ZPRAVODAJ
KUFRu a ÚSVITu
na
listopad
5.,12.,19.,26. - úterý
Sauna
7. – čtvrtek
Setkání vedoucích
30. - sobota
Promítání videa z tábora
3. Neformální setkání KUFRu a Úsvitu
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Milí kufráci a úsviťáci,
Zdravím Vás v tomto
podzimním čase a přináším
něco málo informací o
podzimním dění. Bohužel
v září nám ani vinařům
počasí moc nepřálo a tak 2
akce – kolo v Karpatech a
Moravice – byly zrušeny.
Než ale vypuklo ono nevlídné
září,
podařilo
se
nám
podniknout
opět
velmi
zdařilou výpravu do Alp do
oblasti Zell am Sea. Počasí nám vyšlo, spousta vrcholů byla zdolána a
partija byla také příjemná. Na počátku října vyjela malinká skupinka na
turistiku v Tatrách a opět si to pochvalovali. Úsvit uskutečnil tradiční
podzimní prázdniny v Karpatech, snad ku spokojenosti všech
zúčastněných. Počásko bylo lepší než výborné, takový pařák na konci
října ani pamětníci nepamatují. No a už tu máme listopad, kdy začíná
pravidelná sauna, kdy se budou jako obvykle chystat akce na rok 2014
a kdy se vedení jako každý rok zabývá valnou hromadou a její
přípravou. Ta se letos uskuteční netradičně v zasedací místnosti domu
„U dvou mamlasů“, však si vše můžete přečíst níže ve zpravodaji.
Podzimu zdar
Soňa
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Ahojte úsviťáci.
30.11.2013 v 13.30 hod se uskuteční v zasedací místnosti domu
U dvou mamlasů promítání fotek a videa z letošního tábora. Je to ten
dům naproti Spořitelny, co v něm máme klubovnu. Přijďte se na to
mrknout, bude sranda.

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: 7.12.2013
Odjezd: 15:30 z UH pod kaštany (pojede se auty)
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Účastnický poplatek: 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: 20:00
Přihlašování: u Filipa Řehořka na tel. 739875657 či na mailu:
filip@rehorek.cz.
Nezapomeňte kdo dřív přijde, ten jede!!!
Těšíme sa na vás
AVDA

Ahojte příznivci Hobita
Úsvit se v noci z 11.12.2013 na 12.12.2013 vypraví na půlnoční
premiéru filmu Hobit do Zlína. Akce je určena pro starší úsviťáky.
Proberte to s rodiči. Podrobnosti budou sděleny zájemcům.
Svůj zájem o akci resp. lístky dejte vědět do 30.11.2013
Přihlášky a dotazy
jiri.hron@gmail.com.

směřujte

Jirkovi

Hronovi

na

adresu:

Plánované setkání se neuskuteční v listopadu, neb se nám
nepodařilo shodnout na termínu. Nebojte, o setkání nepřijdete, jen
ještě nevíme, který víkend se uskuteční, pravděpodobně proběhne až
někdy v lednu.
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Zdravím všechny, co se těší již od jara, kdy nastane podzim a opět
začne pravidelné úterní saunování Kufru a Úsvitu. Mám pro Vás opravdu
výbornou zprávu, letos začneme už v úterý 5.11.2013 v 18 hod. Kdo
od jara zapomněl kde, tak je to sauna na Malinovského v objektu firmy
Strabag. Cena zůstává stejná - 100 Kč na osobu pro všechny věkové
kategorie. Jak už bývá dobrým zvykem, tak začínáme bublinkama
(šampaňské) a děvčata mohou přinést něco na zub.
Na všechny se těší
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
netradičně ve čtvrtek 7. listopadu. Začátek bude v 17:00 hod. 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. nebo spiritmila@seznam.cz. Kufrovna je pořád v domě „u
Mamlasů“ v prvním patře.
Míla
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Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace svolává
předseda klubu 3.Neformální shromáždění. Taktéž vedení dužiny Úsvit
zve své členy na každoroční slavnostní shromáždění. Letos jsme se
rozhodli, že opustíme tradiční scénář našich setkání a zkusíme udělat po
schůzi místo taneční zábavy s živou kapelou spíše posezení s kytarami a
zpěvem. Tanečníkům a jejich kreativitě se samozřejmě meze nekladou.

Termín: sobota 30.11.2013
Místo konání: Jednací sál domu „U dvou mamlasů“, naproti spořitelny,
tam co máme kufrovou. V 1.patře…
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Program:
17.30 - 18.00 - prezence
18.00 - zahájení schůze
•
•
•
•
•
•

komentáře předsedy klubu a dužiny Úsvit k výročním zprávám
2013
zpráva hospodářů obou organizací
projev předsedy dozorčí rady a revizní komise Kufru
představení programu klubu a dužiny na rok 2014
diskuse k čemukoliv
Závěr

Po ukončení schůze proběhne registrace do obou organizací na rok
2014.
Materiály k VH by měly být týden před schůzí ke stažení z internetu.
Stejně tak registrační listy na rok 2014.
Následně je nám zasedací místnost k dispozici k posezení a volné zábavě.
Bude možnost opět prohlédnout si fotky z akcí na nástěnkách a PC, opět
zorganizujeme i malou tobolu, takže dary do tomboly vítány. Kytaristy či
jiné hudebníky vyzíváme k přinesení nástrojů.
Pozor: z důvodů omezeného technického zázemí a malých prostor
v místě konání setkání bude možno si zde uvařit kafe a čaj, které spolu
s malým občerstvením zajistí Kufr. Nicméně vás letos prosíme, abyste si
pití (včetně skleniček) + to, čím se budete chtít občerstvit vzali tentokrát
s sebou. Opravdu to chceme pojmout jako menší komornější posezení.
Uvidíme, jak to dopadne. Sami jsme zvědaví.
Zve Vedení
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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

Předseda
Vedení

Jméno
Dadula Hron
Míla Špirit
Pavel Polehňa
Jiří Hošek

e-mail
hron.drahomir@seznam.cz
spirit@czub.cz
pavel.polehna@kufr-usvit.cz
Hosek.UH@seznam.cz

Telefon
736 680 073
607 280 854
775 720 536
604 100 900

Předseda DR Ludmila Bříštělová
Členové DR Broňka Špiritová
Eliška Létalová

572 542 629

Vedoucí

774
736
737
777
776
737
605
604
604
724

608 056 938

Broňa Klementova klement.brona@centrum.cz
Jiřík Müller
apexx@seznam.cz
Jitka Čerstvá
cerstvaj@seznam.cz
Laďa Plch
outdoor.uh@seznam.cz
Máša Hronová
Masa.hronova@seznam.cz
Mirka Snížková
mirka.snizkova@seznam.cz
Pavel Zachar
zachar25@seznam.cz
Soňa Hronová
sona.hronova@seznam.cz
Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz
Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz

Předseda Úsvitu:
Soňa Hronová
Vedení Úsvitu:
Pavel Polehňa
Jiří Müller

151
176
571
767
394
667
485
604
976
947

604 604 329

sona.hronova@seznam.cz

775 720 536
736 176 628

pavel.polehna@kufr-usvit.cz
apexx@seznam.cz
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797
628
509
299
247
261
436
329
172
226

KUFR a Úsvit v prosinci 2013
●
●
●
●

3.,10.,17.
7.
11.
20.

úterý
pátek
středa
pátek

Sauna
Laser game
Premiéra Hobita
Noční přechod

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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