
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

Říjen 2010 
 

9. – sobota 
Setkání po táboře 

 

17. – neděle 
Okolo Luhačovic 

 
23. – sobota 

Lanování ve městě 
 

28.-31. – prázdniny 
Podzimní prázdniny 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 

Zdravím Vás krátce na konci září a letos poprvé přináším další 
zpravodaj včas. Říjen bude zajímavý především pro úsviťáky, ale i kufráci 
si mohou přijít na své… Slyšela jsem dnes ve své ordinaci, že říjen by měl 
být slunečný a tak doufám, že snad to bude pravda a my se máme na co 
těšit. Čtěte pozorně, protože již nyní přinášíme nabídku na Vánoce 
s Kufrem, kterou by bylo škoda si nechat ujít. Zima prý bude také perná… 
říkal mi jiný pacient minulý týden… Tak mějte slunečný říjen. 
 

Zdraví          
 Soňa 
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Ahoj dobrodruzi, 
 

Po nepatrné odluce nás čekají nová dobrodružství. Co nám 
ostrov Tarta připraví tentokrát? Záplavy, zemětřesení či piráty? 
Pojďte to zjistit na tradiční setkání po táboře. Projdeme se 
nádhernými podzimními Chřiby, zahrajeme hry a nakonec posedíme u 
ohně a opečeme špekáčky. Proto neváhejte, pozvěte své kamarády a 
kamarádky (tato akce je i pro ty, co na táboře nebyli), oprašte výstroj 
a přihlaste se Peťovi na tel. 724 166 304 či emailem na adresu: 
mr.petrhron@gmail.com. 
 
Kdy: Sobota 9.10.2010 
Odjezd: z autobusového nádraží v 8:30 do Buchlovic, sraz 20 min. 
předem u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a 
informace. 
Návrat: tamtéž 
v 18:00 
S sebou: jídlo a pití 
na celý den, něco na 
opečení, pevnou obuv, 
pláštěnku, šátek, 
psací potřeby. 
   
Na setkání se těší 
   

  
 Avda a domorodci a celá Tarta 
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Dne 23.10. 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. 
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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 28. 10. – neděle 31.10. 2010 
Místo a ubytování: stará fara v Provodově, ve 
vlastních spacácích na postelích 
Odjezd autobusem z UH ve čtvrtek - 
z autobusového nádraží v 7:50 hod., sraz 
v 7:30 pod Kaštany, kde se naloží batohy do 
auta – s sebou do busu tedy vemte malý 
batůžek.  

Návrat: na vlakáč v neděli 14:50 hod., batohy opět přiveze auto. 
Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní svačiny 
Účastnický poplatek: 370,- Kč (doprava, strava, ubytování, pojištění, 
organizace) 
S sebou: spacák, 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 
25.10.2010. Vhodné zaplacení předem po domluvě, 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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Milovníky podzimní turistiky zveme na krásnou procházku okolo 

lázní Luhačovice. 
Co nás všechno na trase potká. Zaprvé to bude startovací štamprla 
slivovice u Kolářů, rodný 
to dům Maruny Kolářové (nyní známé jako Máša Hronová), hotel Vega 
nad přehradů a pak vzhůru na nejvyšší vrchol Komonec téměř 700 m n/m, 
odtud povede trasa ke zřícenině Sehradu a dále do poutního místa 
Maleniska, kde si v kostele prohlédneme obraz Kojící Madona (jediný 
obraz na světě kde Marie kojí Ježíška) a občerstvíme se ve vedlejší 
hospůdce. Pak vyrazíme přes Řetechov, Hlinné a Jezírko lásky přímo do 
centra Lázní. Zde výlet ukončíme ochutnávkou léčivých pramenů, dáme 
K+K (kávička + kuchn) a hybaj na nádraží. 
Celá trasa je dlouhá asi 17 km. 
Chcete vědět, kdy se tento 
bezva výlet koná, tož Já Vám to 
prozradím. 
 
