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KUFR a ÚSVIT v LISTOPADU 04 
 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 

• každé úterý 
• Do sauny s Kufrem 

• 5.-7. - víkend 
• CVVZ 2004 

• 13. - sobota 
• Dětská výprava 
• Sako v Kufru 

• 27.-28.11.2004– víkend 
• Akce pro náctileté 

 
KUFR a ÚSVIT v prosinci 2004 
 

• každé úterý 
• Saunování v Kufru 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 

• 4. - sobota 
• Mikulášský večírek 
• Valná hromada a setkání s přáteli 

• 10.-12. - víkend 
• 3.dětská akce 
 

• ? - neděle 
• První sníh 

• 27.12.-2.1.2005 – týden 
 • Vánoce pod Sněžníkem 
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Milí kufráci i úsviťáci, 
 Chtěla jsem se původně docela vážně 
podzimně zamyslet… ale nakonec… se tento 
zpravodaj bude muset bez velkých myšlenek 
opravdu obejít… tentokrát nechávám všechny 
vážné myšlenky plavat a rozplynout se…nesnažím 
se je převádět ve slova… A jen se raduju z právě 
vycházejícího zpravodaje: „To se nám zase 
povedlo vydat pěkné číslo a kupodivu docela 
včas“!…. a Vy se radujte se mnou… a také 
s podzimní melancholickou přírodou…. listím, 
větrem, mrazíky….barvami, vůněmi, tmavými 
večery….deštěm, zubatým slunkem, jinovatkou… 
trnkami, vínem a dalším ovocem… 
 Zrovna teď si říkám, že někdy místo slov je 
lepší se podívat na pěkný obrázek…a tak Vám 
jeden posílám…. 
 

Pěkný podzim  
Soňa 
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2.dětská akce – přes Peru, Chile do Cuzca 
 

Ahoj děcka, 
 Tak máte za sebou 1.letošní výpravu a Ti, co na ní byli, tuší, co 
se letos bude celý rok odehrávat…a že to bude dobrodružné, o tom 
žádná…Podrobněji si počtěte o letošní celoročce v dalším zpravodaji. 
Nicméně teď už je před Vámi další část cesty… tentokrát míříme 
z New Yorku do Cuzka v Jiřní Americe…doufáme, že i nyní se nám 
podaří najít stopy našeho vyzyvatele obchodníka a cestovatele 
Cosmopolita Overgloba… 
 
Termín: sobota 13.11.2004  
Kam pojedeme: do Chřibů 
Odjezd: 8:30 hod. z autobusáku UH 
Sraz: 15 minut předem 
Návrat: 18:30 hod. 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
 
S sebou: teplé oblečení a obutí, pláštěnku, jídlo a pití na 1 den, 
zápisník, tužku, šátek, cestovní průkazy a hodně energie… 
 
Přihlašování: denně u Soni do 12.11.2004 na tel. 604 604 329. 
Pozn.: V případě deště se akce nekoná...  

Vaše 
AVDA 
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2.akce pro náctileté 
Hudební, taneční a relaxační víkend 

Ahojte všichni.  
Jako další akci pro náctileté i starší jsme připravili trochu 

netradiční, ale určitě velmi zajímavý víkend, kde budete moci vydat, 
vybít, vybubnovat…, ale hlavně doufáme, že i naopak načerpat a 
nasát energii……. 
Termín: sobota 27.11. a neděle 28.11. 2004 
Odjezd: v sobotu 8.29 hod, sraz v 8.14 hod.na vlasáči 
Návrat v neděli v 15:28 hod tamtéž 
Ubytování: V Uherském Brodě na Ekocentru 
Strava: zajištěna od soboty od oběda do neděle do oběda… 
Program: masáže: proti spaní ve škole, masáže pro ranní oživení, 
masáže jenom tak preventivně na bolavá záda pořádná bubnovačka 
(vyblbnutí se – k dispozici bude 9 bubnů) hra na tibetské mísy hra na 
různé hudební nástroje pohoda procházka zpívání čajíčky, vonné 
tyčinky, netradiční jídlo… tance živlů, indiánské a jiné divoké či 
naopak klidné tanečky-netanečky při hudbě večer psychohry, 
povídání… 
Ssebou: karimatka, spacák, ešus, lžička, jakýkoliv hudební nástroj i 
více hudebních nástrojů (bubínky, hrkadla, chrastítka, zvonečky, 
rolničky, cokoliv,co vydává zvuk + samozřejmě kytary, housle…), 
krém (promažeme staré klouby ), pohodlné oblečení, přezůvky, 
papír, tužka 
Účastnický poplatek: 100 kč (doprava, ubytování, strava, pojištění) 
Přihlášky u Soni denně do pondělí 22.11.2004 na tel 604 
604 329. 

