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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

 V dubnu 
 

20. – sobota 
Procházka kolem Držkové 

 
26.–28. – víkend 

Duhový most 
 

27. – sobota 
0tvírání Moravy 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 

Je poslední březen a já Vás zdravím z po za kamen, piju 
horký čaj, dívám se na 20 cm čerstvého sněhu za okny a 
přemýšlím, kdy vyjedu na kolo, jež mám již měsíc v pohotovosti. 
Zdá se ale prozatím, že když jsme v březnu za kamna vlezli, tak 
že, jak přijde duben, ještě tam nejspíš budem. Všude kolem 
vidím a slyším, jak jsou všichni na jaro, teplo, sluníčko natěšení 
a ono pořád nikde. To si z náš někdo pěkně letos střílí! Nicméně 
u nás v Kufru a Úsvitu se stále něco děje. V březnu proběhl 
Úsvitcon s hojnou účastí a výbornou atmosférou, na Joséfka si 
kufráci byli zahrát bowling a v dubnu opravdu doufáme, že 
konečně vylezeme z děr spolu s hady a štíry a zahájíme 
cyklisticko-turisticko-vodáckou sezónu již naplno. Náš předseda 
Jiří by to s těmi hady a štíry mohl nějak zařídit. Letní akce 
máme už taky v podstatě připraveny – něco o nich se dočtete již 
v tomto čísle a rozhodně se již můžete přihlašovat a zejména 
těšit. 
 
Tak hlavu vzhůru, bílému jaru zdar     

  Soňa 
 
Ps: Onehdy, když jsem uvažovala nad blížícím se koncem světa, 
jsem se Vám svěřila, že mi kromě mnohého jiného někdo na 
záchodě u ordinace ukradl i štětku na čištění WC. Ne, nebojte, 
časy se nezměnily, nikdo ji nepřinesl zpět. Ba naopak, minulý 
týden mi paní, co mi uklízí, hlásila, že se již poněkolikáté ztratil 
osvěžovač WC visící přímo v míse. Tak teď uvažuji, co ještě se 
mi tam může ztratit. Snad už mi jen někdo může odšroubovat a 
odnést samotnou mísu. Haha. Ani bych se snad nedivila. 
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Milé děti a mládeži, 
 
Je před námi Duhový 
most, což je bezvadná, 
zábavná a programem 
nabitá víkendová akce 
Duhy. Mimo jiné mnohé 
hry a soutěže, na akci 
probíhá závod, kde 
budeme moci ukázat své 
tábornické dovednosti. 
Na Duhovém mostě se 
sejdou táborníci z celé 
republiky a pro nás 
starší to byla vždycky událost roku, příležitost se setkat s dětmi 
jiných oddílů, seznámit se, zasoutěžit. Tentokrát proběhne DM 
v Přerově, takže se nebudeme muset přepravovat nikam daleko. 
Úsviťáci, neváhejte a přihlaste se, bude to stát za to! 
 
Termín: 26.-28.4.2013 
Místo konání: Přerov a okolí 
Ubytování: v jedné přerovské ZŠ, spaní na karimatkách ve spacácích. 
Strava: na celou akci v ceně zajištěna od páteční večeře po nedělní 
balíček na cestu. 
Program: hry, soutěže venku i vevnitř, tábornický závod, country 
tance, zábavný večer a celá řada dalších překvapení…. 
S sebou: karimantka, spacák, sportovní oděv a obutí ven i do 
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tělocvičny a dovnitř, hygiena, psací potřeby, sešit, pláštěnka, dobré 
boty, přezůvky… 
Účastnický poplatek: 200 kč pro členy Duhy, 300 kč pro nečleny 
Duhy. (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, organizační výdaje…) 
Upozornění: akce je pro děti od 9 let, účast mladších dětí je nutno 
dohodnout individuálně. Dítě musí mít s sebou kartičku ZP a vyplněné 
prohlášení rodičů o tom, že se může akce účastnit – že je zdravé. Toto 
zašlu přihlášeným. Taktéž později sdělím odjezd a návrat z UH. 
Přihlašování: k Soni do 5.4. 2013 na email sona.hronova@seznam.cz 
 
Pojedeme i při malém počtu přihlášených. 
 

Ahoj na akci         
 Soňa a spol. 

