud si ve vinařství u Kapličky 
neobjednáme dvojlůžek s vířivkou za 16 stovek. 
Cyklistice, památkám a burčáku Zdar! 

Na všechny se těší    
Dadula Hron 

 
 
 
 
 

Proběhla brigáda v Kunovicích 
O prázdninách proběhl důkladný úklid búd v Kunovicích, organizačně se 
toho ujal Peťa Hron a spolu s ostatními mlaďochy opravdu udělali kus 
práce. Moc díky všem, kdo přiložili ruku k dílu. Taky pak Jurovi Létalovi, 
který zajistil možnost odvozu většího množství odpadu do sběrného dvora. 
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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  
Mobil: +420 731 500 883

 
 
 
 
 

Jméno e-mail Telefon  
hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 Předseda Dadula Hron 

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 Jana Venclová jana.venclova.uh@seznam.cz 728 557 346 
 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 mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

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 říjnu 
15.- sobota   - Okolo Luhačovic 
28.-30.- víkend  - Súlovské skály a Javorníky na kole 
 
?? – víkend   - Setkání po táboře 
27.-30. – prázdniny  - Podzimní prázdniny 
 
 

 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Uzávěrka 5.9.2011. Příští uzávěrka: 22.9.2011.  
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