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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

zima 2017 
 

3., 10., 17., 24., 31.1.  
a 7., 14., 21., 28.2.  

- každé úterý 
Saunování s KUFRem 

 
14.1. – sobota 

Výlet na sáňkách 
 

20.-22.1. – víkend 
Skalka 

 
22.1. - neděle 

S Úsvitem do Aquáče 
 

2.-5.2. – prodloužený víkend 
Jizerky 2017 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

Zdravím Vás krátce v roce 2017 a přináším nejaktuálnější propozice na naše 
zimní akce. Zima nás po několika nezdařených sezónách pěkně překvapila svou sílou a my 
jsme jedině rádi, protože snad nebudeme muset rušit naše zimní akce pro nepřízeň 
počasí. 
 V uplynulých pár týdnech proběhla VH v Café Portál, bylo to velmi příjemné 
posezení. Úsviťáci vyjeli opět do kina na noční premiéru a zahráli si vánoční ringo, 
proběhly úspěšné Vánoce s Kufrem v Krkonoších a noční přechod Chřibů.  

V novém roce Vám přeju hlavně hodně zdraví a na některé z našich akcí ahoj 
Soňa 

 
 
 
 
Ahoj Úsviťáci, 

Zdravíme všechny zimu milující úsviťáky! Protože se nám v Chřibech po několika 
letech očekávání objevil sníh, podnikneme dlouho plánovaný výlet na sáňkách do Chřibů. 
Termín: sobota 14.1. 2017 
Sraz: 9:20 hod v UH pod kaštany, 
pojedeme auty 
Odjezd: 9:30 hod. 
Návrat: cca v 15:30 hod do UH. 
S sebou: teplé oblečení, náhradní 
rukavice, pití a jídlo, sáňky, boby či 
cokoliv na čem chcete trasu 
absolvovat. Taky dobrou náladu. Na 
závěr se stavíme u Faltů na čaj. 
Přihlášky: Pajovi na 
pavel.polehna@gmail.com 
Úč. poplatek je 30Kč. 

 
Sáňkám zdar  

Paja 
 
 

mailto:pavel.polehna@gmail.com
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Ahoj, ahoj, 

Zveme Vás stejně jako loni na koupačku v hradišťském Aqua-centru. Pojďte si se 
svými vedoucími zablbnout na 2 hodinky do bazénu, na tobogány, posedět a pokecat do 
vířivek. 
Termín: neděle 22.1.2017 
Sraz: v 10.45 hod v aquacentru před vstupní přepážkou. 
Účastnický poplatek: 90 kč (na 2 hodiny koupání, část ceny dotuje Úsvit), nachystejte si 
částku raději přesně. 
Přihlášky: sona.hronova@seznam.cz do 19.1. 

Na setkání se těší   
AVDA 

 
 
 

Termín tábora Úsvit 2017 
Ahoj táborníci.  

Ať můžete plánovat prázdniny, zde je termín letošního tábora: 29.7.-12.8.2017. 
Vracíme se letos po Králický Sněžník do Andělského údolí. 
 

Plánované akce Úsvitu 
Lezení na stěně 
Deskovky na Portále 
Promítání fotek a videa z tábora 
Úsvitcon 
Setkání po táboře či před táborem? 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Úterní saunování 
Tak jako předešlé sezóny i letos se od listopadu pravidelně saunujeme v sauně 

vedle Tesca, každé úterý v 18 hodin. 
 

 
 
 

 
Zimní Pustevny – pozor změna!!! 

  
Vážení a milí příznivci lyžování,  

V sobotu 14.ledna 2017 měl KUFR v plánu zajet si zalyžovat a zaběžkovat na 
Pustevny. Ovšem zrovna v tomto termínu probíhají na Pustevnách ledové sochy, takže 
tam bude spousta národa, ale hlavně se nebude dát vyjet na Pustevny, bude fungovat 
jen kyvadlová doprava z Prostřední Bečvy. Proto zájezd v tomto termínu rušíme, a pokud 
najdeme volný termín tak bude uskutečněn v náhradním termínu.  

Zdraví    
Dadula a Zoja 
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Vážení a milí přátelé, milovníci lyžování jak 
sjezdového, tak hlavně běžeckého. 