 
 

 
 

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 pro změnu objevovat neznámé kraje a vydáme se opět 
stejně jako loni pod Králický Sněžník na základnu místních skautů do 
Andělského údolí.  

Termín: sobota 27.7. – sobota 10.8. 2013 

Místo: Andělské údolí, skautská základna v  údolíčku u potoka. Sestává 
z podsadových stanů, zastřešené jídelny a kuchyně, stanů technických 
a stanů pro vedoucí, polní sprchy, umývárky, polních WC, … 
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Doprava: vlakem 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. I letos pojede „Ten, co šúlá noky“ – 
Jirka Chodúr a Máša. 

Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou. 
Tentokrát vám lehce prozradíme, kam máme v celotáborovce 
namířeno. Budeme se pohybovat v budoucnosti v rozlehlém vesmíru, 
budeme bojovat opět se zlem za spravedlnost a svobodu. Že o 
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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. Také na posezení u 
ohně, zpívání, rukodělnou činnost a hlavně na spoustu srandy 
s kamarády a vedoucími.  

Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.800,- Kč. Kdo se ještě 
letos do 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 15.5.2013 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude 
celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí 
být zaplacena do 15.6. 2013!!!! 

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 30, tak neváhejte a hlaste se co 
nejdříve! Poslední pokyny, včetně všech možných podrobností budou 
zaslány přihlášeným.  

Na setkání v přírodě se těší  

Soňa, Zuzka, Peťa a Ráďa, Pepe, Máčala, Jirka, Filip a Tom   

a za kuchyň Johnek, Máša, Jirka 
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V květnu bychom se chtěli vypravit slaňovat na Barborku a vyjet na 
malý cyklovýlet. Podrobnosti vyjdou v příštím zpravodaji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zvu všechny na výšlap Hostýnskými vrchy 
 
Místo konání: Hostýnské kopečky 
Termín: sobota 20.4.2013 
Odjezd: auty v 8.00 hodin dle 
dohody z Uh. Hradiště 
Start a cíl : Držková u Zlína. 
Z kempu s krásnou hospůdkou 
vyrazíme na okruh cca 18 km ke 
Trojáku a zpět. Můžeme se zajet 
podívat na nedaleký hrad Lukov. 
Návrat: dle počasí a chutě být 
venku v přírodě. 
 
V případě deštivého počasí, tzv. padání trakařů, se vycházka 
nekoná. 
Zájemci volejte na 774 151 797 nebo pište na 
bronislava.klementova@eduha.cz ať domluvíme dopravu. 
 

Na všechny se těší 
Broňa Klementová 
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Ahoj nejen vodáci,  

Jaro brzy uhodí v plné síle 
(snad), a tak jsme pro vás 
připravili tradiční zahájení 
vodácké sezóny. Usmíříme si 
čochtana a užijeme si s přáteli 
dobré pohody...  
 
Termín: sobota 27.dubna 2013  
Doprava: individuální, nutno je 
se dostat nějak do Spytihněvi 
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, 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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Motto: „Není špatné počasí, jsme 
jen špatně oblečení …“ 
 
 
 
 
 

Termín: ve středu 1.5.2013 sraz v 9:00 u Kokavců 
(hospůdka ve St. Tenici) 
Program:  
1. registrace a kontrola vybavení 
účastníků (nutné pojízdné kolo, jeho 
výrobní číslo, ochraná 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 – 50 
km) 

3. Start 9:15 hod. 

4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u Hronů 
– zahrada pod třešňů (obtúlání 
cyklistek, opékání špekáčků, popíjení, zpívání a jiné veselení 
se…) 

Zve   
       Máša 
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Ahoj všichni zájemci o letošní Odysseu! 
Jak jistě již víte, pro letošek jsme naplánovali Odyseu v oblasti 
Kokořínska. 
Termín: 20.-27.7.2013 
Ubytováni budeme ve čtyřlůžkových chatkách v kempu 
Zahrada v obci Liběchov. Celý kemp včetně bazénu, hřiště a 
posezení u grilu by měl být k dispozici jen nám. Každá chatka 
má vlastní WC a sprchu, malou kuchyňku (lednička, vařič, varná 
konvice…). Kufráky, kteří nemohou zůstat dlouho offline 
upozorňuji, že je k dispozici wifi zdarma…  
Program individuální, předpokládáme převážně cyklistický, 
pokud by byl předem avizovaný zájem, bylo by možné vzít 
sebou nějaký raft a svézt se po Ploučnici (dle kilometráže se 
jedná o klidnou, silně meandrující řeku…)  

