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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

listopad 2015 
 

3., 10., 17. a 24.11. – středy 

Do sauny s Kufrem 
 

7.11. –sobota 

Setkání vedoucích 
 

21.11. – sobota 

Setkání po táboře 

a promítání videa z tábora 
 

27.11. – pátek 

Laser game Zlín 
 

28.11. – sobota 

Deskovky s Filipem na portále 
Valná hromada KUFRu 
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Milí kufráci a úsviťáci. 

Zdravím Vás zhruba po měsíci a 
přináším další zpravodaj. Blíží se valná 
hromada, nebude volební, jen 
informativní, probereme rok 2015 a 
podíváme se na plány roku 2016. 
Mimochodem, připomínám všem 
zájemcům uspořádat nějakou akci pro 
Kufr, že 7.11.2015 proběhne setkání 
vedoucích a plánování programu u 
Hronů ve sklepě, začátek v 9 hodin. 
Iniciativě se meze nekladou, a jestli máte nějaký nápad a chuť se s ním podělit 
s ostatními kufráky, jste vítání! Informace o valné hromadě jsou níže ve zpravodaji. 
Zdálo by se, že podzim je v Kufru lehce mrtvé období, ale nenechte se mýlit, právě 
od počátku listopadu se začínáme pravidelně saunovat, a tak můžete spojit 
příjemné s užitečným a nejen tedy tužit zdraví, ale i zároveň vídat své kamarády 
každý týden v sauně. Také Úsvit ve svých aktivitách nezahálí. Právě nyní probíhají 
5denní podzimní prázdniny v Karpatech a mám zprávy, že se všichni mají náramně 
dobře. Úsvit v listopadu ještě chystá setkání po táboře, promítání videa z tábora, 
hraní deskových her a výpravu do laser arény ve Zlíně s mládeží. 
 A ještě malé ohlédnutí za říjnem. Na počátku měsíce proběhla dlouho 
plánovaná cykloplavba po Jadranu. A stejně jako loni to bylo výborné! Počasí 
nám až na 2 vydatné bouřky přálo, voda v moři byla teplá, ostrovy malebné, 
liduprázdné, cykloterény velice příjemné, dozrávalo víno a tak jsme nemohli 
vynechat návštěvu místního sklepa s ochutnávkou domácích vín. Na lodi vládla 
dobrá nálada, parta účastníků i průvodkyně Alena byla výborná, pro mě osobně 
to byl jeden z nejkrásnějších týdnů tohoto roku, žiju z něj do teď a doufám, že mi 
to ještě chvíli vydrží. Zážitků je spousta a tak plánujeme se znovu na Jadran vrátit 
v příštím roce. Vřele tento zážitek doporučuji! 

Brzy nashle na setkání vedoucích či na valné hromadě  
Soňa 
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Ahoj kouzelníci z kolejí Nebelvír, Zmijozel, Ostrolup, Havraspár, Mrzimor a 

Rapiroh. 
Čeká nás již brzy tradiční akce, kde zavzpomínáme na léto, tábor, 

dobrodružství ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Opět se setkáme s našimi 
profesory a dalšími postavami při zbrusu nové zápletce. Neváhejte proto a 
přihlašujte se. 
Kdy: sobota 21.11.2015 
Odchod: ze starého autobusového nádraží UH „pod  kaštany“ v 9:00hod. Sraz 
v 8:50 hod. Pro přespoláky: starý autobusák byl hned vedle toho nového na 
Palackého náměstí. Kaštany jsou tam jen v jednom místě, takže to nelze 
přehlédnout. Uskutečníme letos túru kolem UH zakončenou promítáním fotek a 
videa – zatím nevíme ještě, kde promítání bude, ale upřesníme emailem. 
Ukončení akce: cca v 18-19hod. 
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku, šátek, psací potřeby. 
Účastnický poplatek: 30,-Kč 
Přihlašování u Soni na adrese: sona.hronova@seznam.cz. 
Pozn: Na výpravu mohou jet samozřejmě i děti, jež s námi na táboře nebyly, 
hravě je do děje zapojíme!!! 

