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  LISTOPAD   
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KUFR A ÚSVIT V LISTOPADU: 
 

6., 13., 20. a 27. - úterý 
Sauna na Zimáku 

 

8. a 22. - čtvrtek 
Deskovky 

 

16.-18. - víkend 
CVVZ 

 

24. - sobota 
Dětská výprava do Chřibů 

 

30.11. – 2.12.2007 - víkend 
Relax víkend v Karpatech 

 

7.12. - pátek 
Valná hromada 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Úvodem 
Milí přátelé, 
 Chystám se hrabat listí před barákem a přemýšlím, co Vám vlastně 
takhle s podzimem napsat. V hlavě mám právě skončené setkání 
vedoucích a plánování programu Kufru a Úsvitu na příští rok. Sešlo se nás 
v klubovně celkem 7, což není sice mnoho, ale práce nám celkem 
odsýpala, zavzpomínali jsme na rok proběhlý a docela se tím plánováním 
natěšili na rok následující. Na co se budete moci těšit v roce 2008 bude k 
přečtení už během listopadu na internetu v materiálech k letošní valné 
hromadě. Také tam pro Vás umístíme ke stažení výroční zprávu Kufru a 
Úsvitu za rok 2007, na kterých se pilně pracuje, také pak se pracuje na 
přípravě letošní VH a setkání s přáteli.  
 VH se letos uskuteční 7.12. opět v kulturáku v Mařaticích. Opět 
budeme hodnotit proběhlý rok a následně se budeme bavit s přáteli, 
k tanci nám zahraje opět Amalgám. Těšíme se, že se s Vámi mnohými 
setkáme a nejen na uplynulý rok zavzpomínáme. 
 Obě organizace podaly projekty a žádosti o dotace na MŠMT na rok 
2008. Teď už nám jen zbývá čekat, jak to dopadne. 
 A na závěr slova úvodem bych Vás ještě pozvala do sauny, do níž 
začínáme chodit každý týden právě teď od listopadu. Úsviťáky pak zvu na 
deskové hry – každé 2 týdny do S-klubu. 
 Všem vedoucím, jež se zúčastnili plánování příštího roku, chci 
poděkovat za aktivitu a dobré nápady. 
 

Veselý listopad přeje   
Soňa  
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Relax víkend v Bílých Karpatech 
 

Ahojte všichni,  
Tož vás zase po roce zvu na víkend do Karpat, kde budeme hrát hry, 

poznávat sami sebe, ale taky druhé, zabubnujem si a zazpíváme, vyhřejeme 
se v sauně a pak přijedeme odpočinutí a veselí dom. 
Termín: 30.11. – 2.12.2007 
Místo: chata u Lopenického sedla, tam jak loni 
Doprava: Vlakem 15:38 z Hradiště do Bojkovic, kde přesedáme na autobus 
16:30 na Vápenice, Mikulčin vrch rozc. Odtud asi 1 km půjdeme pěšky. Návrat 
v neděli 16:40 autobusem do UH. 
Jídlo: vařit budeme dohromady ze společných zásob, když se to podaří, tak 
upečeme aj chleba 
Program: 
Pátek – sebepoznávací hry při kterých budeme hlavně kreslit... tak jako jsme 
si už hráli na cizí země, planety a zvířata, budeme se letos zaměřovat na 
stromy, byliny a koření. Povíme si něco o jejich energii, poslání a využití jejich 
léčivých schopností.  
Sobota – dopoledne - různé hry pro uvolnění a uvědomění si svého těla a 
mysli.  
Odpoledne masáže – budeme se hlavně učit vnímat druhého člověka, povíme 
si něco o masáži obličeje a rukou.  
Večer se budeme saunovat a hrát na všechno, co najdeme (bubny, hrkátka, 
kytary, … máme taky super nový nástroj - štěrbinový buben, tak se těšte : ) 
Neděle – když bude pěkně, půjdeme se projít ven, když bude škaredě, 
vyzkoušíme si ještě jednu malovací hru.  
S sebou: spacák, karimatka, hygiena, pohodlné oblečení, osobní věci, papíry 
a tužky, pastelky, fixy nebo barvy – cokoliv, s čím se vám dobře maluje, 
jakýkoliv hudební nástroj, krém nebo olej – masážní, tělový, olivový; ručník a 
prostěradlo nebo plavky do sauny – je to suchá dřevěná sauna cca pro 7 lidí, 
takže se tam budeme střídat. Kdo budete chtít vezměte si cokoliv pro radost 
(čaje, misky, konvičky, hudbu - bude tam notbuk s bedničkama, …). Na chatu 
půjdeme kus pěšky, takže si to sbalte nejlépe všechno do jednoho batohu. 
Účastnický poplatek: 200Kč (organizace, doprava, jídlo, ubytování, 
pojištění) 
Přihlášky: U Pavly na tel.: 604563843 nebo na mailu: 
pavlajurigova@seznam.cz nebo na icq: 333-682-614 do středy 7.listopadu 
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CVVZ 
 Na letošní CVVZ v Třešti je přihlášeno 14 
úsviťáků, což je snad rekordní číslo. Doufám, že 
načerpají novou inspiraci pro naši činnost a 
hlavně, že si to také s tisícovkou podobně 
laděných lidí užijí. 
 