Tipy na výlety po okolí: 

• Skalní reliéfy (Čertovy hlavy, 
Klácelka, Harfenice, Had, 
Mordloch…)  

• Kostelíček v Liběchově (Křížová 
cesta)  

• Mělník - Mělnický zámek a 
chrám sv. Petra a Pavla 
(vyhlídka na věži – 10km)  

• Mělnická vyhlídka (soutok Labe 
a Vltavy)  

• Historické náměstí s nejširší 
studnou v ČR  

• Mělnické koupaliště  
• Kokořínsko - Hrad Kokořín (13 

km), hrad Houska (24 km) 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Dubnu 2013. strana 11 

případně zřícenina Bezděz (36 km)  
• desítky skalních útvarů (http://www.kokorin.cz/cile_skalni.htm)  
• Koupání v rybníce Harasov pod stejnojmennou zříceninou (14 km)  
• a mnoho dalších velmi zajímavých míst  
• Další tipy - Rotunda na hoře Říp (22 km)  
• pro zdatnější rozhledna Milešovka (CHKO České Středohoří – 

55 km)  
• Máchovo jezero (34 km)  
• Terezín (35 km)  

Stravování vlastní. V areálu kempu je možné stravování v 
restauraci s venkovní terasou, jinak v obci by měli být další 
restaurace, případně obchody. 

Účastnický poplatek: 1600,-Kč – ubytování a organizace (bez 
dopravy) 

Doprava: vlastními auty nebo vlakem (cenu za dopravu si 
dohodnete s řidičem). Při přihlašování nahlaste, zda berete auto, 
nebo vás máme k někomu „přišoupnout“. 

Přihlášky: se zálohou 500,-Kč za osobu přijímá Jirka Müller 
(apexx@seznam.cz, 736 176 628). Hlaste se rychle, kapacita 
chatek je pouze 20 míst (5 chatek po 4 osobách). V případě 
většího počtu zájemců je možné ubytování ve stanech u chatek, 
s využitím zázemí chatkařů. 

Doporučený čas odjezdu z UH, respektive příjezdu tam 
dohodneme s přihlášenými.  

To by pro dnešek mohlo stačit 

Na všechny se těší  

Paja, Jirka a jejich holky 
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Milí cyklisté, turisté, rekreanti. 
 Zvu především 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 zejména pro Vás všechny bude srpnová akce, jež 
proběhne v oblasti Saalbachu v Alpách poblíž jezera Zell am See. 
V plánu jsou 4 cyklo dny, kdy je možno nastoupat až cca 6800 
výškových metrů, několikrát vyjet nad 2000 m n m. 

Samozřejmě, že si na 
své přijdou i méně 
výkonní jezdci, kteří se 
mohou pohybovat 
v údolích či středně 
vysoko, turisti či 
rekreanti, jež si rádi 
poleží na břehu jezera a 
pochodí po jeho 
malebném okolí, 
možností je opravdu 
hojně. 

 
Termín: 21.-25.8.2013 
Doprava: Os. auty, cca 510km (z UH). Odjezd ve středu, návrat 
v neděli. 
Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček 
v oblasti – v Meisenhofenu v penzionu Ebnerhof. Ubytování je to 
komfortní, v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd. V domě je i 
příjemná společenská místnost.  
http://www.heugenhauser.at/ebnerhof/index_english.php 
Strava: vlastní 
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní 
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kategorie, horské kolo zvláště pro chrty vhodné. Připravíme i pár 
tipů pro turisty, v okolí se dají zdolat nějaké ferrari.  
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 23 míst. Jako 
přihlášku beru 30 euro zálohu. Zbytek budu vybírat v eurech až 
na místě, počítejte s cca celkem s 85 euro (ubytování, 
organizace, rekreační poplatek). 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! Kdo 
by chtěl na ferratu, nutno mít s sebou ferratový set, přílbu. Mapy 
a itineráře pro cyklisty budou k dispozici. 
 
