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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

 V únoru 
 
 

3.,10.,17.,24. – úterý 
Sauna 

 
6.-9. – víkend 

Šumava na běžkách 
 

21.-23. – víkend 
Skalka 2014 – druhý pokus 

 
22. – sobota 

S Úsvitem na horolezeckou stěnu 
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Ahoj děti a mládeži, 
 
Venku je zima, nezima a my i přes 
nepřízeň počasí nechceme zahálet 
doma za pecí a pořád nás to táhne 
něco dělat, vymýšlet, prostě být 
aktivní. Tentokrát se již podruhé 
vypravíme do Zlína zadovádět si na 
horolezeckou stěnu. Vyzkoušíme si 
zase něco nového zdolat, abychom 
byli připraveni na lezení a slaňování 
na skalkách, jež proběhne v květnu 
na Barborce. 
 
Termín: sobota 22.2.2014 
Odjezd z UH: auty, sraz pod kaštany na Palackého nám. V 9.10 hod. 
Návrat: tamtéž v cca 14.00 – 15.00. 
Program: lezení na horostěně ve Zlíně. Vezměte s sebou sportovní 
pohodlný oděv (tepláky či elasťáky, tričko a boty na přezutí do haly, 
boty na lezení si vypůjčíme na místě). Taktéž přibalte pití a svačinku. 
Účastnický poplatek: 120 kč (doprava, vstup, organizace, půjčovné 
materiálu) 
Přihlašování: u Soni na sona.hronova@seznam.cz. Počet míst na akci je 
omezený kvůli výstroji a jističům, tak neváhejte a hlaste se. 
 

Výškám a dobrodružství zdar      
  Soňa 
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V neděli 2.3.2014 si půjdeme v dopoledních, tedy spíš ranních 
hodinách zahrát ringo do tělocvičny v Kunovicích na Červené cestě. Je 
to jedinečná příležitost seznámit se pořádně s touto zajímavou hrou a 
trochu zatrénovat a zablbnout s vedoucími.  
 
Sraz: v 8.30 hod. v Kunovicích u ZŠ na Červené cestě. Akce potrvá cca 
do 11.30hod. 
S sebou: sportovní oděv a sálovou obuv, pití. 
Účastnický poplatek: 30 kč. 
Přihlašování: U Soni do pátku 28.2. na sona.hronova@seznam.cz. 

 
Ringu zdar    

     AVDA 
 

 
 
V létě opět chystáme tradiční tábor Úsvit opět pod Králickým 
Sněžníkem v termínu od 19.7. do 2.8. 2014. Termín je o týden posunut 
oproti našim zvykům, je to kvůli pronajímateli základny!!! Tak jen 
předběžné info, ať si rozvrhnete prázdniny. 
 
 
 

Zdravím vás, dobrodruzi, 

Letošní Úsvitcon se bude konat opět na Modré a tentokrát v termínu 
21.3. - 23.3.2014. Podrobné informace v dalším zpravodaji. 

PJ Rybářka 
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Ahoj běžkaři, 

Loni nám Šumava ukázala svou přívětivější tvář a tak nikoho 
nepřekvapí, že si chceme dát skvělé šumavské stopy ještě jednou. 
Ubytování je zajištěno ve městě Vimperk, tedy za trasami budeme muset 
lehce popojet. Ale zas si můžeme vybrat ze spousty skvěle upravovaných 
tras Horské Kvildy, Borové lady, navštívit Katku Neumanovou na jejich 
domovských stopách na Churáňově. Jinak budeme bydlet přímo v centru 
historického Vimperku kousek od malého stylového městského pivovaru, 
kde vyrábí originální pivo a skvěle vaří. 

