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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

na jaro 2015 
 

11.4.2015 - sobota 
Dětská akce 

 
 

25.4.2015 – neděle 
Otvírání Sahary 

 

1.5.2015 - pátek 
Prvomájová kola 

 

8.-10.5.2015 - víkend 
Hostýnky 
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Ahoj děti a mládeži, 
Zveme vás na jednodenní výlet do nedalekých Chřibů. 

Projdeme se po krásných jarních Chřibech, zahrajeme hry, 
zablbnem si, provětráme se… Máme nachystán super napínavý 
příběh, tak neváhejte! 
Kdy: sobota 11.4.2015 
Odjezd: z autobusového nádraží v 7:40 do Osvětiman, sraz 15 
min. předem u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je 
čekárna a informace. 
Návrat: tamtéž v 17:55 hod. 
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku, psací 
potřeby. Zase něco na opečení, uděláme si oheň. 
Přihlašování: u Zuzky na email: zuzka.jagosova@seznam.cz do 

9.4.2015.  
Info o přihlášení 
pošlete v kopii i na: 
sona.hronova@seznam.cz 

Těšíme se na Vás  
  
AVDA 

 
 
 
 

mailto:zuzka.jagosova@seznam.cz


 

 

 

 

Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  Jaro 2015. st rana 3 

 
 
 
Milí úsviťáci, 

Rozhodli jsme se po letech 
udělat pokus s uskutečněním 
tábora pro náctileté a starší. Jedná 
se o akci pro mládež od 13 let a 
výše. Pokud by se našlo dostatek 
zájemců o náročnější táboření a 
pobyt v přírodě, vrátili bychom se 
na „naši“ oblíbenou louku k vesnici 
Řikonín na okraji Vysočiny.  
Termín: 4.-11.7.2015.  
Program: Náplní kufrovky je zejména pobyt v přírodě, náročnější hry pro 
týmy a jednotlivce. Tábor na zelené louce si musíme vybudovat a celý 
týden jej vlastními silami držet v chodu – vaření, dřevo, voda, apod. 
Předběžná cena je pro členy Úsvitu 1400kč, pro nečleny 1700kč.  
Svůj případný zájem dejte vědět Pavlovi Polehňovi na: pavelpol@email.cz 
nejpozději do konce dubna. Jedná se o nezapomenutelný týden, ryzí 
táboření se spoustou srandy a zážitků.  
Pokud nasbíráme dostatek zájemců, tak záhy pošleme podrobnější 
propozice. Tak neváhejte a vyrazte do řikonínských lesů, ke třem brodům 

na potoce spolu 
s námi! 

 
Za vedoucí 
   

 Jiřík a Zuzka 
Müllerovi, 

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

Termín: sobota 25.7. – sobota 8.8. 2015 
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 na potoce, 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. 
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Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou. Opravdu 
se máte na co těšit – jaké bude téma letošního tábora vám oznámíme již 
brzy. Samozřejmě nebudou chybět zajímavé příběhy, veselé scénky a 
divadla vedoucích, hry v lese i na louce a hřišti, cachtání v potoce, 
posezení u ohně, povídání, zpívání, rukodělnou činnost a hlavně spousta 
srandy s kamarády a vedoucími. Sumasumárum, o dobrodružství a napětí, 
ale i o legraci a pohodu 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, 
zašle vám je emailem po vašem předběžném přihlášení, zálohu (1000 Kč) 
nutno zaplatit do 15.5.2015 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým 
bude celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí 
být zaplacena do 15.6. 2015!!!! Číslo konta, váš variabilní symbol vám 
také zašle Soňa po přihlášení. 
O přihlášku či jakékoliv další 
informace se tedy 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 divoké přírodě se těší  
Soňa, Zuzka, Peťa a Ráďa, Pepe, Petr, Jirka, Filip a Tom 

a za kuchyň Johnek, Máša, Jirka. 
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Ahoj vodáci a vodáčata, 

Jaro uhodilo v plné síle, a tak jsme pro 
vás připravili tradiční zahájení vodácké 
sezóny, letos poněkud netradičně.. Pro 
letošní Otvírání Moravy jsme naplánovali 
splutí Moravy z Bzence přívozu do Rohatce. 
Jedná se o takzvanou Moravskou Saharu - 
oblast NPP Váté písky a PP Osypané břehy. 
Usmíříme si čochtana a užijeme si s přáteli 
dobré pohody...  
Termín: neděle 26.4.2015. 
Sraz: je kolem 9:00 ve Bzenci-přívoze u mostu 
přes Moravu (48.9333200N, 17.2977453E). 
Doprava: je možná buď vlastními auty nebo vlakem. Odjezd ze Starého 
Města je 8:33, ve Bzenci přívoze je to 8:50... Návrat pravděpodobně 17:28 
do Starého Města. 
Program: Po srazu v 9:00 nafoukneme lodě, řidiči svezou auta do Rohatce 
a předpokládáme, že kolem 10.30 hod slavnostně odemkneme Moravu a 
zahájíme vodáckou sezónu. Poté splutí Moravy do Rohatce, kochání se 
nádhernými meandry, otužilci se mohou i ovlažit... 
V cíli nás snad bude čekat otevřená vodácká hospůdka...   
Plavidla: zajišťuje KUFR, předpokládáme rafty nebo Pálavy, po dohodě 
možno i pevné plastové lodě... 
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… 

Ahoj na vodě      
Paja Polehňa a Jirka Müller 
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Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 

 
Termín: v pátek 1.5.2014 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 50 km) 
3. Start 9:15 hod. 
4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u Hronů – zahrada pod pergolů (obtúlání 
cyklistek, opékání špekáčků, popíjení, zpívání a jiné veselení se…) 

Zve  
Máša 
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Na poslední radě 

KUFRu jsme se rozhodli, že 
májové volno od 8.5. do 
10.5.2015 strávíme na kolách 
v nedalekých Hostýnských 
vrších.  

