
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

 
říjen 2009 

 
6. – úterý 

Promítání táborového videa 
 

17. – sobota 
Setkání po táboře 

 
28. – středa 

Lanování ve městě 
 

29.10.-1.11. – prázdniny 
Podzimky 

 
31. – středa 

Přes 11 vrcholů podzimních Chřibů 
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Milí přátelé, 
 Dovolím si Vás jen tak letmo pozdravit, neboť mě poslední měsíce 
nenapadá vůbec nic, o čem bych měla psát. Budu tedy raději chvíli mlčet, 
než jen tak plácat o ničem. Snad jen ještě vyjádřím údiv nad tím, že už 
zase se blíží valná hromada, že už zase budeme připravovat plán akcí na 
příští rok, a že už zase spějeme kalupem k Vánocům. Mimochodem, valná 
hromada se uskuteční v pátek 4.12., tak si tento termín už teď rezervujte. 
Bude to již 20. VH, tak snad to spolu pěkně oslavíme. 

Mějte se 
Soňa 

 
 
 
Ahoj děti, mládeži i rodičové, 
Dne 6.10.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti Domu u dvou mamlasů 
(tam co máme klubovnu, vchod naproti spořitelny), v 1. patře se 
uskuteční promítání táborového videa. Přijďte i s rodiči, jsou srdečně 
zváni. Těšíme se na setkání 
         AVDA 
 
 
 
Ahoj Kvitové, Espesové, Trákové a Uterové. 
 Pojďte se s námi na chvíli vrátit k létu, prázdninám, našemu 
táboru – k Terrignotu a pradávnému tajemství Gohirů. Možná zažijeme 
další nečekaná dobrodružství. Zveme samozřejmě i Ty, kteří na tábor 
jet nemohli – Vaše kamarády, sourozence. 
 

Termín: sobota 17.10.2009 
Místo konání: Chřiby 
Odjezd: v 8.30 hodin do Buchlovic z autobusáku UH, (z nástupiště 19) 
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Sraz: před budovou autobusáku UH v 8.15 hod. 
Návrat: 18.00 hod tamtéž 
Program: krátká túra, hry a soutěže, opékání špekáčků  
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: Jídlo na 1 den, něco na opékání, pláštěnku!!!, turistickou obuv, 
dobrou náladu, pokrývku hlavy a dostatek pití!!! Jo a taky pohodovou 
náladu. 
Přihlašování: U Soni denně do pátku 16.10. - spíš večer na tel. 604 
604 329 – zavolejte, napište sms či email, ať máme aspoň odhadem 
přehled kolik Vás pojede. 

Na setkání se těší   
     AVDA 

 
 
Dne 28.10. se uskuteční akce pořádaná naší dužinou pro děti a 

mládež z UH. Připraveno by mělo být 10 nízkých lávek, počasí máme 
objednané, takže snad se vše vyvede. Akce se bude konat ve 
Smetanových sadech, začátek je v 13.00 hodin, konec kolem 16.30 hod. 
Přijďte nás alespoň svou účastí podpořit. Samozřejmě uvítáme i 
dobrovolníky, kteří pomohou lanové lávky stavět – sraz v parku v 8.30 
hod. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Ř íjen 2009. strana 3 



 
 
 
 
 

Ahoj děti a mládeži! 
Tradiční podzimní prázdniny se blíží a vy opět máte možnost 

strávit je spolu s kamarády venku, v lese. Na programu bude spousta 
zajímavých her a soutěží, zpívání, povídání, vzpomínání na léto... 
Podzimky budou akcí se samostatným námětem a motivací – takovou 
malou celotáborovkou… Nechte se opět překvapit…  
 