Termín: neděle 17.10.2010  
Odjezd vlakem z Uh.Hradiště 
v 8.25 hod, sraz 10 min. před 
odjezdem pro zakoupení 
společné jízdenky. Z Luhačovic 
můžeme odjet v 16.41 nebo 
v 18.14, uvidíme co stihneme. 
Upozornění:V případě deště se 
výlet nekoná.  
Přihlašovat se není nutné. 
 
Na všechny se těší rodáci z Pozlovic     
 Máša a Rosťa 
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 Loni jsme prožili 
Vánoce ve Stříbrnicích na 
pěkné chatě Kovárna. I když 
nebyl sníh, tak jsme si užili 
spoustu krásných pěších túr 
v okolí Kraličáku a Paprsku. 
Sjezdaři samozřejmě 
hoblovali uměle zasněžené 
svahy v Kunčicích a na 
Paprsku. Letos se nám 
podařilo chatu zajistit znovu 
a navíc bude sněhu a 
sněhu. Chata Kovárna je 
zrekonstruovaný objekt 
staré kovárny. V přízemí se 
nachází společenská 
místnost, která je spojena 
s kompletně vybavenou 
kuchyní, dominantou 
společenské místnosti jsou kachlová kamna s prostorem, kde se dá 
ulehnout. Dále je v přízemí lyžárna, koupelna , WC a infrasauna. V 1.patře 
jsou 3 pokoje po 4 lůžkách, z nichž jedno je patrové, dále se zde nachází 
koupelna s WC. V podkroví jsou 2 pokoje, jeden se 3 lůžky a jeden s 5 
lůžky, postele jsou bez pater. Objekt je vytápěn akumulačkama, přímotopy 
a samozřejmě kachlákama. Pro sjezdaře jsou přímo ve Stříbrnicích 3 vleky, 
nejdelší je uměle zasněžován a propojen s areálem Hynčicích. Jinak 3 km 
jsou Kunčice s pěkným a zasněžovaným areálem a 13 km M.Vrbno se 
sedačkou na Paprsek - též zasněžováno. Pro běžkaře bude připraveno 
několik tras po úbočí K.Sněžníku, Paprsku, můžeme se vydat i na hlavní 
hřeben Jeseníků, z Ramzové na Keprník a přes Vozku do Branné a také se 
můžeme vydat přes Kladské sedlo do Polska, takže možností habaděj.  
 A pokud by snad sněh zase nebyl, což nepřipadá v úvahu, tak zase 
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o e pohorky. Večery budeme trávit ve vytopené klubovně, částečně 
organizované i neorganizované, a pokud by zase jeli hoši z Amalgámu tak 
se máme na co těšit. Vařit si budeme sami, obchůdek i hospůdka 
s dobrým jídlem a pivem je hned vedle. Na Silvestra nám hoši v akci 
doufám opět připraví Tatarák. 
A teď důležité informace: 

bujem

2.2010 do neděle 2.1.2011 
 20 osob. 

.30 ráno, 

nuje 6x ubytování, spotřebu el.energie a org.výdaje. 

pondělí 11.10.2010 

 

oufáme, že chatéčku obsadíme a 

 
 běžkaře se 

Máša a Dadula Hronovi 
 

Termín: od pondělka 27.1
Ubytování: chata Na kovárně ve Stříbrnicích, kapacita
Doprava: osobními auty, odjezd předpokládáme 27.12.2010 v 8
abychom se do oběda stihli ubytovat a odpoledne mohli vyrazit na svah 
nebo na běžky. Z Hradišťa do Stříbrnic to je jen 160 km. 
Stravování: vlastní 
Cena: 2.100 Kč zahr
Pro děti a nevýdělečnou mládež do 26 let je cena 1.800 Kč (dotace Kufru) 
a možno je i platit fondem dotací. Samozřejmě pokud má někdo možnost 
úhradu z FKSP rádi pošleme fakturu. Cena je dosti vysoká, ale všechny 
chaty zvedají ceny na Silvestrovský pobyt až o 90%. 
Přihlášky: u Máši Hronové tel. 776394247 do 
(poslední termín, kdy můžeme 
objednávku stornovat, pokud by nás 
bylo málo), následně je potom 
nutno zaplatit zálohu ve výši 1.000 
Kč buď hotově nebo raději na účet 
Kufru č.1543558339/0800 a do 
zprávy pro příjemce uveďte jméno. 
 