Ubytování ještě 
nemáme zajištěno, ale 
intenzivně hledáme a určitě 
najdeme. Představa je 
taková, že do Hostýnek 
vyrazíme v pátek ráno někdo 
autem, někdo vlakem, trasy 
na všechny 3 dny budou 
připravené jak pro rekreanty, 
tak pro chrty. Cena se bude 
odvíjet od ceny ubytování, 
ale jelikož se jedná o 2 noci, 
tak to nebude žádná pálka.  

Kdo chce vyrazit 
s námi, tak potřebujeme přihlášky (pro upřesnění ubytování) do 
10.4.2015. Stačí jen telefonicky nebo mailem. Tentokrát je v plánu 
pokoření nejvyššího vrcholu Hostýnek, Kelčakského Javorníku. 
   Na všechny se těší 

Jura Hošek mob.604100900, email: hosek.UH@seznam.cz  
a Dadula Hron  mob.736680073 email: hron.drahomir@seznam.cz 
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Milí cyklisté, turisté, rekreanti. 

 Zveme příznivce dlouhých stoupání a ještě delších sjezdů, 
milovníky ferrat a turistiky, prostě hor, slunce, alpských hospůdek, 
neskutečných panoramat, také Ty, kteří si chtějí jen tak zarelaxovat 
v krásné přírodě... tak pro Vás všechny bude tradiční srpnová akce, jež 
proběhne v oblasti Kitzbuhelu. V plánu jsou 4 aktivní dny, ať už v sedle kol 
či na túrách po okolních vrcholech. 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 odpočinou kochajíce se překrásnými 
horskými scenériemi. 
Termín: 19.-23.8.2015 
Doprava: Os. auty, cca 600km (z UH). Odjezd ve středu, návrat v neděli. Ti, 
co nemají auta a budou se chtít svézt, počítejte s tím, že je třeba mít již na 
středu volno a případně se přizpůsobit řidiči (někdo odjíždí ráno, někdo 
v poledne, někdo odpoledne). Po zkušenostech z let minulých opravdu 
není možno seskládat posádky tak, aby všechny požadavky všem seděly. 
Také jsme se rozhodli případný nedostatek aut řešit zapůjčením menší 
dodávky, takže je zde i varianta tato. 
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Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti –
v penzionu v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd. Každý apartmán 
pojme 4 lidi – 2 spí v pokoji, dva na přistýlce v obýváku. Je třeba tedy 
počítat i s variantou spaní v obýváku!!!! 
Strava: vlastní 
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní kategorie, 
turistika + ferraty.  
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 20 míst, nejlépe do konce 
dubna, kdy musíme zaplatit zálohu ubytovateli. Jako přihlášku beru 1000,- 
Kč zálohy zaslané na konto Kufru: č.ú. 1543558339/0800, do sdělení pro 
příjemce uveďte svoje jméno. Zbytek je nutno pak zaplatit do konce 
června, počítejte s cca celkem s 120 euro (ubytování, organizace, 
rekreační poplatek, závěrečný úklid apartmánů) – v korunách vyčíslím až 
po zaslání konečné ceny 
pronajímatelem, jež bude odrážet 
aktuální kurz eura. 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  
  .    

Jirka (hl. vedoucí) a Soňa (jeho pomocník) 
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Jen pár stručných informací. Zatím je přihlášeno 18 účastníků, záloha 
cestovce je zaplacená, takže úžasná dovolená na Chorvatských ostrovech 
se konat bude. Jelikož naše loď SČEDRO má ale větší kapacitu, tak se 
organizátoři rozhodli, že´je ještě možno přibrat 4 zájemce pokud se 
přihlásí a zaplatí zálohu do 31.5.2015. Podrobné informace obdrží všichni 
účastníci mailem do konce června a vyjdou i v červnovém zpravodaji. 
 

Všechny kolaře a námořníky zdraví    
J+D Hronovi 

 
 
 

Jarní vycházka 
V kalendáři akcí jsme měli plánovánu jarní vycházku s Broňkou 

Klementovou. Tu ale čeká operace kolene, takže si s námi vyjde až o něco 
později, snad její léčba bude úspěšná a my se sní brzy zase na cestách 
necestách brzy setkáme. 
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 Jméno e-mail Telefon 

Předseda Jiří Hron jiri.hron@gmail.com 777 801 108 

Hospodář Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 

Vedení Míla Špirit spiritmila@seznam.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 

Náhradník Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 604 897 725 

    

Vedoucí Broňa Klementova klement.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 

 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 

 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 

 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 792 303 251 
 

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  
 

mailto:jiri.hron@gmail.com
mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spiritmila@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:Hosek.UH@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:klement.brona@centrum.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:cerstvaj@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:Masa.hronova@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:chromy.zbysek@quick.cz
mailto:zoja.ch@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
http://www.kufr-usvit.cz/
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Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. Grafická 
úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

občanské sdružení 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

Č.účtu: 1543558339/0800  IČO: 16360851    DIČ: 336-16360851  

 Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

 

Další info: 
 

 Http://www.kufr-usvit.cz 

 E-mail: kufr.uh@seznam.cz  duzina.usvit@seznam.cz 

 Nejsme plátci DPH 
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

dužina Úsvit 
Č.účtu: 2900698204/2010 (FIO bank)    IČO: 62831500    DIČ: 336-62831500 


