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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

zima 2016 
 

2., 9., 16. a 23.2.  

1., 8., 15., 22. a 29.3. – úterky 

Do sauny s Kufrem 
 

12.-14.2. –víkend 

Na běžkách Vysočinou 
 

14.2. –neděle 

S Úsvitem na horostěnu 
 

19.-21.2. – víkend 

Úsvitcon 
 

25.-28.2. – víkend 

Šumava na běžkách 
 

??.2. – sobota 
Výlet na sáňkách 
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Milí Ahoj děti a mládeži, 
Výlet na sáňkách se nám ne a ne podařit 

zrealizovat, zima si s námi pohrává 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 počtvrté 
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. Snad nám letos nebude 
pršet jako předešlé 2 roky. 
Termín: neděle 14.2.2016 
Odjezd z UH: auty, sraz pod kaštany na 
Palackého nám. v 9.15 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: 100Kč (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. Při přihlášení 
mi napište ještě velikost vaší nohy a datum narození. 
 

Výškám a dobrodružství zdar   
Soňa 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Hola hola, 

 Zdravíme všechny zimu milující 
úsviťáky! Sníh se zatím sice neobjevil 
a poslední 2 roky to byla dost bídné 
s celou zimou, ale Úsvit doufá, že 
napadne letos a my opět některou ze 
sobot podnikneme výlet na sáňkách 
do Chřibů. Je to akce, kterou jsme 
měli v plánu několik sezon, ale 
nenapadl nám v Chřibech sníh, až 
před 3 roky se nám poštěstilo a bylo 
to super.  

O přesném termínu konání 
akce budeme informovat emailem dle 
sněhové situace. Zájemci se pak 

budou hlásit Pajovi na 
pavel.polehna@gmail.com, 
přihlášeným Paja zašle pokyny kdy, 
odkud a kam přesně se sáňkovat 
pojede. 
Úč. poplatek je 30Kč. 

Sáňkám zdar   
Paja 
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Hlavně klid a nohy v teple 

Termín: 19.2. – 21.2. 2016 
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) 
(poplatek zahrnuje dopravu autobusem, 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, deskové, karetní a společenské hry 
Přihlašování: od pondělí 25.1. 2016 do pondělí 15.2.2016 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 

http://www.linel.mysteria.cz/kestazeni/upravena_pravidla.xls
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
http://www.lovciveverek.cz/
mailto:apexx@seznam.cz
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
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  Tak jako předešlé sezóny i letos se od listopadu pravidelně 
saunujeme v sauně vedle Tesca, každé úterý v 18 hodin. 

 
 
 
 
 

Vážení a milí běžkaři, milovníci krásné stopy a dobrého jídla, 
Pro vás je připravena víkendová akce v centru běžkového ráje v okolí Nového 
Města na Moravě. Věřím, že letošní zima se umoudří, a budeme se moci 
proběhnout v okolí Devíti Skal, Studnice, Cikháje a navštívit krásné hospůdky ve 
Fryšavě, Kadově a Maršově.  
Termín: od pátku 12.2.2016 do neděle 14.2.2016. 
Doprava: os.auty sraz v pátek 12.2.2016 v 17 hod. na parkovišti u zimáku. 
Přihlášky: u D. Hrona na mob. 736680073 a to do neděle 7.2.2016. Termín 
přihlášek je nutno dodržet k upřesnění počtu ubytovaných. 
Cena: bude určena podle ceny ubytování, při přihlašování nahlaste, kdo může 
vzít auto. 

Nashledanou s Vámi ve stopě a u Kadovánku se těší   
 Dadula 
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Ahoj běžkaři, 
Šumava a její precizních stopy nás stále nepřestávají bavit a tak si je chceme dát 
po roce znovu. Ubytování je plánováno ve městě Vimperk, tedy za trasami 
budeme muset lehce popojet. Ale zas si můžeme vybrat ze spousty skvěle 
upravovaných tras Kvildy, Horské Kvildy, Borové lady, Churáňova, Knížecích plání a 
můžeme nakuknout i za hranice. Jinak budeme bydlet přímo v centru 
historického Vimperku, kousek od malého stylového městského pivovaru, kde 
vyrábí originální pivo a skvěle vaří! 
Termín: 25.-28.2.2016 
Ubytování: v penzionu Volyňka ve Vimperku, http://www.penzionvimperk.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 – ještě čekám na 
potvrzení 
Přihlášky: posílejte na 
jiri.hron@gmail.com  
 
Sněhu a stopě zdar! 