D
prožijeme krásný Silvestrovský 
týden. 
  
Na všechny sjezdaře a
těší 
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Setkání vedoucíc 11 

 opět chýlí ke konci, blíží se slavnostní schůze a 
 třeb

h – příprava roku 20
Ahoj kamarádi - kufráci, 
 Tak už se nám rok
je a zhodnotit činnost tohoto roku a připravit plán akcí na rok příští. 
Proto svoláváme setkání vedoucích, které se bude konat v klubovně Kufru 
v sobotu 6. 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 meil 
spirit@czub.cz. Kufrovna je pořád v domě „u Mamlasů“ v prvním patře. 

 
Míla

 
Sauna 

 V listopadu chceme opět  saunováním na zimáku. Jaké 

 

 začít se
budou letos ceny uvidíme, ale že nebudou levnější než loni, to je celkem 
jisté. Podrobnější info příště, počítáme ale zase s tradičním úterkem v 18 
hodin. 
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Taneční soubor Hradišťan 
konečně představí Kytici v Uherském Hradišti a Zlíně 

 Velmi úspěšné představení Kytice Bohuslava Martinů bude konečně 
uvedeno i v Uherském Hradišti a Zlíně. Projekt letos sklidil obrovský 
úspěch v pražském Národním divadle v rámci Pražského jara a bylo 
vyhodnoceno jako jeden z nejlepších projektů Smetanovy Litomyšle, kde 
proběhla v roce 2007 jeho světová premiéra.  
Scénické provedení Kytice je sugestivní výpovědí dotýkající se věčně 
platných hodnot v životě člověka. Osm střídavě se prolínajících vokálních a 
instrumentálních skladeb vypráví příběhy lásky, života a smrti. Jejich 
taneční vizualizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně 
přidává na výsledném dojmu a podtrhuje silný emocionální náboj tohoto 
jedinečného hudebního díla. Jevištní obraz se nesnaží o popis příběhů 
jednotlivých hudebních předloh, nýbrž vychází z hloubky a podstaty skryté 
ve filozofii lidového umění. Představení vyznačující se formální strohostí, 
avšak naprostou jasností sdělení je naplněno silným výrazem a hlubokým 
prožitkem všech interpretů. 
 Představení se uskuteční v plném hudebním provedení 23. 10. 
v 19h v Městském divadle ve Zlíně a 25. 10. v 19h v Klubu 
kultury v Uherském Hradišti. Tanečníky Hradišťanu v choreografii 
Ladislavy Košíkové a režii Aleny Vaňákové bude pod taktovkou 
Romana Válka doprovázet 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, 
smíšený sbor The Czech Ensemble 
Baroque – Choir (sbormistr Tereza 
Válková) a dětské sbory Holešovský 
dětský sbor (sbormistr Lenka 
Polášková) a zvonky ZUŠ Hulín 
(sbormistr Dana Zapletalová). 
Sólových partů se ujmou Michaela 
Šrůmová (soprán), Kamila Mazalová 
(alt), Tomáš Kořínek (tenor) a Josef 
Škarka (basbaryton). Kostýmy pro 
představení vytvořila Eva Jiřikovská 
a video art Tomáš Hrůza.  
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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 Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 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 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

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 a Úsvit v listopadu 
každé úterý     - Sauna na zimáku 
6. – sobota    - Setkání vedoucích 
??. – sobota    - Dětská (nebo náctiletá) akce 
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