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ZPRAVODAJ 
 

KUFRu a ÚSVITu 
v březnu 

 
4., 11., 18. a 25. – úterý 

S KUFRem do sauny 
 

19. – středa 
Josefovské bowlení 

 
21.-23. - víkend 

Úsvitcon 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 
Průběhem 
letošní zimy 
jsem tak 
konsternována, 
že nevím, co 
napsat, úplně 
mi došla slova. 
Bohužel se mi 
nepoštěstilo se letos postavit na lyže, a to ani na běžky, ani na sjezdky. Ba 
což, sníh jsem letos jen letmo zahlédla. Opravdu takovou zimu 
nepamatuji! Však se to také výrazně podepsalo na zimním programu 
Kufru i Úsvitu. Z lyžařských akcí se neuskutečnila žádná, místo jedné 
z nich se šla alespoň malá partija projít do Chřibů a jinak počasím 
neovlivněno probíhalo každotýdenní saunování. Děti zase nemohly vyjet 
na sáňkách. Každopádně jsme však Úsvitu přeci jen něco podnikali, byli 

jsme se koupat v aquáči, vyjeli 
na horolezeckou stěnu do Zlína, 
starší osazenstvo si párkrát 
zahrálo ringo. Teď už ale 
netrpělivě vyhlížíme jaro a 
doufáme, že zase pro změnu 
nenapadne sníh. Plánů je 
mnoho a sníh by jim příliš 
neprospěl.  
 

Tak hezké předjaří   
Soňa 
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Motto: Všude dobře, v dungeonu nejlíp! 
Termín: 21.3. – 23.3. 2014 
Místo conání: Základní škola na Modré u Velehradu 
Odjezd: 16:25 autobusem z Uherského Hradiště, sraz 10 minut předem  
Prezence a začátek Úsvitconu: 18:00 (zejména pro ty, kteří přijedou 
vlastní dopravou!) 
Návrat: 16:18 autobusem do Uherského Hradiště 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 350,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 300,-Kč) 
+ sáček bonbónů či čokoládu (poplatek zahrnuje dopravu, ubytování, 
jídlo, organizační výdaje) 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: připravený osobní deník postavy dle upravených 
pravidel na http://www.linel.mysteria.cz/kestazeni/upravena_pravidla.xls, 
obyčejné tužky, gumu, kostky (desetistěnnou a šestistěnnou), 
doporučujeme také kostýmy a všeliké speciální rekvizity – inspirovat se 
můžete na fotkách z minulých Úsvitconů na stránkách 
www.linel.mysteria.cz, www.lovciveverek.cz 
Program: turnaj v Dračím doupěti, lukostřelba, deskové, karetní a 
společenské hry 
Přihlašování: do pondělí 17.3.2014 u Jirky Műllera na emailu 
apexx@seznam.cz zasláním kompletně vyplněné přihlášky, kterou 
stáhnete na stránkách 
www.linel.mysteria.cz 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností volejte Jirkovi na číslo 
736176628. 
 

Meč a magie,        
PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen & PJ Žaba 
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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 19.7. – sobota 2.8. 2014 

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, … 

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 budeme prožívat dobrodružství Třech mušketýrů, 
přeneseme se do období pár století zpět, do Francie, kdy ještě platilo: 
„Jeden za všechny a všichni za jednoho!“. Opravdu se máte na co těšit – 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Březen 2014. strana 5 

romantika, boj za čest a 
spravedlnost, zajímavé 
příběhy a veselé scénky a 
divadla vedoucích, hry 
v lese i na louce a hřišti. Na 
cachtání v potoce, posezení 
u ohně, zpívání, rukodělnou 
činnost a hlavně na 
spoustu srandy s kamarády 
a vedoucími. 
Sumasumárum, o 
dobrodružství a napětí 
nebude nouze, o tom nepochybujte!!! 

Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 3.000,- 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 a veškeré další nutné písemnosti budou k dispozici u 
Soni, zálohu (1000 Kč) nutno zaplatit do 15.5.2014 (nejlépe však 
co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý poukaz hradit 
zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena do 
15.6. 2014!!!! 

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 se těší v přírodě       

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

a za kuchyň Johnek, Máša, Jirka 
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Milí kamarádi – koulaři, kulaři, 
ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, 
boulingáři…  

Svátek svatého Joséfka se opět blíží 
a s ním i tradiční zápolení již 
podesáté na bowlingu  

Místo konání: tenisová hala u řeky 
Moravy – vedle tenisových kurtů  

Termín: středa 19.3.2014  

Sraz: 17:45 hod, herna je objednaná od 18:00 – 20:00 hodin, bar je 
přímo v herně  

Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. Každé 
kolo má deset hodů (1 hod se skládá z prvního koulení na deset kuželek + 

dorážka – druhé 
koulení pokud 
při prvním 
koulení netrefíte 
všech deset, tak 
shazujete ten 
zbytek… takže v 
jednom kole 
budete mít 

teoreticky od 10 do 20 koulení… kdo ještě nepochopil, pochopí na místě).  

Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní podlahu 
a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu.  