Termín: čtvrtek 29. 10. – neděle 1.11. 2009 
Ubytování: chata v Šanově v Bílých Karpatech, ve vlastních spacácích 
Odjezd: vlakem z UH ve čtvrtek - z vlakového nádraží v 9.25 hod., 
sraz v 9.10 na peróně vlakového nádraží – batohy si povezeme s sebou 
vlakem, tak se podle toho sbalte, nejlépe do jednoho zavazadla – 
nejlépe batohu. Kufry a tašky nejsou vhodné!!! Z nádraží pak malým 
dětem batohy na chatu doveze auto, starší si je ponesou. 
Návrat: na vlakové nádraží v UH v neděli 16:05 hod. 
Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní svačiny 
Účastnický poplatek: 450,- Kč (doprava, strava, ubytování, pojištění, 
organizace) 
S sebou: spacák, karimatka, ešus, lžíce, hygiena, baterka a náhradní 
baterie, pláštěnka, jídlo a pití na 1. den, šátek, dobré pevné boty, teplé 
oblečení – i čepice a rukavice, psací potřeby, dobrou náladu, hudební 
nástroj, malý batůžek na túry. 
PŘIHLÁŠKY: denně u Soni telefonicky či emailem do pondělí 
26.10.2009. Vhodné zaplacení předem po domluvě, přespoláci mohou 
zaplatit až na akci nebo je také možno platit převodem na účet: 
1543582339/800 (nutno do informací pro příjemce uvést vaše jméno a 
heslo podzimky). 

Na podzimkách Ahoj       
AVDA 
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CVVZ 2009 v Plzni 
O víkendu 13.-15.11. se uskuteční CVVZ 2009 v Plzni. Více informací o této 
akci naleznete na adrese www.cvvz.cz. Případní zájemci ať se ozvou Soňce. 

 
Velká Duha 

 VD se uskuteční poslední listopadový víkend v Praze. Za naši dužinu se 
zúčastní Soňa a Jirka Hron a možná ještě někdo. Také Duha oslavuje 20 let, 
tak uvidíme, jak to všechno dopadne. 

 
Plán akcí na rok 2010 

Leden  Laser gate  
Únor Úsvitcon 
Březen Turnaj v deskovkách 
 Výlet na sněžnicích 
Duben Víkend netradičních sportů 
Květen  Výlet na kole za šera 
 Výlet na in-linech 
 Dětská akce 
Červenec, srpen Kufrovka – voda 
 Tábor Úsvit 
Září Promítání videa z tábora 
Říjen Setkání po táboře 
 Podzimky  
 Lanování ve městě 
Listopad Akce pro náctileté 
 Turnaj v deskovkách 
Prosinec Valná hromada 
 Filmová noc 
 Noční přechod 
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Podobně jako minulý rok zvu příznivce pěší turistiky na túru 
pořádanou KČT UH, která si svou náročností nezadá s túrou 
vysokohorskou, kdy na trase délky 26 km zdoláte převýšení 1250 m. Trasu 
je však možno s ohledem na fyzickou kondici a počasí zkrátit. 
 
Trasa: Velehrad – Nový dvůr – Komínek – Břestecká skála – Buchlov – 
Holý kopec – Pila – Hroby – Ocásek – Kazatelna – Kozel – Klimentek – 
Zikmundovy kameny – Osvětimany 
Trasa vede místy po neznačených cestách. 
Odjezd: sobota 31.10.2009 v 6.30 hod z UH busem na Velehrad 
Zpět z Osvětiman ve 14.40, 17.15 hod 
 
Na Vaši účast se těší (pokud nebude pršet) 

Laďa Plch (777767299, outdoor.uh@seznam.cz) 
 
 
 
Ahoj kamarádi - kufráci, 

Tak už se nám rok opět chýlí ke konci, blíží se Valná hromada a je 
třeba zhodnotit činnost tohoto roku a připravit plán akcí na rok příští. 
Proto svoláváme setkání vedoucích, které se bude konat v klubovně Kufru 
v sobotu 7. listopadu. Začátek bude v 9:00 hod. Malé občerstvení, aby 
nám šla práce pěkně od ruky, bude zajištěno.  