Na relax víkendu ahoj   
Pavla J. a Soňa 
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Různé 
CVVZ 2004 

 Na letošní Centrální velkou výměnu zkušeností se z Úsvitu 
přihlásilo 8 vedoucích a snad i budoucích vedoucích. Doufáme, že se 
dostatečně v Českých Budějovicích inspirují a že jejich nabyté 
zkušenosti pak dál uplatníme i u nás v Úsvitu či Kufru. 

Valná hromada a Mikulášský večírek 
 Informace o VH najdete v části kufrové, Mikulášský večírek se 
letos uskuteční opět před VH 4.12.2004 v kulturáku v Mařaticích od 14 
do 17 hodin. 

Schůzky v klubovně 
 Tak a máme tu další měsíc a s ním i další plán programu na 
schůzky. 3.11. budeme hrát hry v klubovně, 10.11. bude mít pro 
vás připravený program Hanka – nějaké zajímavé rukodělné techniky, 
17.11. schůzka nebude, protože je svátek, 24.11. přijede 
z Brna Jirka Hron seznámit vás s novinkami v zimním „outdoorovém“ 
vybavení a 1.12. pravděpodobně budeme připravovat výzdobu a 
prezentační panely na valnou hromadu. 

Velká zpravodajová soutěž 
  Ahojte. Tak nyní už ke slibované soutěži. Začíná právě teď 
v tomto zpravodaji a ukončení bude 20.května 2005. Zúčastnit se 
mohou všichni členové Úsvitu bez rozdílu věku. Hra je na jednotlivce. 
Princip: v každém zpravodaji bude zveřejněno 5 otázek či úkolů, 
k jejichž splnění je nutno mít k dispozici zpravodaj. Zpravodaj většina 
z Vás odebírá v papírové formě, nebo si jej může každý měsíc stáhnout 
z internetu na adrese: kufr.místo.cz. Po splnění úkolů či vyhledání 
odpovědí na otázky pak máte do 20. dne každého měsíce možnost své 
odpovědi doručit hlavnímu řediteli zpravodajové soutěže: Jirkovi 
Hronovi. Můžete mu napsat dopis na adresu. J. H., Pod skalou 725, 
Polešovice 687 37, nebo e-mailem: mr.hron@atlas.cz, nebo mu odpovědi 
zavolat na tel. 777 539 141. Jirka povede průběžné bodování soutěže. 
Hraje se o hodnotné ceny. Vyhodnocení bude v červnovém zpravodaji. 
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Pozor: Občas se může objevit někde v textu úsvitové části 
zpravodaje tzv: „utajená“ otázka. Tak dejte na tyto špeky bacha, ať 
neztrácíte body!!! Vyhrát mohou i malí!!! 
1. kolo soutěže je tady !!! 
1. Jaký je součet všech číslic (ne čísel), které jsou obsaženy v tomto 
zpravodaji ( př. 2.11.2004 znamená 2+1+1+2+0+0+4 rovná se 10) 
2. Vyjmenuj všechny listopadové akce Dužiny Úsvit, které jsou 
uvedené ve zpravodaji. 
3. V kolik hodin je sraz na úsvitovou akci, jež následuje po 
podzimních prázdninách. 
4. Kdo vyhrál olympijské hry v roce 1976 ve skoku vysokém mužů? 
5. Vyjmenuj členy vedení úsvitu…viz zpravodaj ☺. 