Přihlašujte se na 604 604 329 či sona.hronova@seznam.cz co 
nejdříve – do naplnění kapacity    .  
       Soňa 
 
 
 

Pozvánka na košt v Sadech 
Vinaři Sady, stejně jako každý rok, pořádají i letos 20. dubna 
2013 košt vín. Stavte se, vzorků bude mraky a zábava 
s cimbálovou muzikou jako vždy dobrá. Začátek je v 17 hodin. 
 

Totes Gebirge 
Akce se setkala s velkým ohlasem, dneškem končilo přihlašování 

a jak mi náš Jura (Létal) 
ve srandě psal, na 
horské chatě budou 
muset asi přistavit 
nějakou šopku, abychom 
se tam všichni vlezli. Tak 
snad tahle výprava do 
Alp vyjde. 
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Výsledky Josefovského boulení 
Za Joséfky se umístil na prvním místě Pepa Hron, který vyhrál i 
celkově. V kategorii mužů zvítězil Jirka Müller a z žen nakoulela 
nejvíce Dominika Polehňová. 
 
 
 

Tak pokračujeme v trápení naší šedé kůry mozkové. 
 
1) Źárovky 
Stojíte  u  tří  vypínačů.  Víte,  že  patří  ke  třem  žárovkám,  které  jsou  v 
místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba ‐ tzn. že ze svého místa vůbec 
nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní 
v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat  jak chcete, pak  jednou 
projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je 
od které žárovky. 
 
2) Sušenky 
Rodiče  koupí  dětem  sušenky.  Protože  šetří,  tak  vezmou  dvě  ve  slevě 
(malinko prošlé). Aby se ale neřeklo, že jsou škrti, přidají do košíku dvě za 
plnou cenu. 
Když přijdou domů, jejich dvě děti se na ně vrhnou, a každé si vezme dvě 
sušenky. Na trvanlivost se nedívají a jejich výběr je prakticky náhodný. 
Myslíte,  že  je  život  spravedlivý  a  obě  děti  dostanou  po  jedné  prošlé 
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sušence, nebo jedno schytá obě? Co je pravděpodobnější? 
3) Lordi 
Do hotelu přišli  tři  lordi. V  recepci  si  řekli  za  jeden pokoj 10  liber, které 
každý z gentlemanů zaplatil ‐ dohromady 30 liber. 
Když měl poslíček odnést pánům  zavazadla, přispěchal  ředitel hotelu,  že 
měli hosté zaplatit  jen 25  liber. Dal tedy poslíčkovi pět  liber, ať  je  lordům 
vrátí. 
Poslíček nevěděl,  jak  rozdělit 5  liber mezi  tři osoby,  tak dal každému po 
libře a dvě si nechal. 
Každý tedy zaplatil 9 liber (deset původně, jednu dostal zpět). 3x9=27. Dvě 
libry si nechal poslíček. 27+2=29. Kam zmizela jedna libra? 
 

Řešení z minula 

1) Kolik váží cihla – dvě kila. 
2) Josefovy myši – Josef může mít nejvýše 3 šedé myši. 
3) Vzhůru  přes  Aljašku  –  K nesení  potravin  je  třeba  dvou  pomocníků. 

První z nich jde pouze jeden den směrem tam, pak předá zásoby na 2 
dny Andersenovi a druhému pomocníkovi a jde zpět. Druhý pomocník 
jde  s Andersenem  o  den  déle,  pak mu  předá  porci  potravy  na  další 
jeden den  (Andersen má  tedy po 2. dni cesty  zásoby na další plné 4 
dny) a pomocník   vrátí se zpět (se zásobou potravy na 2 dny zpáteční 
chůze). Andersen pak už další 4 dny jde sám, jídla má dost. 
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 
 
 
 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Jiří Hron jiri.hron@gmail.com 777 801 108 
Hospodář Drahomír Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.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 akcí Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Petr Pijáček petr.pijacek@gmail.com 776 732 213 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová Masa.hronova@seznam.cz 776 394 247 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 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 pavel.polehna@kufr-usvit.cz  
 Jiří Müller          736 176 628 apexx@seznam.cz 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
 
Http:  www.kufr-usvit.cz
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KUFR a Úsvit v květnu 2013 
 

● 1.   svátek  Prvomájová kola 
● 25.-26.  víkend  Beskydy na kole 

 
 
 
 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy 
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