Přijďte všichni, kdo jste vedli nějakou akci, abychom mohli dodělat 
případné resty v dokladech, i Vy, kterým akce letos z nějakého důvodu 
nevyšla a také ostatní, kteří ještě akce nevedli, ale mají zájem se přidat.  

Pokud někdo nemůže na setkání přijít a chtěl by nějakou akci vést, 
volejte moje čísla 572 652334 do práce nebo na mobil 607 280854.Všichni 
členové, kteří máte tipy na akce, které bychom mohli zařadit do 
kalendáře, pište na mail spirit@czub.cz. Kufrovna je pořád v domě „u 
Mamlasů“ v prvním patře. 

a
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Letos jsme se chtěli na Vánoce vydat opět lyžovat do Dolního 
Kubína, ale ubytovna v D.Kubíně již není v provozu a tak jsme hledali a 
hledali, až se nám podařilo zajistit chatu pod Kralickým Sněžníkem 
v horské obci Stříbrnice, nedaleko od Starého Města pod Sněžníkem. 
Chata se jmenuje „Na kovárně“ a jde o zrekonstruovaný objekt staré 
kovárny. V přízemí se nachází společenská místnost, která je spojena 
s kompletně vybavenou kuchyní, dominantou společenské místnosti jsou 
kachlová kamna, kterými se místnost vytápí a slouží též k vaření a na boku 
kachláků je místečko, kde se dá po dobrém jídelku zalehnout. Dále je 
v přízemí lyžárna, WC a koupelna. V 1.patře jsou 3 pokoje po 4 lůžkách, 
z nichž jedno je patrové, dále se zde nachází WC+koupelna. A v podkroví 
jsou 2 pokoje: jeden s 5 lůžky a jeden se 3 lůžky, postele jsou bez pater. 
Objekt je vytápěn akumulačkami a přímotopy. Tož vypadá to kouzelně. 
 V r.2009 byla dána ve Stříbrnicích do provozu nová dvousedačková 
lanovka na vrchol kopce Štvanice a tím se spojily Stříbrnice s areálem 
v Hynčicích. Takže pro sjezdaře je k dispozici 
v areálu Stříbrnice - Hynčice 6 vleků v délce 500 až 
1.000 m, z toho 2 zasněžované a dále areál Babeta 
- Návrší vedoucí ze Stříbrnic na chatu Návrší. Jinak 
v dosahu 10 km je dalších 15 vleků Kunčice, 
Paprsek a Branná. Pro běžkaře bude připraveno 
několik tras po úbočí Kralického Sněžníku, chaty 
Paprsek, pro náročné túra Branná, Šerák, Keprník, 
Vozka, Branná a pokud budou dobré sněhové 
podmínky mrkneme se i do Polska. Pokud sněh 
nebude, tož vezmeme pohorky. Večery budeme opět 
trávit částečně organizovaně i neorganizovaně 
v příjemně vytopené klubovně, kde pokud budeme 
chtít, bude v provozu pípa na pivínko a kofolu, 
kterou si budeme obsluhovat sami. Vařit si budeme 
sami nebo můžeme využít na večeři blízký penzion, 
malý obchůdek je v místě nebo bude ráno jezdit 
auto na nákupy do Starého Města. A teď fakta: 
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Termín: od soboty 26.12. 2009 do soboty 
2.1.2010 nástup mezi 15 až 16 hod 
26.12.2009 
Ubytování: chata Na kovárně ve 
Stříbrnicích, kapacita 20 osob.  
Doprava: osobními auty 
Stravování: vlastní 
Účastnický poplatek: 2.400 Kč 
(zahrnuje 7x ubytování + org.výdaje). Pro 
děti a nevýdělečnou mládež do 26 let je 
cena 2.050 Kč (dotace Kufru) a možno 
platit i dotacemi Kufru. Cena je poněkud 
vyšší, ale všechny chaty zvedají na 
Silvestrovký pobyt cenu až o 90% . 
Přihlášky: u Máši Hronové tel. 
776394247, přihláškou je zaplacená záloha 
ve výši 1.500 Kč buď hotově nebo po dom
č.1543558339/0800 jako v.s. uveďte své Kufrácké číslo.  
 

