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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

jaro 2017 
 

1.5. – pondělí 
Prvomájová kola 

 
6.-8.5. – sváteční víkend 

Bystřička na kole 
 

13.5. – sobota 
Slaňování na Barborce 

 
14.5. – neděle 

Otvírání Sahary 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

 

Tak se Vám po čase hlásím s dalším, tentokrát už jarním, 

zpravodajem. Zima je ta tam, a že se nám letos docela povedla, o tom 

není pochyb. S Kufrem jsme vyjeli na tradiční Skalku a Šumavu, oba 

běžkařské zájezdy byly velmi zdařilé a hlavně opravdu zimní s mrazem 

a sněhem. Dadula, Jirka Hron, Petr Hron a Paja Polehňa nás 

reprezentovali na Jizerské padesátce a také jim se ve stopě dařilo, 

všichni úspěšně dojeli až do cíle ve velmi slušných časech. Na apríla se 

uskutečnil turistický výlet s Michalem Hejdou do Bílých Karpat a dle 

fotek odhaduju, že se měli výborně. Úsvit vyrazil hned v lednu na 

veselý, několik let slibovaný výlet na sáňkách, v březnu se uskutečnil 

tradiční Úsvitcon opět s obrovskou účastí a také pak vedoucí tábora 

vyjeli na víkendové soustředění do Karpat chystat letní tábor Úsvit. A 

samozřejmě, že se poctivě celou zimu saunovalo, pod vedení Jirky 

Hoška. 

Nyní už ale máme plnou hlavu akcí jarních a letních, o nichž 

přinášíme informace níže. 

Tak se mějte hezky jarně a někde na kole ahoj  

 Soňa 
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Ahoj děti a rodičové, 

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. Přináším 

Vám tedy informace o našem tradičním letním táboře Úsvit. Letos 

nebudeme objevovat neznámé kraje a vydáme se po 2 letech pod 

Králický Sněžník na základnu olomouckých skautů do Andělského údolí.  

Termín: sobota 29.7. – sobota 12.8. 2017 

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, umývárny 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 Johnek 

Pijáček a jeho pomocníci. I letos pojede Jirka Chodúr a Pavlínka. 

Program: jako vždy velmi nabitý se zajímavou celotáborovou hrou. 

Opravdu se máte na co těšit – jaké bude téma letošního tábora, se 

nechejte letos překvapit. 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 a hlavně 

spousta srandy s kamarády a vedoucími. Suma sumárum, o 

dobrodružství a napětí, ale i o legraci a pohodu nebude nouze, o tom 

nepochybujte!!! 

Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 3.300,- Kč. Kdo se ještě 
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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 15.5.2017 (nejlépe však co 

nejdříve), celá částka musí být zaplacena do 15.6. 2017!!!! Číslo 

konta, váš variabilní symbol vám také zašle Soňa po přihlášení. 

O přihlášku a další formuláře a informace se tedy přihlaste 

k Soni na tel. 604 604 329 večer, nebo lépe napište emailem na adresu 

sona.hronova@seznam.cz. Míst je letos jen 32, budeme dávat 

přednost táborníkům z let minulých, členům Úsvitu, prostě těm, co se 

s námi některých akcí dosud účastnili. Tyto ale vyzývám, aby se 

přihlásili nejlépe, co nejdříve, do konce dubna nejpozději, zájem 

nových dětí je velký. 

Poslední pokyny, včetně všech možných podrobností budou 

zasílány přihlášeným.  

Na setkání v divoké přírodě se těší  

Soňa, 

Zuzka, 

Ráďa, 

Klárka, 

Jirka, Tom, 

Miki, Míša 

a za kuchyň 

Johnek, 

Pavlínka, 

Jirka 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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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: sobota 13.5.2017 

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 ale spíš 17:56 hod zpět na autobusák. 

