
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

 na 
podzim 

 
 

25.10 – 28.10 - prázdniny 
Podzimky 

 
28.10. – neděle  

Setkání na Klimentku 
 

3.11. – sobota 
Setkání vedoucích 

 
9.11. – pátek  
Laser game 

 
10.11. – sobota 

Deskovky
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 
Čas letí jako šílený. 
Na konci září a na 
počátku října jsem se 
flákala ve Španělsku, 
v teploučku 
v Andalusii a teď se 
nemohu nějak 
srovnat. Polovina října 
za námi a zpravodaj stále nikde! Raději to nebudu dál okecávat a 
trošku Vás poinformuju, co se událo v týdny předešlé. Kuft vyrazil 
na prodloužený cyklovíkend do Jeseníků a navzdory špatným 
předpovědím to malé skupince osmi kufráků docela vyšlo. Úsvit měl 
hned několikero akcí. Na počátku školního roku proběhly 2 turnaje 
v ringu v Kunovicích u OK baru, před 14 dny jsme vyjeli 
zavzpomínat si na letošní tábor na výpravě ve Chřibech a před 
týdnem malá úderná skupinka úsviťáků vyrazila za turistikou do 
Tater. Za týden nás čekají podzimní prázdniny a pak už pořád něco, 
však se mrkněte do zpravodaje.  
Co nás trošku mrzí je, že nezahájíme tradičně v listopadu naše 
oblíbené saunování, sauna byla zbořena, nicméně náhrada se 
rýsuje, opět se o tom dočtete dále. 
A jak již jsme avizovali několikrát, hledáme stále novou – levnější 
klubovnu. Zatím bez úspěchu. Pokud byste někdo o nějakém 
nebytovém prostoru věděl, ozvěte se někomu z vedení. 
 

Podzimu zdar        
 Soňa 
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Ahoj děti a mládeži! 
 

Tradiční podzimní prázdniny 
se blíží a vy  máte opět 
možnost strávit podzimky 
spolu s kamarády venku, 
v krásně zabarvené podzimní 
přírodě. Pojedeme zase na 
útulnou chatu do Suché Lozi. 
Na programu bude spousta zajímavých her a soutěží, zpívání, povídání, 
kochání okolní přírodou... Zkrátka se hezky vyřádíme a pobavíme!
 

Termín: čtvrtek 25.10 – neděle 28.10.2012 
Místo a ubytování: chata skautů Suchá Loz 
Odjezd: 9.07 vlakem ve čtvrtek, sraz v 8:45 na vlasáči v UH 
Návrat: tamtéž v neděli 13.31 hod. 
Strava: zajištěně od čtvrteční večeře do nedělního oběda 
Účastnický poplatek: 400,- Kč (doprava, strava, organizace, 
ubytování…) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka, pláštěnka, 
jídlo a pití na čtvrtek, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle 
počasí a potřeby, psací potřeby, dobrou náladu, malý batůžek na túry. 
 

Přihlašujte se Soni do neděle 21.10 na adrese 
sona.hronova@seznam.cz. Míst je jen omezený počet, tak neváhejte! 

 
Těšíme se na Vás  

AVDA 
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Ahoj mládeži, 
 

Nachystali jsme pro vás netradiční akci. Návštěvu Laser arény ve 
Zlíně. Laser game se hraje v temné členité aréně s překážkami. Hráči 
po sobě střílí světelné paprsky. Zásah nebolí a zasažený hráč 
nevypadá, jen je na sedm sekund „mimo hru“. (nemůže střílet a být 
zasažen) Hra je tedy velice akční a rychlá. Na konci hry dostane 
přesnou statistiku, koho jste kolikrát zasáhli a kdo zasáhl vás. Akce je 
určena „dětem“ nad 14 let. 
Líbí se vám to? Tak neváhejte a rychle se přihlaste, počet míst je 
omezený. 
 

Termín: pátek 9. 11. 2012 
Odjezd: 16:30 z UH pod kaštany (pojede se auty) 
Cena: 150,- Kč na Laser game (zahrnuje dvě hry+cestu), do 18 let je 
sleva, tak si sebou vezměte nějaký doklad 
Oblečení: Nutná je pevná uzavřená sportovní obuv a doporučuji temné 
oblečení 
Předpokládaný návrat: 19:00 
Přihlašování: u Peti Hrona na tel. 724166304 či na mailu: 
mr.petrhron@gmail.com
Nezapomeňte kdo dřív přijde, ten jede!!!  
Po přihlášení se bude vybírat záloha 100,- Kč (způsob úhrady se 
domluví individuálně) 

Těšíme se na vás 
AVDA 

 

PS: kdo by chtěl se podívat na nějaké video, přikládám odkaz na stánky 
Laser arény http://laserarena.cz/neco-o-me/
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Zdar všem náruživým hráčům deskových her! 
 
