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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

květen 2016 
 

1.5. – neděle 

Prvomájová kola 
 

13.5. – pátek 

Brigáda nejen v Kunovicích 
 

14.5. – sobota 
Výstup na Strážov 

 

15.5. – neděle 

Slaňování na Barborce 
 

21.5. – sobota 

Splutí Sahary 
 

 

28.5. – 4.6. – týden 
Cykloplavba po Jadranu 
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Ahojte všichni, 

 Malé, velké, prostě všechny úsviťáky i případně jejich 

kamarády zveme na Barborku pod Buchlovem zkusit se zavěsit se na 

lano a slaňovat. 

 

Termín:neděle 15.5.2016 

Odjezd: 8:30 z autobusáku UH, 

sraz 15 minut předem. 

S sebou: svačinku na den, pití, 

sportovní oděv, pláštěnku. 

Program: slaňování na Barborce, 

veškeré vybavení zajišťuje Úsvit. 

Na bezpečnost bude dohlížet 

dostatek proškolených vedoucích. 

Návrat: v odpoledních hodinách 

autobusem buď 15:27 anebo 17:56 

hod zpět na autobusák. 

 

Tak neváhejte a přihlašujete se 

k Soni: sona.hronova@seznam.cz 

 

 

 

 

 

Pojeďte, úsviťáci, zkusit splutí Moravy s Kufrem!!! 

Propozice najdete níže ve zpravodaji. 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 
 

Termín:v neděli 1.5.2016 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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Ahoj, kamarádi. 

Pojďte s námi na jarní vycházku na nejvyšší vrchol Strážovských vrchů 
/1213 m/, skálu, která ční nad Zliechovem a je z ní překrásný výhled. Nahoře jsou 
pěkné louky v tuto dobu plné horských kytek a dalších bylin. 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. 
Kdy:14.5.2016 
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 10.00hod.veZliechově u památníku 
před hospodou.  
Přihlášky: není třeba, stačí se ozvat meilem nebo telefonem, abychom tam nejeli 
s Broňou sami. 

Míla 
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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 až v 
květnu. 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: sobota 21.5.2016. 
Sraz: je kolem 9:00 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 17:29 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...   
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč  

Plavidla: zajišťuje KUFR, předpokládáme rafty nebo Pálavy, po dohodě možno i 
pevné plastové lodě... 
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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Brigáda na údržbě materiálu nejen v Kunovicích 
V pátek 13.5. v 16 hodin se uskuteční brigáda na údržbu, třídění, úklid 

sportovního materiálu Kufru a Úsvitu v Kunovicích v našich búdách za OK barem 
a taky v garáži v Uh.Hradišti.  
Kdo můžete, přijďte pomoct. Každá ruka dobrá! 

 
Odysea 2016 

Kapacita ubytování na letošní Odyseu je již zaplněna, bližší informace o 
akci budeme rozesílat přihlášeným účastníkům emailem… 
Přihlášené ještě upozorňuji na nutnost uhradit nevratnou zálohu 500Kč… 

Na kole, pěšky či v lodi se na vás těší   
Paja 

 
 
 
 

 

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 půl roku, co jsme se vrátili ze skvělé podzimní cykloplavby, 
zážitky jsou ještě živé a my znovu 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.  
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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 
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. 
604604329 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


 

 

 

 

Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  květen  2016 . st rana 8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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Zpravodaj – interní občasník pro členy KUFRu, o.s. a DUHY sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a 
recesi - dužiny Úsvit.  Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
spolek 
 

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

 

• Kollárova 404; 686 01 Uh.Hradiště 

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