Vzkaz od Jirky Hrona úsviťákům 
Chtěl bych poprosit všechny, co dostali na cyklotáboře za úkol 

literárně zpracovat jeden ze dnů, ať to opravdu provedou a výsledek 
zašlou Soni…a co nejdříve dík.     Jirka 

Co dělal Úsvit v říjnu 
 O „lanování“ na počátku října už jsem pár slov psala, nicméně 
chci se k němu vrátit ještě jednou, protože akce to byla nadmíru 
příjemná a také úspěšná, referovaly o ní všechny regionální noviny, 
navíc se nám podařilo díky lanování do Úsvitu získat nové děti, což 
jsme opravdu rádi. O týden později měla proběhnou akce pro náctníky 
– lezení v Chřibech, bohužel hlavní vedoucí akce onemocněl a navíc 
zapršelo, což je pro lezení na písku nepříznivé…o týden později pro 
změnu pršelo ještě vytrvaleji, takže akci překládáme na jaro. Jinak 
jsme se scházeli v klubovně – hráli jsme ringo a indiacu, vyjeli do 
Brodu do aquacentra a také jsme měli zajímavé promítání z Pamíru 
s hostem Jirkou Klímou. Teď chystáme podzimní prázdniny… 

Připravované akce na prosinec 
 Na počátku prosince se uskuteční mikulášský večírek, o týden 
později 10.-12.12. vyjedeme na 3. víkendovku, těsně před Vánoci 
18.12. bude Noční přechod pohoří a samozřejmě každou středu 
schůzka. 
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Sako v Kufru 
Tradiční turnaj rekreačních hráčů v odbíjené-volejbalu 

proběhne i letos. Stejně jako loni chceme oživit mrtvou podzimní 
sezónu. 
 
Pravidla turnaje: hraje se podle pravidel odbíjené na 2 vítězné 
sety. Hraje se na mužské síti. Není dovoleno hrát mužům, kteří jsou 
aktivními hráči okresních, oblastních a vyšších soutěží ve 
volejbalu. V týmu musí být minimálně dvě ženy. V každém 
družstvu musí být rozhodčí, který bude rozhodovat zápasy jiných 
družstev. 
 
Termín: sobota 13. listopadu 2004  
Prezence: 8.00 – 8.30 hod. 
Místo konání: Sportovní hala Uh. Hradiště 
Startovné: 200 Kč za družstvo. 
Přihlášky: Přihlásit se mohou ucelená družstva v čele s kapitánem 
nejlépe písemnou formou – jméno, příjmení, dat. narození, 
bydliště.  
 
Přihlašování u Šárky Smělíkové, Lidická 574, Kunovice 686 04, tel. 
572 548 247 ve večerních hodinách do naplnění kapacity (12 
družstev) nejpozději do prezence. 
Protesty: Protesty je možno podat řediteli soutěže s poplatkem 
200,- Kč, které se v případě oprávněného protestu vrací. 
Ředitelem soutěže je Šárka Smělíková. 
 
Poznámka: Povrch v hale vyžaduje pouze sálovou obuv, bude 
kontrolováno!!! 

 
Na sportovní klání vás za organizátory zve   

Šárka 
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Valná hromada a setkání s přáteli 
Vážení přátelé, 

Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace 
svolává předseda klubu 15. valnou hromadu klubu. Taktéž vedení 
dužiny Úsvit zve své členy na každoroční shromáždění. Scůze 
obou organizací samozřejmě proběhnou zároveň. 
Termín: sobota 4.12.2004  
Místo konání: sál kulturáku v Mařaticích (naproti staré základní 
školy) 
Program: 
17.30 - 18.00 - prezence 
18.00 - zahájení schůze 

• volba řídícího VH 
• schválení jednacího řádu 
• volba pracovních komisí 
• úvodní projev předsedy klubu a dužiny Úsvit k výročním 

zprávám 
• úvodní projev předsedy dozorčí rady a revizní komise 
• diskuse k činnosti klubu 2004 
• zpráva mandátové komise 
• usnesení k činnosti 2004 
• návrh na výši členských příspěvků, poplatky za zpravodaj 
• představení kandidátů na předsednictví Kufru a dužiny 

Úsvit 
• přestávka - občerstvení - registrace na rok 2005, volba 

předsedů obou organizací 
• návrh programového prohlášení klubu a dužiny na rok 2005 
• zpráva mandátové a volební komise o výsledcích voleb 
• představení zvolených funkcionářů a jejich týmů 
• diskuse k programovému prohlášení 2005 
• usnesení k programu 2005  
• závěr  

V sále se pak uskuteční od 20.00 společenský večer s tancem a 
tombolou, Hraje skupina Amalgám. Večeře bude stát 30 Kč – 
proběhne po skončení VH. 