Termín: 6.-9.2.2014 
Ubytování: v penzionu Volyňka ve Vimperku, http://www.penzion-
vimperk.cz/ 
Doprava: vlastními auty, odjezd posádek dle vlastní domluvy ve čtvrtek 
odpoledne. Rozpis aut rozešleme přihlášeným. Sdělte prosím u 
přihlašování, kdo má možnost vzít auto. Samozřejmě pokud se posádka 
domluví, je možné vyrazit ve čtvrtek brzo ráno a dát si den navíc.  
Snídaně: součástí ceny je i snídaně podávaná v pensionu 
Program: Bude zde celá řada možností, 3 dny na projetí rozhodně stačit 
nebudou, s programem vás seznámíme na místě. Běžecké možnosti na 
Šumavě: www.bilastopa.cz 
Účastnický poplatek: 1.100Kč (ubytování, organizace) vybereme na 
místě.  
Přihlášky do naplnění kapacity. 
 

Sněhu a stopě zdar       
 Dadula a Jirka 
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Vážení a milí přátelé, milovníci lyžování jak sjezdového, tak hlavně 
běžeckého. 
 
Stejně jako každý rok Vás zveme na lyžařský zájezd do Kremnických vrchů 
do lyžařského střediska Skalka, které leží v nadmořské výšce 1200 m. Co 
středisko nabízí: pro sjezdaře 4 sjezdovky nejdelší má délku 1100 m a pro 
běžkaře 70 km upravených běžeckých stop. Letos se na Skalku KUFR 
vydává již po třiatřicáté (33) a na 99% nás Skalka nikdy nezklamala, tedy 
kromě let, kdy nebyl sníh – třeba jako letos v lednu. A teď již jenom 
důležité informace: 

 
Termín: od pátku 
21.2.2014 do neděle 
23.2.2014  
Doprava: autobusem, 
odjezd v pátek 21.2.2014 
v 17 hod. od zdravotní školy 
v UH, takže sraz v 16.45 
hod. 
Ubytování: hotel Veternik 
v Kremnici, pokoje 2 a 3 
lůžkové, kvalita se rovná 
lepší ubytovně. 
Stravování: individuální, 
v hotelu je možno večeřet, 
potraviny jsou vzdáleny od 
hotelu 800 m, 
pokud si ráno chcete vařit 
čaj, tož si vemte 
rychlovarnou konvici a 

potřebné nádobí. Během dne se dá občerstvit na Skalce a na Hostinci. 
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Program: V pátek příjezd do Kremnice, ubytování, seznamovací večírek a 
podrobné informace o programu. V sobotu 22.2.14 odjezd v 8,30 na 
Skalku, sjezdaři budou hoblovat místní svahy a běžkaři se vydají na 
severní okruh a pak přes Hostinec buď ke Toliaru a nebo až přes pláně do 
Kremnice. 
Večer pak opět večírek a informace o neděli. V neděli opět v 8,30 odjezd 
na Skalku, sjezdaři opět sjezdování a běžkaři se vydají na jižní okruh, 
který si někteří mohou prodloužit sjezdem do Králíků, obě trasy končí opět 
na Skalce, odkud bude odjezd domů kolem 15 hod., takže v UH budeme 
kolem 19 hod.  
Cena zájezdu: která zahrnuje dopravu, ubytování a org.výdaje je 980 
Kč. Trochu jsme podražili, ale ČNB nám nějak zdražila EURo. 
Přihlášky: u Máši Hronové mob. 776 394 247, přihláškou je uhrazení 
ceny zájezdu. Jelikož potřebujeme zájezd naplnit alespoň 30 účastníky, tak 
vemte své 
známé i 
neznámé, 
bude to 
výborné. 
 
Informace o 
sněhových 
podmínkách 
najdete na 
internetu – 
www.skalky.sk
, a ještě malá 
informace - na 
Slovensku se 
platí eurem. 

 
 

 
Tak Ahoj, ve stopě nebo na svahu se na Vás těší     

 Máša a Míla 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Únor 2014. strana 7 

 

 

Milovníci cyklistiky, koupání v průzračném Jadranu, plavby po moři, dobré 
místní kuchyně a skvělé společnosti,  

Do června je ještě daleko, ale jelikož v plánu akcí má Kufr na červen výše 
uvedenou akci a takhle náročná akce se musí připravit značně dopředu, 
tak přicházíme s informacemi a požadavky.  

