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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

podzim 2015 
 

28.10. – 1.11.2015 
Podzimní prázdiny 

 

28.10. – středa 
Výstup na Strážov 

 

7.11. –sobota 

Setkání vedoucích 
 

28.11. – sobota 
Neformální setkání KUFRu 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

Zdravím Vás po delší době na počátku podzimu. Léto je to tam, a 
tak se za tím kufrovým a úsvitovým zkusme trošku ohlédnout. Kufr 
uspořádal klasickou týdenní Odyseu, tentokrát na Kokořínsku a pak 
v srpnu, dnes již tradiční, sportovní prodloužený víkend v Alpách, 
tentokrát v oblasti Kitzbuhelu. Úsvit ještě před prázdninami vyrazil do 
lanového centra do Boršic a pak na letní noční přechod Chřibů. O 
prázdninách nás pak čekal tábor Úsvit, tentokrát nečekaně v Nízkém 
Jeseníku. Týden před odjezdem jsme narychlo hledali novou základnu, neb 
okolí té naší totálně zdevastovala bouře a do lesa byl vstup zakázán, což je 
v případě táboření v lese docela problém. Přes všechny komplikace a 
změny se vše nakonec vyvedlo, i když nasazení sil a následné vyčerpání 
bylo značné.  

Vedení Kufru se sešlo před a po prázdninách, stále je v řešení 
dotažení změny z neziskové organizace na spolek, vždy se to na něčem 
zadrhne, ale snažíme se to nějak dotáhnout do konce. Taky se chystá sraz 
vedoucích Kufru k přípravě další sezóny, takže, kdo máte chuť přispět 
nějakou akcí do našeho plánu, iniciativě se meze rozhodně nekladou, o 
datu a místě setkání vedoucích se dočtete níže ve zpravodaji. Za dva dny 
ještě Kufr odjíždí na týdenní akci Kolo-loď v Chorvatsku, do poslední chvíle 
jsme bojovali s obsazeností akce, nakonec se akci naplnit podařilo, tak 
snad vše vyjde k spokojenosti přihlášených. 

Krásný podzim přeje   
Soňa 
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Ahoj děti a mládeži! 

Tradiční podzimní prázdniny se rychle blíží a vy máte opět možnost 
strávit podzimky spolu s kamarády venku, v krásně zabarvené podzimní 
přírodě. Pojedeme zase na útulnou chatu do Suché Lozi, už jsme tam byli 
před 3 lety a také loni. Na programu bude spousta zajímavých her a 
soutěží, zpívání, povídání, kochání okolní přírodou... Zkrátka se hezky 
vyřádíme a pobavíme! 
Termín: středa 28.10. – neděle 1.11.2015 
Místo a ubytování: chata skautů Suchá Loz 
Odjezd+ sraz: vlakem z UH ve středu v 11.02 hod, sraz 25 minut 
předem kvůli naložení zavazadel do doprovodného auta, jež vám batohy 
na místo odveze. Na cestu do vlaku si nechejte jen malý batůžek. 
Návrat: opět na vlakáč v UH v neděli v 13.29 hod. 
Strava: zajištěna od středeční večeře do nedělní svačiny. 
Účastnický poplatek: 300,- kč (doprava, strava, organizace, 
ubytování…) Peníze posílejte na konto Úsvitu: 2900698204/2010 a do 
zprávy pro příjemce uveďte: Podzimky+ jméno dítěte (či případně dětí 
v případě sourozenců. Př: Podzimky: Linhartovi) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka, pláštěnka, 
jídlo a pití na středu, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle 
počasí a potřeby (takže i teplé s čepicí a rukavicemi – mohou se hodit), 
psací potřeby, dobrou náladu, malý batůžek na túry. 

Přihlašujte se hlavnímu vedoucímu akce Peťovi Hronovi a zároveň i 
Soni do čtvrtku 22.10. na adrese mr.petrhron@gmail.com a v kopii 
sona.hronova@seznam.cz. Míst je jen omezený počet, tak neváhejte! 
  