Jirka Hron 
 

http://www.penzionvimperk/
http://www.bilastopa.cz/
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Cykloplavba po Jadranu 2016 
 
Ještě zbývá pár míst!!! 
Zdravím milovníky cyklistiky, 
koupání v průzračném 
Jadranu, plavby po moři, 
výborné místní kuchyně a 
skvělé společnosti,  
Je to sotva pár měsíců, co 
jsme se vrátili ze skvělé 
podzimní cykloplavby, zážitky 
jsou ještě živé a my už 
přicházíme s nabídkou plavby 
příští. Čtěte pozorně, zase nás 
čekají neprozkoumané kouty 
chorvatských ostrovů a 
tentokrát pro změnu svěží 
jarní příroda. 
Termín: od soboty 28.5. 2016 
do soboty 4.6.2016  
Místo konání: ostrovy Dalmácie 
Loď: SČEDRO, na které se nachází salón, bar, společné sociální zařízení – 4x WC 
se sprchou, kabiny pro ubytování po dvou, ale jako na každé lodi malinké, 
nicméně plně dostačující, prostor pro posezení na přední, zadní a vrchní palubě.  
Program: se bude v detailech ještě dolaďovat, ale vyplujeme opět z Trogiru a rádi 
bychom tentokrát navštívili Lastovo, západní Korčulu, severní Pelješac, východní 
a západní Brač, Biokovo a Makarskou riviéru – přičemž na ostrovech, kde už jsme 
pobývali, se budeme snažit navštívit další námi zatím nenavštívená místa. 
Podrobný program už nám sestavila naše skvělá průvodkyně Alena. 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. Co vše uvidíme, bude záležet na nás, ale 
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určitě nás čeká jarní svěží rozkvetlá příroda, zajímavá přístavní městečka a 
příjemné hospůdky. No a večery budeme trávit na palubě lodi Sčedro u 
výtečného jídla a pití ve výborné společnosti.  
Cena: zahrnuje 7x ubytování na lodi, 7x polopenzi (večeře jsou velmi bohaté, 
většinou z darů moře a dezerty mistra kuchaře nezapomenutelné…), přístavní 
poplatky, org. výdaje, mapové vybavení a průvodce, je 14.100 Kč na osobu. Cena 
nezahrnuje dopravu a pojištění.  
Doprava: bude řešena individuálně osobními auty a odhad ceny za dopravu je 
přibližně 2.000 Kč.  
Přihlášky: U Soni Hronové na email: sona.hronova@seznam.cz, nebo ve 
večerních hodinách na tel. 604 604 329 co nejdříve. Záloha 5000kč musí být 
uhrazena na konto Kufru: 1543558339/0800 při přihlášení. Kapacita lodi je 
samozřejmě omezena, ale pro konání akce nás musí být minimálně 18.  
Takže neváhejte, bude to opět výborné.  

Na lodi ahoj   
Soňa 

 

 
 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Alpy na kole, pěšky či jakkoliv jinak… 
 
Milí cyklisté, turisté, rekreanti. Ještě zbývá pár míst!!! 
 
 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 je určena tradiční 
prázdninová akce, jež tentokrát 
proběhne v oblasti Neuders, 
pozor, ale netradičně již v červenci. 
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. No a samozřejmě 
večery strávíme při víně a 
povídání. 
 
Termín: 1.-6.7.2016 
Doprava: Os. auty, cca 730km (z 
UH). Odjezd v pátek, návrat ve 
středu. Ti, co nemají auta a budou 
se chtít svézt, počítejte s tím, že je 

třeba mít již na pátek 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. 
Ubytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti – 
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v penzionu v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd. Apartmány jsou tradičně 
docela luxusní, no jako skoro vždy v Rakousku. 
Strava: vlastní 
Program: cyklistické túry pro všechny možné výkonnostní kategorie, turistika + 
ferraty.  
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – 22 míst, nejlépe do poloviny dubna, 
kdy musíme zaplatit zálohu ubytovateli. Jako přihlášku beru 800kč zálohy zaslané 
na konto Kufru: č.ú. 1543558339/0800, do sdělení pro příjemce uveďte: Alpy 
záloha a svoje jméno. Zbytek pak vyberu na místě, počítejte cca celkem (včetně 
zálohy) s 108 euro (ubytování na 5 nocí, organizace, rekreační poplatek, 
závěrečný úklid apartmánů). 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 a Jirka 
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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 

 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: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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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 