Termín konání: od soboty 31.5.2014 do soboty 7.6.2014  

Loď: SČEDRO kat.B, což značí společné sociální zařízení, kabiny pro 
ubytování po dvou, ale jak na každé lodi malinké.  

Cena: která zahrnuje 7x ubytování na lodi, 7x polopenzi, přístavní 
poplatky, org.výdaje, mapové vybavení a průvodce je 13.600 Kč na 
osobu. Cena nezahrnuje dopravu a pojištění.  

Doprava: dopravu bude řešena individuálně osobními auty a odhad ceny 
za dopravu je přibližně 1.700 Kč.  
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Program: se bude ještě dolaďovat, ale hlavní kostra… ostrovy VIS, 
HVAR, KORČULA a ještě další (zatím v jednání), výjezd z Makarské na 
nejvyšší vrchol, pohoří Biokovo, Sv.Jur 1764 m n.m. Cyklistické etapy 
budou jak pro náročné, tak pro méně náročné, dokonce se můžete projet 
jen v přístavních městečkách a okolí. Koupání bude jak na volném moři, 
tak na krásných a hlavně liduprázdných plážích, určitě nevynecháme 
nejlepší pláž v Chorvatsku Zlatny Bol. Co vše na kolách uvidíme bude 
záležet na nás, ale určitě jarní voňavou přírodu, zajímavá městečka a 
příjemné hospůdky. No a večery budeme trávit na palubě lodi Sčedro při 
dobrém jídle a dobrém místním víně.  

Přihlášky: přihláškou je, po 
předchozí telefonické domluvě s 
Dadulou Hronem, zaslání zálohy ve 
výši 5.000 Kč na osobu na účet 
KUFRU č.1543558339/0800, v 
poznámce uveďte jméno platícího, do 
25.ledna 2014 jelikož do 30.1.2014 
musíme cestovní kanceláři zaplatit 
zálohu ve výši 100 tis. Celá cena pak 
musí být uhrazena do 25.4.2014. 
Telefon je 736680073 nebo mail. 
hron.drahomir@seznam.cz. Kapacita lodi je samozřejmě omezena, takže 
nás musí být minimálně 18 a může nás být až 28. Takže neváhejte 
pozvěte i své známé bude to výborné. Zatím ještě místa jsou, zálohu jsme 
již zaplatili. 

Na všechny cyklisty a dobrodruhy se těší  

Dadula a Jirka Hronovi 

P.S. V současné době je přihlášeno 12 účastníků, vedení KUFRU dne 
24.1.2014 rozhodlo akci uskutečnit, jelikož na zaplacení zálohy finance 
máme. Vedení KUFRU se obrací na své členy o propagaci této akce, 
abychom do konce dubna kapacitu naplnili.  
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Odysea 2014, předběžné informace 
 
Přinášíme jen několik upřesňujících informací ohledně letošní Odysei. 
Termín je od soboty 19.července do soboty 26.července 2014. Místo 
konání je Slovensko, rekreační oblast Počůvadla ve Štiavnických vrších. Na 
ubytování máme zamluvenou chatu pro 25 osob. Program bude jako vždy 
turistika, kola, koupání a ostatní radovánky. Takže si naplánujte na tento 
termín dovolenou a počkejte na podrobné propozice, které by měly vyjít 
v dubnovém zpravodaji.  
 

Zdraví vedení KUFRU  
 
Úterní sauny 
Tak jako již léta, i tuto zimu, pokračujeme v saunování každé úterý v 18 h 
v sauně Fénix v budově Strabagu na Malinovského třídě vedle Tesca.  
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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 březnu 2014 
 

● 3.,10.,17.,24. úterý  Sauna 
● 2.   neděle Ringo 
● nejspíš 20. čtvrtek Josefovské boulení 
● 21. – 23.  víkend Úsvitcon 
 
 
 
 
 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  