Těšíme se na Vás    
AVDA 

 
 
 

mailto:mr.petrhron@gmail.com
mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Setkání po táboře – listopad 
 
Lasergame pro náctileté – listopad 
 
Turnaj v deskovkách - listopad 
 
Promítání videa a fotek z tábora – prosinec 
 
Výlet do kina do Zlína na premiéru StarWars - prosinec 
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- druhý pokus 
Ahoj, kamarádi. 
Pojďte s námi na podzimní vycházku 
na nejvyšší vrchol Strážovských 
vrchů /1213 m/, skálu, která ční nad 
Zliechovem a je z ní překrásný 
výhled. Nahoře byly na jaře pěkné 
louky, v tu dobu plné horských kytek 
a dalších bylin. Louky tam pořád 
jsou, ale kytky už ne. Co bychom taky chtěli před začátkem zimy! Zato 
výhledy budou lepší. Pod vrcholem je zavalený jeskynní systém, dá se 
projít pár desítek metrů chodeb. Proto se hodí čelovka. Doufám, že to 
najdeme, nebyl jsem tam přes třicet roků.  
Termín: 28.10.2015  
Jak: vlastními auty, z Hradiště cca 80 km.  
Trasa: Trenčín nebo Vlárský průsmyk, Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca, 
Košeckou dolinou do Zliechova. Setkáme se v 9,30 hod.ve Zliechově u 
památníku před hospodou.  
Přihlášky: není třeba, stačí se ozvat meilem nebo telefonem, abychom 
tam nejeli s Broňou sami. 

Na túře ahoj    
Míla 
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Ahoj kamarádi 
kufráci, tak už se nám 
rok opět chýlí ke konci, 
blíží se Valná hromada 
a je třeba zhodnotit 
činnost tohoto roku a 
připravit plán akcí na 
rok příští. Proto 
svolávám setkání 
vedoucích, které se 
bude konat v Sadech ve 
sklepě u Hronů 7.11. 
Začátek bude v 9:00 
hod. Drobné 
občerstvení, aby nám 
práce odsýpala, bude zajištěno. Přijďte všichni, kdo jste vedli nějakou akci, 
abychom mohli dodělat případné resty v dokladech, i Vy, kterým akce 
letos z nějakého důvodu nevyšla a také ostatní, kteří ještě akce nevedli, 
ale mají zájem se přidat. Pokud někdo nemůže na setkání přijít a chtěl by 
nějakou akci vést, volejte na moje číslo na mobil 607 280 854. Všichni 
členové, kteří máte tipy na akce, které bychom mohli zařadit do 
kalendáře, pište na meil: spiritmila@seznam.cz.  

Míla 
 

 
 

 

Se letos uskuteční v sobotu 28.11. 2015 cca od 18hodin, ještě 

nevíme kde, ale rezervujte si tento termín. 
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Stejně jako v loňském roce pořádá KUFR sportovně společenský 
pobyt na horách. Jelikož má být konečně letos zase pořádná zima se 
spoustou sněhu, tak je na co se těšit. Teď už jen podrobnější informace. 
Místo konání - Rejhotice, Loučná 
nad Desnou (www.chalupa-
ludmila.cz).  
Pokoje jsou různé, musíte počítat i 
vícelůžkovým ubytováním. 
Maximální kapacita je 24 osob, ale 
počítáme s počtem 20 osob. 
Výhodou jsou 4x WC, 2x koupelna a 
2x vybavená kuchyň. 
Termín konání: od soboty 
26.12.2015 do soboty 2.1.2016. Kdo 
bude chtít skončit dříve nebo přijet 
později může, ale cena zůstává - je 
dána nájemným za celý pobyt. 
Sjezdaři: mají k dispozici v dosahu 3 
km lyžařské středisko Kouty nad 
Desnou nebo Přemyslov a několik 
místních vleků, na Červenohorské 
sedlo je to 9 km. 
Běžkaři: upravené stopy na Mravenečníku, Červenohorské sedlo – Praděd 
- Kouty, upravené stopy na Skřítku a to jak směrem na Rabštejn, tak 
směrem na bývalou Alfrédku a na Silvestra vyrazíme na Paprsek. 
Doprava: osobními auty, lze dorazit též vlakem. 
Cena: 2300 Kč za osobu (postel) zahrnuje 7x ubytování, energie, místní 
poplatek a org.výdaje. 
Přihlášky: u Paje Polehni - 604897725 nebo pavelpol@email.cz a 

http://www.chalupa-ludmila.cz/
http://www.chalupa-ludmila.cz/
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zaplacením zálohy 1.300 Kč na č.ú. 1543558339/0800 do 31.10.2015. 
Záloha je nevratná, pokud si nenajdete náhradníka. Zbytek ceny bude 
vybrán na místě v hotovosti. 
Ostatní aktivity: v blízkosti je wellnes se saunou, termální bazén ve 
V.Losinách a vrátíme se k programovým večerům, takže je na co se těšit. 
Neváhejte s přihláškami, bude plno.  

Na výborné zážitky s Vámi se těší   
Paja Polehňa 
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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 občasník 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 