luvě s Mášou na účet Kufru 

hoj a neváhejte s přihláškou, chata není nafukovací, na všechny sjezdaře 

Máša Hronová a Jirka Müller 
 

 
deme zase chodit do 

ák. 

ermíny: 3., 10., 17.,24. 

A
a běžkaře se těší 

 
 
 
Od listopadu bu
sauny. Zase v úterý od 18 hodin na zim
Ceny sauny však rostou, takže počítejte 
letos s 80kč za vstup.  
 
T
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 V dneš

 o 

cénka – strategická porada vedení vojenského tábora Federace…. 

Gohirů sedí za stolem na poradě.... 
 
enerál Grant:: Dobré jitro pánové. Jsem rád, že se po včerejších 

ce 

ě povstanou a provedou hlášení.... 

apitán Picard: Kapitán Picard, jižní ofenzíva. Jižní brána je 
, průnik 

kuji. Další. 
Black. Výzvědná jednotka. Pevnost je velmi 

ní kronice Vám přináším vzpomínku na jeden táborový 
den, kdy jsme bojovali o gohirské klíče ve válce Sever proti Jihu. 
Zavzpomínejte na veselé scénky, které jsme vám na táboře hráli. 
Zrovna po této následovala naše oblíbená bojovka „Troja“ aneb boj
pevnost Ford Barlow. 
 
S
Vypravěč: Potomci Gohirů od samého rána tušili, že se ocitli v ne úplně 
bezpečné situaci. Všude samý voják, všechno mělo svůj řád, všichni se 
tvářili velmi vážně a ustaraně, chystali zbraně, prohlíželi mapy a další 
lejstra. Kde se však tentokrát nacházejí zatím netušili. Netrvalo 
dlouho a generál vojenského tábor vyhlásil strategickou poradu: 
 
generál, 3 kapitáni a 2 potomci 

G
náročných bojí setkáváme všichni. Méně mě těší, že naše včerejší ak
u pevnosti Ford Barlow byla neúspěšná. Prosím každého z kapitánů, 
proveďte hlášení o včerejší akci. 
 
kapitáni postupn
 
K
protivníky velmi dobře bráněna. Přiblížili jsme se na pár metrů
se však nezdařil. Ztráty 131 mužů. Hradby v jednom místě výrazně 
poškozeny. 
Generál: dě
Kapitán Black: Kapitán 
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dobře strategicky řízena. Jednomu z našich mužů se podařil průnik. 
Velení na jižanské pevnosti má pod patronátem generál Pemberton. 
Velmi schopný muž. Vypadá asi takto. Rozvine plakát s generálem, 
který má na krku 4 klíče a nemá levé zápěstí…  Poznávací znamení 
emá l vé zápěstí, má jen pahýl. Všichni na něj velmi spoléhají… možn

až nadměrně. Myslím, že by stačilo zajmout jeho.... pak by to 
znamenalo výrazné oslabení celého systému. 
GG: Díky. Tak generál Pemberton. Velmi důle

- 
n e á 

žité informace. Starý 

zíva. Průnik se téměř povedl. 

elké charisma už na 
al 

jdeme si dnešní strategii. Blacku, co navrhujete? 
yužít je na 

tuace. 