 
Dětská výprava do Chřibů 

Ahoj děti a mládeži, 
 Podzim pokročil a my jsme pro Vás 
připravili podzimní jednodenní akci v Chřibech. 
Termín: 24.11.2007  
Odjezd: 8.30 hod. z autobusáku 
Návrat: tamtéž v 18.03 hod. 

Program: Procházka 
Chřiby a hry, povídání a 
zajdeme někde i na čaj. 
Účastnický poplatek: 
30 kč 

 Soni 

 

tkání 
 

 
Deskovky 

 Ve dnech 8.11., 22.11. s opět deskové hry v S klubu na 
ymná

  

 

Přihlašování: U
do čtvrtku 22.11.2007. 
Poznámka: Pokud
bude pršet, 
nepojedeme. 

Těší se na se
 

AVDA 

e uskuteční 
g ziu. Sejdeme se v 15.30 hodin tam. Přiveďte i kamarády. 

 Zve 
Pe+Pe 
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Valná hromada 2008 
Podle čl. 4.1. stan kreace svolává 

předsed vit zve 

u v Mařaticích (naproti staré základní školy) 

0 - prezence 

 

o řádu a volebního řádu dužiny Úsvit. 

lubu a dužiny Úsvit k výročním zprávám 

ní komise Kufru 

říspěvků, poplatky za zpravodaj 
it 

sedů obou 

• mového prohlášení klubu a dužiny na rok 2008 

le se pak uskuteční od 20.00 společenský večer s tancem a 
tomb

 na předsedy jednotlivých orgánů podávejte čtvrtku 
6.12.2

Zve a těší se   
den

ov Klubu úplně fantastické re
a klubu 18. valnou hromadu klubu. Taktéž vedení dužiny Ús

své členy na každoroční slavnostní shromáždění. 
Termín: pátek 7.12.2007 
Místo konání: sál kulturák
Program: 
17.30 - 18.0
18.00 - zahájení schůze 
• schválení programu VH
• volba řídícího VH 
• schválení jednacíh
• volba pracovních komisí 
• úvodní projev předsedy k
• zpráva hospodářů obou organizací 
• projev předsedy dozorčí rady a reviz
• diskuse k činnosti klubu 2007 
• zpráva mandátové komise 
• usnesení k činnosti 2007 
• návrh na výši členských p
• představení kandidátů na předsednictví Kufru a dužiny Úsv
• přestávka - občerstvení - registrace na rok 2008, volba před

organizací 
návrh progra

• zpráva mandátové a volební komise o výsledcích voleb 
• představení zvolených funkcionářů a jejich týmů 
• diskuse k programovému prohlášení 2008 
• usnesení k programu 2008 
• závěr  

V sá
olou. Hraje skupina Amalgám. Večeře bude stát 40 Kč – proběhne po 

skončení VH. 
Návrhy
007 Mílovi Špiritovi písemně na adresu klubovny – Palackého 293, Uh. 

Hradiště. 

ve í 
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Vánoce s Kufrem 2007 
 

Po loňské pauze se Kufr opět chystá strávit čas po Vánocích do Nového 
roku na

008 
 pokoje (bývalé třídy) po osmi 

y (kromě Silvestra) ve škole vzdálené asi 10 min. 

te někoho vzít. 