Tak neváhejte a přihlašujete se k Soni: sona.hronova@seznam.cz 

 
 
 

 

Otvírání Sahary 
Ahoj úsviťáci, 

Pojeďte si vyzkoušet jízdu na lodích či raftech spolu s Pajou a 

Jirkou. Propozice k otvírání Moravské Sahary naleznete v kufrová 

části zpravodaje níže. 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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zahájení cyklosezóny 

Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 

Termín: v pondělí 1.5.2017 sraz v 9:00 u Kokavců (hospůdka ve St. Tenici) 

Program:  

1. registrace a kontrola vybavení účastníků (nutné pojízdné kolo, jeho 
výrobní číslo, ochranná 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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Tentokrát nám májové svátky vyšly příznivě, a tak zvu všechny 
milovníky jarní cyklistiky na třídenní pobyt do nám již známého kempu 
Pod Hrází, který se opravdu nachází přímo pod hrází přehrady. Poloha 
kempu je výborná, jelikož můžeme vyrazit jak do Vsetínský vrchů, tak do 
Hostýnek. Tras je nepřeberně, ale určitě nevynecháme pivovárek 
v Rožnově a na neděli je naplánována lahůdka, výjezd na nejvyšší vrchol 
Hostýnek, Kelčský Javorník s krásnou novou rozhlednou. Ubytování je 
v chatkách, sociální zařízení společné, k dispozici je kuchyňka a spol. 
místnost a hospůdka, kde se vaří, je kousek. Tož neváhejte a vyrazte 
s námi. 
Termín: od soboty 6.5. do pondělí 8.5.2017 
Doprava: vlastní auty, při přihlašování dejte vědět, kdo může vzít auto.  
Ubytování: chatky pro 3-4 osoby, vemte si spacáky, chatky nejsou 
vytápěné 
Cena: za ubytování, místní poplatky, parkovné a organizační výdaje je u 
dospělého 450 Kč a u dětí 250 Kč. Vše vyberu v hotovosti na místě. 
Přihlášky: u Daduly Hrona, co nejdříve, tel.736680073 nebo na email: 
hron.drahomir@seznam.cz 
Odjezd: si každý naplánuje tak, abychom byli v kempu v sobotu 6.5.2017 
mezi 9 až 9.30, mohli se ubytovat a po 10 hod. již vyrazit na trasu. 

Na příjemný pobyt, zajímavé trasy a koupání v přehradě se těší   
Dadula 

 

 

mailto:hron.drahomir@seznam.cz
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Ahoj vodáci a vodáčata,  
Jaro uhodilo v plné síle a tak jsme pro vás připravili tradiční 

zahájení vodácké sezóny, letos opět poněkud netradičně až v květnu. Pro 
letošní Otvírání Moravy jsme naplánovali splutí Moravy. Protože je do 
Bzence – přívozu uzavřená cesta, začneme o kousek jinde, ve Vnorovech u 
plavební komory a pojedeme do Rohatce k Maryši (tentokrát první 
přístaviště v Rohatci). 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 14.5.2017 
Sraz: je kolem 9:00 ve Vnorovech u plavební komory (48.9298272N, 
17.3246964E) 
Doprava: osobními auty. Kdo nemá vlastní, dejte vědět při přihlašování, 
nějak to dohodneme… 
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 (48.8880678N, 
17.2141131E), 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 (724 087 507). 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 

 
 



 

 

 

• Klub Úplně Fantastické Rekreace • DUHA ÚSVIT • 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –  jaro 2017 .  st rana  9 

 
 
 
 

Bernské alpy na kole i pěšky 
Letní výjezd do švýcarských alp je již plně obsazen. Podrobné propozice 
budou zaslány přihlášeným. 
 

Cykloplavba 2017 
Stále je ještě možné přihlásit se na jarní cykloplavbu na Jadran. 
Podrobnější informace Vám sdělí Soňa na adrese: 
sona.hronova@seznam.cz. Termín: 27.5.-3.6.2017. 
 

Odysea 

Letošní Odysea v oblasti České Kanady je již plně obsazena, podrobné 
informace pošleme přihlášeným… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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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: 2601173790/2010 (FIO bank) 
 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 