Návrhy na předsedy jednotlivých orgánů podávejte do pátku 
3.12.2004 k Mílovi Špiritovi... písemně na adresu klubovny – 
Palackého 293, Uh. Hradiště. 
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Vánoce 2004 pod Sněžníkem 
Chcete prožít poslední dny Starého roku a první Nového roku 

opět na prima chatě, v krásné přírodě pod Kralickým Sněžníkem 
s kamarády a známými? Jestli ano, tak neváhejte a přihlaste se na 
Vánoce pod Sněžníkem.  
Termín: od pondělí 27.12.04 do neděle 2.1.05. Přesný čas a místo 
odjezdu se dovíte v prosincovém zpravodaji.  
Ubytování: chata Kokory v Kunčicích s kapacitou 50 míst ve 3 až 5 
lůžkových pokojích. V přízemí objektu je lyžárna, přezouvárna. V 1. 
patře společenská místnost, kuchyň, místnost na stolní tenis, WC, sprchy 
a pokoje. Ve 2. patře jsou ostatní pokoje a společné WC. Některé 
pokoje mají balkon.  
Stravování: individuální s možností vaření, kuchyň je vybavena 2 ks 
el.sporáků, ledničkou a dostatkem nádobí na vaření i stolování takže 
není nutné vozit nic sebou. Obchod s potravinami je vzdálen asi 3 km, 
zásobování bude zajištěno. Také je zde možnost zajistit stravování vedle 
v hospodě „U Profesora“. 
Doprava: většina autobusem, + nějaká 3 osobní auta – určí vedoucí 
akce.  
Program: lyžování sjezdové, vlek je vzdálen 5 min a letos má být i 
uměle zasněžován. Cena celodenní permice je 200 Kč, pro běžkaře 
bude připravena na každý den 1 túra s odborným vedením. Na 
konci pobytu závody ve slalomu a běhu na lyžích. Společenské 
večery organizované i neorganizované. Po celou dobu pobytu 
bude probíhat turnaj ve stolním tenisu, snad i mariáši a možná 
dalších společenských hrách. No a pokud nebude sníh, což vůbec 
nepředpokládám, tak pěší túry v Jeseníkách a v okolí Kralického 
Sněžníku.  
Účastnický poplatek, který obsahuje ubytování, rekreační poplatek, 
dopravu a org.výdaje činí letos o něco více, neboť podražilo 
ubytování…1.830 Kč, pro ty co pojedou os.auty o 100 Kč méně a pro 
děti a mládež do 26 let (členy Kufru) je dotace na osobu 200 Kč takže 
pobyt vyjde na 1630 Kč. Kdo má v Kufru osobní dotace může jimi 
uhradit 50% pobytu.  
Přihlášky: u Daduly Hrona na tel.572544210-práce, 572518075-domů 
a mob. 736680073. Přihláškou je zaplacení zálohy ve výši 500 Kč do 
vyčerpání kapacity. Zbytek účastnického poplatku bude vybrán 
první den na akci. Tak to je asi vše, co jsem Vám chtěl sdělit, tak 
neváhejte bude nával.  

Ahoj Dadula 
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Různé 

Sauna s Kufrem 
 Od listopadu budeme chodit každé úterý do sauny na 
zimáku. Čas: 18-20 hodin, vstupné pro členy Kufru: dospělí – 40kč, 
děti - 20kč. 
 

Jaráky 
Jarní prázdniny na Machůzkách ve V.Karlovicích 
Potřetí a naposled (do třetice všeho dobrého i zlého…) 
Termín: od soboty 12.2.05 do soboty 20.2.05.  
Ubytování v chatkách autokempu Machůzky.  
Doprava autobusem, stravování polopenze.  
Účastnický poplatek: který zahrnuje dopravu, ubytování, 
rekreační poplatek, polopenzi a org. výdaje činí 1. 800 Kč, pro 
dítě do 12 let 1.550 Kč. Poplatek je zatím přibližný, jeho výše a 
výše dotace bude upřesněna v příštím zpravodaji. 
Přihlášky: U Máši Hronové tel. 572518075 nebo mobil 776394247 
po 20 hodině.  
Zálohu 500 Kč budu vybírat na valné hromadě, případně po 
dohodě jinde. 