2007 ve 12 hod. 

í na K.Holi, 6 vleků, délka sjezdovky až 3 km převýšení 

ou naplánovány 4 celodenní túry a to dvě po Oravské Maguře a dvě po 

2 budou volné a 3 mírně 

í, 4x večeři a 

 v hotovosti nebo na  účet Kufru 

Ahoj na horách se Těší   
a Míla

 horách. Tentokrát jsme vybrali známé lyžařské středisko na Slovensku – 
Kubínská Hola. A teď už nezbytné informace. 
Termín: od čtvrtka 27.12.2007 do úterý 1.1.2
Ubytování: v ubytovně ve škole v D.Kubíně. Velké
lůžkách, ale budeme obsazovat jen 6 lůžek na pokoji. Dále je k dispozici kuchyňka 
na vaření a klubovna. WC + sprchy společné. Místa všude dostatek, ale trochu 
chybí útulno, nutno vytvořit. 
Stravování: večeře zajištěn
Ostatní strava z vlastních zásob. Obchodů je v Kubíně dostatek. 
Doprava: osobními auty, při přihlašování sdělte, zda může
V Kubíně budeme využívat i veřejnou dopravu - hlavně běžkaři.  
Sraz k odjezdu je na parkovišti u kina hvězda ve čtvrtek 27.12.
Kdo bude chtít ještě ve čtvrtek lyžovat vyrazí individuálně a sraz bude v D.Kubíně 
před ubytovnou v 16 hod. 
Program: sjezdaři lyžován
600 m, pro malé děti dětský vlek a pro prknaře rampa. Ceny pernamentek - zatím 
loňské dospělí 590 Sk, senioři a děti do 10 let 390 Sk, 4 denní lístek 2100 Sk a 
1400 Sk. 
Běžkaři: js
Skorušině. Tentokrát nás nečekají upravené stopy, ale klasické hřebenovky, určitě 
to bude dobrodružné a konce mohou být zajímavé. 
Večery: celkem zde strávíme 5 večerů z čehož 
organizované, však to znáte. Věřím, že si užijeme spoustu legrácek. 
Účastnický poplatek: ten je velmi zajímavý, obsahuje 5x ubytován
org.výdaje a činí 920 Kč. Děti a mládež do 26 let mají cenu o 300 Kč nižší, což je 
dotace Kufru. Dále musí ti, co pojedou s někým autem, počítat za dopravu tam i 
zpět asi 350 Kč a něco za místní dopravu. 
Přihlášky: zaplacením celého poplatku
č.ú.1543558339/0800 ovšem až po telefonické domluvě s Dadulou tel. 572544210 
nebo mobil 736680073. Hotově je nejlépe zaplatit na valné hromadě dne 7.12. 
Kdo bude posílat peníze bankou uveďte jako v.s. své r.č. Neváhejte a hlaste se co 
nejdříve, kapacita je jen 36 míst a kdo dřív zaplatí ten dřív mele. 
 

Dadula  
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Jarní prázdniny 
Ahoj, ahoj všichni lyžaři a běžkaři.  

Zima ještě pořádně nenastala, ale plány jsou veliké. Letošní zimní 
ODYSSEA míří do Říček v Orlických horách. Od 1.3. do 8.3.2008 nás 
čeká chata „KOVO KAROSA“ a polopenze. Krajina kolem je malebná a 
sněhová nadílka snad bude lepší než loni. Pro sjezdaře je jedna malá 
sjezdovka (400 m) přímo za chatou. Nejbližší super lyžování je asi 3 km od 
ubytovny (vzorně upravená černá, červená a modrá sjezdovka, vyhřátý 
bufet). V areálu funguje úschovna lyží, takže ti nejzdatnější můžou chodit 
pěšky. Tentokrát si i běžkaři přijdou na své, okolí nabízí běžecké tratě i 
neprozkoumaný terén. Dopravu vyřešíme již tradičně auty, kdo bude mít 
problém, může použít vlak. 
Účastnický poplatek pro dospělého je 2250 Kč (ubytování, polopenze a 
organizační výdaje). 
Děti mají možnost dětských porcí a slevu na jídlo 25 Kč na den a dotaci od 
Kufru 500 Kč. 
Protože koncem prosince musíme odevzdat zálohu, tak na valné hromadě 
budu vybírat 1.000Kč na osobu. Přihlašujte se, přihlašujte se. 
Telefon : 728557346 
email : jana.venclova.uh@seznam.cz