avrch. Pojďme 

šichni se skloní nad mapu a jako si ukazují. Mezitím se baví 2 potomci 

známý z West Pointu. Další prosím. 
Kapitán Bell: Kapitán Bell. Severní ofen
Překvapila nás ale odpolední bouřka, která zaplavila mokřiny, z kterých 
jsme útočili. Ztráty 45 mužů. Opevnění velmi vážně narušeno, zajali 
jsme několik vojáků, jež jsme vyslechli. Jeden potvrzuje, že velí 
Pemberton. Všichni jsou mu naprosto oddáni. 
GG: Ano, to je na Pembertona podobné. Měl v
škole, dokázal strhnout a byl výborný stratég. Také se pořád zabýv
historií, furt ležel v knihách. Mazaný chlapík. Ale že skončí na straně 
Unie???? 
Dobrá pro
Black: Navrhuji použít nových posil, které právě dorazily. V
jihu. Pemberton přesune síly na jih a my stejnou silou prorazíme na 
oslabený sever pevnosti. Nebudou čekat, že potáhneme přes bažiny. 
Pikard: Souhlasím a jako úkol č. 1 po průniku bych dal zajetí 
Pembertona naší speciální jednotkou. Zajmout či zabít… dle si
GG: Jeví se mi to rozumné. Jaká je nálada v mužstvu? 
Bell: Ještě to ujde. Ale žádná sláva. V tom mají jižané n
to ještě jednou projít na mapě…. 
 
V
Gohirů…. 
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G1: Ty jo… já nebyl na dějepis moc silný, ale mám takový dojem, že 

rické občanské válce… To je 

co má být?…naskakuje mi z něj 

 

mberton… na krku?…. a co budeme 

G2: Navrhuji, abychom se 
 

 

out 

ona… 

ypravěč: Ano, bylo to tak. Psal se rok 1863 a právě se schylovalo 

jsme uprostřed války sever proti jihu… Už nevím co znamená Unie a 
Federace… ale moc se mi to nelíbí…. 
G2: To si piš, že jsme v největší ame
super…a všiml sis toho Pembertona? 
G1: No, docela řízek a nemá ruku…a 
husí kůže, vypadá jako nějaký zabiják…. Nechtěl bych ho potkat…. 
G2: … tak to se chystej na nejhorší…Měl na krku gohirské klíče…. 
Milovník historie…kdo ví, kde k nim přišel. Celá válka nám může být
ukradená…jenže ty klíče má na krku jižanský generál ve skoro 
nedobytné pevnosti… Dobré co….? 
G1: A sakra… on je má ten Pem…Pe
dělat? 

přidali k posilám ze severu a
zkusili se do pevnosti 
probojovat s generálem
Grantem. Pak uvidíme… 
Pembertona chtějí zajm
či zabít… to by bylo dobré i 
pro nás…. Dobrý nápad, ne? 
G1: Skvělý…už se nemůžu 
dočkat na boj z bažin… a 
zabíjení toho 
Pem..Pem…bert

 
V
k další bitvě o jižanskou pevnost Ford Barlow. Jak to dopadne? Je 
Pemberton opravdu tak mazaný a dobrý stratég. Uvidíme. 
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lubovna:   

ho nám. 293 
iště 

 

e-mail 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

K
Palacké
686 01 Uherské Hrad
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 

 Jméno Telefon 
P H hron.dra 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa il.czpavelpol@ema 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR udmila Bříštělová 72 542 629 

 08 056 938 

edoucí Broňa Klementova lement.brona@centrum.cz

L  5
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová 6
    
V k 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá zcerstvaj@seznam.c 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová .czMasa.hronova@seznam 776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová .czsona.hronova@seznam 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

P a Úsvi
ová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz

ředsed tu:   
 Soňa Hron   

lehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Po   
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
 

E-m .czail:  kufr.uh@seznam   
.cz duzina.usvit@seznam   

Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883
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KUFR a Úsvit v listopadu 
- Sauna 
- Setkání vedoucích 

 
 

pravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
UHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 

3.,10.,17.,24. – úterý 
7. – sobota   
13.-15. - víkend  - CVVZ 
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Soňa Hronová. Uzávěrka 13.10.2009. Příští uzávěrka: 22.10.2009.  
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