Ahoj Máša 
Tombola na VH 

 Máša Hronová dává dohromady opět tombolu, kterou 
bude zpestřena VH. Každý, kdo bude chtít nějakým tím dárkem 
přispět … ozvěte se Máši na tel 572 578 075. 
 

Co dělal Kufr v říjnu 
 Vyrazili jsme na pochod za burčákem, počasí bylo na 
hraně, ale lepší než deštík loni… burčák na vrcholu… buchlovští, 
stříbrničtí a polešovští vinaři vstřícní,…„prostě příjemný slovácký 
podzim“. Školení vedoucích bylo z důvodů malého zájmu 
vedoucích (lépe řečeno z důvodů zaneprázdněnosti vedoucích 
na zahradách a vinohradech…) přeloženo na všední den, 
program zůstal stejný – o výsledcích schůzování Vás budeme 
informovat… Ještě nás čeká romantická procházka s Rosťou…a 
pak už listopad… 
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Žabin miš-maš 
Tak jsem opět zde a kromě řešení hádanky z předminulého 

čísla, které ovšem najdete o kousek níž, vám sdělím pár 
zajímavosti ze světa hmyzu. Tak víte, že 
• stejný druh slunéčka může vypadat rozdílně, např. 
slunéčko dvojtečné může mít až  6 teček nebo může být 
černé 
• larva malé vosičky Perilitis coccinellae se líhne v těle 
slunéčka a zaživa vyžírá jeho vnitřnosti 
• velké kudlanky napadají a požírají žáby a ptáčata 
• kudlanky loví ze zálohy, tj. trpělivě čekají v úkrytu až se 
oběť přiblíží a pak bleskurychle udeří 
• k výrobě 1 kg medu potřebují včely asi 3 kg rostlinného 
nektaru, což je asi 60000 výletů z úlů 
• nebojte se škvorů, nelezou do ucha, ale do pusy, jo a prý 
koušou (a chutnají kořeněně) ☺ (pozn. redakce: na vlastní kůži 
- Hančinu) 
Řešení hádanky ze zářijového zpravodaje je 37. No a 
tentokrát zkuste osvěžit literární znalosti. Poznáte, ze které 
knížky jsou tyto úryvky? 
1. A bylo jaro… 
2. Když nebylo právě důležitého zaměstnání v domácnosti, sedávala 
babička na dvoře pod lipou anebo si vyšla s dětmi na procházku a 
přitom sbírala byliny, které pak doma sušila. 
3. Avada Kedavra! 
4. Moc, má panenko, moc se ptáš, však ještě dneska uhlídáš… 
No, a pokud si nebudete vědět rady, odpovědi najdete 
(tentokrát už opravdu) v příštím zpravodaji.☺ 
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Kronika Kufru - Byli jsme v RÁJI 
 

…Opravdicky!!! 
Tentokrát zavzpomínáme spolu s Mášou na Slovenský 
ráj…  
 
 Překvapilo hlavně počasí. Zpočátku jsme si 
odškrtávali každou půlhodinu, kterou nepršelo. 
Postupně jsme okřívali a chtěli i sluníčko, které nás 
čekalo na Tomašovaské vyhlídce. 
 Prošli jsem doliny křížem krážem, dvakrát si nechali 
natočit pivo na Kláštorisku, kde řeší silně pěnící pivo 
tím, že vám ho načepují do dvou sklenic – prý… „aby 
neošidili zákazníka“. Byla sice zima, ale užili jsme si 
ticha, vůně, nádherných vodopádů a také více či 
méně strachu na kluzkých žebřících. Okusili jsme 
slovenské halušky, korbáčiky,… No a třešničkou na 
dortu byla prohlídka Spišského hradu a Levoče. 
 Zkrátka… opravdicky jsme byli v Ráji!   

  Máša 
 