Stejně jako každý rok Vás zveme 
na lyžařský zájezd do Kremnických vrchů do 
lyžařského střediska Skalka, které leží 
v nadmořské výšce 1200 m. Doufáme, že 
letos zase bude sníh. Co středisko nabízí: 
pro sjezdaře: 4 sjezdovky, nejdelší má délku 
1100 m a pro běžkaře 70 km upravených 
běžeckých stop. Letos se na Skalku KUFR 

vydává již po třicáté čtvrté a na 99% nás Skalka nikdy nezklamala.  
Termín: od pátku 20.1.2017 do neděle 22.1.2017 
Doprava: autobusem, odjezd v pátek v 17 hod. od zdravotní školy v UH, takže sraz 
v 16.45hod. 
Ubytování: hotel Veternik v Kremnici, pokoje 2 a 3 lůžkové, kvalita se rovná lepší 
ubytovně. 
Stravování: individuální, v hotelu je možno večeřet, potraviny jsou vzdáleny od hotelu 
800m, pokud si ráno chcete vařit čaj, tak si vezměte rychlovarnou konvici a potřebné 
nádobí. Během dne se dá občerstvit na Skalce na Limbě a v hotelech a na Hostinci. 
Program: V pátek příjezd do Kremnice, ubytování, seznamovací večírek na koberci a 
podrobné informace o programu. V sobotu 21.1. odjezd v 8.30 na Skalku, sjezdaři budou 
hoblovat místní svahy a běžkaři se vydají na severní okruh a pak přes Hostinec buď ke 
Toliaru a nebo až přes pláně do Kremnice. 
Večer pak opět večírek na koberci, sdělování zážitků a informace o neděli. V neděli opět 
v 8,30 odjezd na Skalku, sjezdaři opět sjezdování a běžkaři se vydají na jižní okruh, který si 
někteří mohou prodloužit sjezdem do Králíků. Obě trasy končí opět na Skalce, odkud 
bude odjezd domů kolem 15 hod., takže v UH budeme kolem 19 hod. 
Cena zájezdu: která zahrnuje dopravu, ubytování a org.výdaje je 1000 Kč. 
Přihlášky: u Máši Hronové mob.776394247, přihláškou je uhrazení ceny zájezdu. Jelikož 
potřebujeme zájezd naplnit alespoň 30 účastníky, tak vezměte své známé i neznámé, 
bude to výborné. 

Informace o sněhových podmínkách najdete na internetu – www.skalky.sk, a 
ještě malá informace - na Slovensku se platí Eurem. Vezměte si vosky, lyže a hlavně boty 
a hurá... 

Tak ahoj, ve stopě nebo na svahu se na Vás těší  Máša a Míla 

http://www.skalky.sk/
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Ahoj běžkaři, 

Po několika letech se KUFR vrací do mekky běžeckého lyžování. Čekají nás stovky 
kilometrů perfektně upravovaných stop a oblíbená místa jako Bedřichov, Jizera, Směďava, 
Kiosek atd. Ubytování je objednáno v chatě Alpine přímo v Albrechticích, stopa by měla 
být protažená až do dědiny a sjezdaři to mají kousek na Tanvaldský Špičák. Ubytování je i 
se snídaní, lze si přiobjednat polopenzi. Jednotlivě lze domluvit i ubytování úplně bez 
jídla, ale pozor, není k dispozici kuchyňka (pouze konvice na čaj) a obchod je daleko, takže 
snídani vřele doporučujeme. 
Termín: 2.-5.2.2017 
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, za polopenzi se připlácí 110 Kč 
na den 

Program: Bude zde celá řada 
možností, 3 dny na projetí rozhodně 
stačit nebudou, s programem vás 
seznámíme na místě. 
Účastnický poplatek: 1.000Kč 
(ubytování, snídaně, organizace), při 
přihlášení se hradí záloha 500kč, 
storno podmínky sdělím při 
přihlášení 
Přihlášky posílejte na 
jiri.hron@gmail.com  
Aktuální stav stopy: 
http://www.skimapa.cz/oblast/jizers
ke-
hory?utm_source=FodoNI3aXUydRH
v0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&ut
m_medium=widget&utm_campaign
=widget-jizerske-hory 

Sněhu a stopě zdar!  

Jirka Hron 

http://www.skimapa.cz/oblast/jizerske-hory?utm_source=FodoNI3aXUydRHv0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-jizerske-hory
http://www.skimapa.cz/oblast/jizerske-hory?utm_source=FodoNI3aXUydRHv0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-jizerske-hory
http://www.skimapa.cz/oblast/jizerske-hory?utm_source=FodoNI3aXUydRHv0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-jizerske-hory
http://www.skimapa.cz/oblast/jizerske-hory?utm_source=FodoNI3aXUydRHv0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-jizerske-hory
http://www.skimapa.cz/oblast/jizerske-hory?utm_source=FodoNI3aXUydRHv0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-jizerske-hory
http://www.skimapa.cz/oblast/jizerske-hory?utm_source=FodoNI3aXUydRHv0M9ggU1Kgk9ihOpJkE42nnII7&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-jizerske-hory
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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 724 087 507 

 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 

    

Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 

Náhradník Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 724 087 507 

    

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  724 087 507 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 
 

• Otakarova 81; 686 01 Uh.Hradiště • 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 