Účastnický poplatek: 30 Kč (tak jak u doktora)  

 Na setkání se těší      

Joséfkové, Jirka Müller a Paja 
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 Využijte státního svátku a pojeďte s námi na 4 dny poznávat na 
kole krásy jihovýchodní části Českomoravské vysočiny – kolem Bystřice 
nad Pernštejnem a Vírské přehrady. 
Termín: čtvrtek – neděle 8.-11.5.2014 (čtvrtek je státní svátek, odjezd 
ráno 
Doprava: auty případně vlakem  
Ubytování: 2 a 4 lůžkové chatky v autokempu Na kopci mezi Bystřicí nad 
Pernštejnem a Vírskou přehradou. Chatky jsou vybaveny základním 
nábytkem a lůžkovinami. Sprchy na žetony 20Kč. Parkování na parkovišti 
bezplatné, u chatky za 90Kč/noc. Internet (Wi-fi) zdarma. Více na: 
http://www.autocampnakopci.cz/ 
Stravování: V kempu je možné zakoupení piva, lima a dalších drobností. 
Kemp nedisponuje restaurací jako takovou (výběr jídel,..). Stravování je 

možné pouze 
na objednání 
předem formou 

např. 
polopenze, plné 
penze nebo 
snídaně s 

daným 
jídelníčkem. 

Stravování pro 
větší skupiny 
lidí zajišťuje 

cateringová 
společnost. Restaurace je ve vzdálenosti cca 5 km (Bystřice), obchod + 
vyvařující hospoda + drobné občerstvení - Vír (3 km). V kempu jsou 
prostory pro vaření na vlastním vařiči, možnost uchování jídla v lednici a 
zapůjčení grilu. 
Cena: 520Kč za ubytování a organizační poplatek. Doprava autem cca. 
250Kč. 
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Přihlášení: do 22.března (z důvodů upřesnění počtu míst pro ubytování) 
mailem nebo telefonicky: 
Franta Maša – frantamasa@gmail.com, 604 904 288 
Laďa Plch – outdoor.uh@seznam.cz, 777 767 299 
Při přihlašování sdělte prosím možnost vzít auto a případně zájem o 
polopenzi. 
Návrh tras: 
1.trasa: „Čtyři hrady“ (44km) 
Po vyjetí z kempu se napojíme na modrou značku a přijedeme k první 
zřícenině Auršperk. Pokračujeme po modré na hrad Zubštejn z dalekým 
výhledem. Po silnici přijedeme do vesničky Kobylnice a pak po červené na 
třetí hrad Pyšolec a dále po červené k přehradě. Kolem Vírské přehrady 
pojedeme po naučné stezce. V Dalečíně nás čeká čtvrtý, poslední hrad. Po 
silnici se dostaneme přes Písečné k románskému kostelíku Vítochov, má 
nádhernou polohu s dalekým výhledem. Odtud je to už jen kousíček k 
rozhledně Karasín. Po zelené značce přijedeme až téměř do kempu. 
 

 
2.trasa: Hrad Svojanov a rozhledna Horní les (50km) 
K přehradě po silnici a pojedeme po druhém břehu, silnička stoupá vysoko 
nad přehradu krásnou krajinou s výhledy. Ve Veselí odbočíme vpravo a 
napojíme se na zelenou značku. Po ní se dostaneme na silničku, odbočíme 
vlevo do vesnice Ubušínek. Milovníci lidové architektury si přijdou na své. 
Cesta dále pokračuje přes Nedvězí a město Bystré. Dále po zelené na hrad 
Svojanov. Po prohlídce hradu přes vesnici Hlásnice a dále po modré do 
Nyklovic a na jeden z vrcholů cesty na rozhlednu Horní les. Rozhled je 
odtud parádní. Po modré se dostaneme ještě na Javorův kopec s 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Březen 2014. strana 9 

výhledem. Dále pořád po modré přijedeme přes Chlum do vesnice Vír. A 
odtud je to do kempu jen kousek. 
 

 
3.trasa: Jimramov (64 km) 
Z kempu po silnici přes Ždánice a Písečné, zde odbočíme na zelenou a 
pojedeme na Lísek. Dále na Koníkov a Odranec a Věcov. Zde odbočíme 
vlevo na cyklotrasu 4343 a přijedeme pod hrad Štarkov přes Jimramovské 
paseky. Na hrad bude asi lepší jít bez kol. Pak přes Javorek a Kutiny do 
vesničky Borovnice a Korouhev. V těchto vesničkách je zachovalá stará 
lidová architektura. Dále po modré značce do Jimramova. Po cyklotrase 
4344 do Jimramovských Pavlovic a přes Míchov a Velké Janovice Písečné a 
Vítochov a přes Karasín po zelené do kempu. 
 

 
Na setkání s Vámi v sedle kol se těší    

Franta a Laďa 
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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.  

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.  

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.  

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 
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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 15 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.  

 

 

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 18h v sauně 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 Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 775 720 536 
 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 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 dubnu 2014 
 

• ??.  víkend Dětská akce 
• 12.4. sobota Jarní vycházka 
• 26.4. sobota Otvírání Moravy 
• 1.5.  čtvrtek Prvomájová kola 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  