     Mějte se krásně  
Jana 

 
Různé 
Sauna 

 Tak jsme začali sanovat. Opět se budeme setkávat v sauně na 
zimáku každé úterý od 18 hodin. Vstupné dospělý 60,- kč, děti a mládež 
polovic.       

Zve vedení 
 

Tombola na VH 
 Na VH opět proběhne tombola. Ceny do tomboly shromažďuje 
Máša Hronová. Pokud Vás něco napadá či něco vhodného do tomboly 
vlastníte, spojte se s Mášou či přineste přímo na VH. Předem děkujeme. 
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Kronika 
 Po menší přestávce vám zase přináším kroniku Úsvitu. Tentokrát 
vzpomínku Terezy Králové na tábor Úsvit v Držkové. 
 
Sedmý den 

Je 7. den a mě opět budí písnička. To je prostě bájo. Pro dnešek 
má rozcvičku Zorinka. Kupodivu tuto ranní nehodu přežíváme a můžeme 
se začít věnovat takovým skvělým věcem jako je snídaně a méně skvělým 
jako jsou například služby.  

Na nástupu jsme se dozvěděli, že Guye z Gisbernu odmítla ženská, 
jelikož smrděl (no prostě prase), a tak se dohodl s šerifem a vykonstruoval 
proti ženě a jejímu manželovi čarodějnický proces. Manžele odsoudili, 
avšak „čarodějce“ bylo nabídnuto, že pokud se dostane do družiny Robina 
Hooda a uvaří jim uspávací lektvar, bude osvobozena. No, a první hra byla 
na světě. Nečekalo nás nic jiného než vaření. Nejprve jsme ovšem museli 
zapálit oheň a přenést ho cca 80 metrů do hlavního ohniště. Po té jsme 
museli přivézt vodu do varu, což bylo na čas. Pak následovalo vaření 
pokrmů pro vedoucí. Je to s podivem, ale nikdo se neotrávil. 

Po obědě jsme zjistili, že Marion měla v lese při sběru bylinek 
vidění o tom, že je družina v nebezpečí. Proto se vydala po „liščích“ 
stezičkách družinu varovat. Co myslíte, že jsme hráli? Samozřejmě Lišák. V 
rozmezí pár kilometrů od tábora byly rozmístěny otázky a my běhali a 
odpovídali atd. V konečném skupinovém pořadí skončili: 1. Kudly v 

zádech, 2. THC, 3. Rytíři z 
Scherwoodu a 4. Guardians.  
Na večeři byly skvělé palačinky a u 
táboráku jsme se dozvěděli 
správné odpovědi Lišáku. Také 
jsme zjistili, že Marion přiběhla 
právě včas a družinu probudila 
živou vodou. Ještě nám Hern 
oznámil, že jsme se zlepšili a mohli 
jsme jít spinkat. 

Za THC    
Terka Králová 
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Kontakty 
Klubovna:   

Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

 

 
 
 
 

 

E-mail: kufr.uh@seznam.cz 
 duzina.usvit@seznam.cz 
Http:  www.kufr-usvit.cz 
Mobil: +420 731 500 883

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek  604 100 900 
    
Předseda DR Jitka Plchová  572 570 125 
Členové DR Ludmila Bříštělová 572 542 629 
 Eliška Létalová   
    
Vedoucí Jana Venclová jana.venclova@zsmojmir.uhedu.cz 728 557 346 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch plch@niob.cz 777 767 299 
 Máša Hronová  776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Rosťa Kubáček  724 346 120 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz 
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz 
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz 
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KUFR v prosinci 
 7.   – pátek  – Valná hromada 
 27.12. – 1.1.  – „svátky“ - Vánoce s KUFRem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 

Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. 
Uzávěrka 3.11.2007. Příští uzávěrka: 21.11.2007.  
Strana 12, Listopad 2007 
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