Tímto vám dáváme na vědomí, že chystáme další z řady turnajů v 
deskových hrách. Hrát se bude jeden centrální turnaj v Osadnících z 
Katanu. Mimo tento turnaj se bude hrát vše ostatní, od Bengu, 
Funkenschlagu, UNA, Ubonga až po člověče nezlob se a žravou dámu. 
Jakýmkoliv dalším hrám z vašich domácích zásob jsou dveře otevřené, 
proto neváhejte, provětrejte šuplata,sfoukněte prach z krabic a 
nažhavte mozkové závity! 

Kdy: sobota 10.listopadu 
Kde: S - klub Gymnázia v Uherském Hradišti 
Start: 14 hodin 
Oficiální konec: 18 hodin 
Startovné: 30 Kč (jen pro ty, kteří se budou chtít zúčastnit turnaje v 
Osadnících) 
Přihlášky: u Pepeho na čísle 776 732 213, nebo na email: 
petr.pijacek@seznam.cz
 
Celá akce je vymyšlená tak, že se bude hrát turnaj v Osadnících (bez 
rozšíření). Budou dvě kategorie pro menší (do 13 let) a větší (od 13 let). 
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Pro ty, kteří se nebudou chtít zúčastnit 
turnaje v Osadnících, budou připravené další 
deskové hry, takže se nemusíte bát, že 
byste si nezahráli! Turnaj bude mít oficiální 
zakončení v 18 hodin, ale pokud budeme 
chtít, můžeme v S - klubu zůstat ještě déle a 
opravdu se vyhrát do sytosti. Pro výherce 
turnaje jsou přichystány nové hry od ALBI! 
Řekněte o akci kamarádům, těšíme se na vaši 
hojnou účast! 
 
Deskovky deskovky deskovky!!! 

Za AVDU 
Pepe 

 
 

 
 
 
Ahojte příznivci Hobita. 
Úsvit se 13.12. vypraví na premiéru filmu Hobit do Zlína. Proberte to 
s rodiči. 
Svůj zájem o akci 
resp. lístky dejte 
vědět do 31.10. 
Jirkovi Hronovi na 
adresu: 
jiri.hron@gmail.com. 
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Naši kamarádi z chatové oblasti Kameňák pořádají každý rok 28.října 
setkání na Klimentku a jelikož jsme i letos dostali pozvání, tak místo 
vycházky na Vršatec, Vás zveme na podzimní vycházku do Chřibů. 
Sejdeme se v neděli 28. října 2012 na autobusovém nádraží v UH v 10 
hod. a v 10.15 odjedeme autobusem do Medovic. Z Medlovic už po svých 
na Spářovi dále k Obrázku, odtud na Kazatelnu a po zelené dorazíme na 
Klimentek. Tam už budou Kyjovjáci určitě zpívat, hrát na kytary a koštovat 
vzorky, takže se k nim přidáme. Z Klimentku vyrazíme tak abychom 
v 17.05 stihli autobus z Osvětiman. Pokud nebudou padat trakaře tak se 
akce koná. Ještě připomínáme, že 28. je to státní svátek založení ČSR, 
takže je co slavit. 
 

Na setkání v podzimních Chřibech se těší    
Máša + Dadula 

 
 
 
 
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 
svolávám setkání vedoucích, které se bude konat v klubovně Kufru 
v sobotu 3. 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, 
chybí nám nějaké „ozetky“. Přijďte 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 
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moje čísla 572 652 334 do práce nebo na mobil 607 280 854. Všichni 
členové, kteří máte tipy na akce, které bychom mohli zařadit do 
kalendáře, pište na meil spirit@czub.cz., nebo spiritmila@seznam.cz. 
Kufrovna je pořád v domě „u Mamlasů“ v prvním patře. 
 

Míla Špirit 
 

 
 
Tak nám zbourali saunu paní Milerová, což je horší než kdyby zastřelili 
Ferdinanda. Ovšem milovníci saunování a degustací vína nezoufejte, 
majitel bývalé sauny již staví novou a provoz chce zahájit začátkem 
prosince, doufejme že to stihne. Má být situována na Malinovského 
v areálu firmy Strabac. O zahájení saunovací sezony budete včas 
informování. 

Na setkání v nové sauně se těší       
  Dadula 

 
 
 
 
 
Dne 1.12. v sobotu se uskuteční tradiční valná hromada klasicky 
v Mařaticích na kulturáku. Tentokrát bude volební, takže Vaše účast i na 
schůzi bude důležitá! Prezence bude 17.30 hod. Po skončení schůze a 
voleb bude společenský večer s živou hudbou. Podrobnosti vyjdou 
v příštím zpravodaji.  
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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  
 

 
 
 
 
 
 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 pavel.polehna@kufr-usvit.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 pavel.polehna@kufr-usvit.cz  
 Jiří Müller          736 176 628 apexx@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v prosinci 2012 
 

●  1. sobota  Valná hromada 
●  13. čtvrtek  Tatry pro náctileté 
 
● a další akce dle nového Plánu akcí 

 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  
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