Na setkání se těší   
     Avda 

 

PROMÍTÁNÍ VIDEA Z TÁBORA 
Ahojte úsviťáci. 
 21.11.2015. cca v 16.00hod se uskuteční po setkání po táboře 
promítání fotek a videa z letošního tábora. Místo promítání upřesníme. 
Přijďte i vy, co nemůžete z nějakého důvodu na setkání po táboře, bude 
sranda. Předpokládaný konec bude asi 18-19 hod. 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Ahoj mládeži, 
Nachystali jsme 

pro vás opět lehce 
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 nevypadává, 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 27.11.2015 
Odjezd:  z UH auty do Zlína – sraz a odjezd upřesníme přihlášeným 
Sraz: bude pod kaštany na Palackého náměstí 
Účastnický poplatek: 200,- Kč (zahrnuje tři 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: ve večerních hodinách, taktéž upřesníme. 
Přihlašování: u Toma Urbana na tel. 777 901 183 či na mailu: 
tu.uh@seznam.cz 
Nezapomeňte, kdo dřív přijde, ten jede!!!  

Těší se na vás   
Tom 
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Ahoj děti a mládeži, 

Venku už je zima a místy až nevlídno a tak nás napadlo, že byste 
přivítali setkání někde v teple, s čajem a hraním deskovek. 
Termín: 28.11.2015 
Místo: Kavárna Portál na Masarykově náměstí – v Domě knihy Portál ve 
2.patře. 
Program: deskové a karetní stolní hry 
Úč. poplatek: 20kč 
Ukončení: dle chuti, nejpozději v 13hodin. 
Přihlašování: U Filipa Řehořka na telefon 739 875 657, nebo na email: 
filip.rehorek@gmail.com. 

Na setkání se těší   
Filip 

 
 
 
 
 

mailto:filip.rehorek@gmail.com
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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 Sadech ve sklepě u 
Hronů 7.11. Začátek bude v 9:00 hod. 
Drobné občerstvení, aby nám práce 
odsýpala, 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 na moje číslo 
na mobil 607 280 854. 
Všichni členové, kteří 
máte tipy na akce, 
které bychom mohli 
zařadit do kalendáře, 
pište na meil: 
spiritmila@seznam.cz.  

Míla 
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Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace svolává 
předseda klubu 23. valnou hromadu 
klubu.  
Termín: sobota 28.11.2015 
Místo konání: salonek některé 
z restaurací v UH – zatím v jednání, 
upřesníme emailem. 
Program: 
17.30 - 18.00 - prezence 

·         zahájení 
·         program VH 
·         komentáře předsedy 
k výroční zprávě 2015 
·         zpráva hospodáře 
·         schválení výroční 
zprávy 
·         představení programu 
klubu a rozpočtu na rok 2016 
·         schválení rozpočtu na 
rok 2016 
·         diskuze 
·         závěr 
Materiály k VH by měly být 

týden před VH. ke stáhnutí z internetu.  
Po ukončení schůze bude už jen povídání, veselení, jídlo, pití-co si kdo 
objedná.  

Zve a na setkání se těší    
vedení 
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Blíží se listopad a tím i čas našeho pravidelného saunování. Letos 

dochází k několika změnám. 
Za prvé se posouvá čas začátku sauny o půl hodiny dříve tj. na 17.30 hod, 
jelikož od 19 hod. nastupuje po nás další skupina. Za druhé budeme muset 
změnit způsob financování sauny (jelikož dotace Kufru už nemohou být 
tak vysoké), na kterém se domluvíme na první sauně, a to je v úterý, 
3.listopadu 2015 v 17.30 hod. Proto zájemci o pravidelné saunování 
dorazte v plném počtu. 

Na všechny se těší vrchní saunař   
Jirka Hošek 
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Stejně jako v loňském roce pořádá KUFR sportovně společenský 
pobyt na horách. Jelikož má být konečně letos zase pořádná zima se 
spoustou sněhu, tak je na co se těšit. Teď už jen podrobnější informace. 
Místo konání - Rejhotice, Loučná 
nad Desnou (www.chalupa-
ludmila.cz).  
Pokoje jsou různé, musíte počítat i 
vícelůžkovým ubytováním. 
Maximální kapacita je 24 osob, ale 
počítáme s počtem 20 osob. 
Výhodou jsou 4x WC, 2x koupelna a 
2x vybavená kuchyň. 
Termín konání: od soboty 
26.12.2015 do soboty 2.1.2016. Kdo 
bude chtít skončit dříve nebo přijet 
později může, ale cena zůstává - je 
dána nájemným za celý pobyt. 
Sjezdaři: mají k dispozici v dosahu 3 
km lyžařské středisko Kouty nad 
Desnou nebo Přemyslov a několik 
místních vleků, na Červenohorské 
sedlo je to 9 km. 
Běžkaři: upravené stopy na Mravenečníku, Červenohorské sedlo – Praděd 
- Kouty, upravené stopy na Skřítku a to jak směrem na Rabštejn, tak 
směrem na bývalou Alfrédku a na Silvestra vyrazíme na Paprsek. 
Doprava: osobními auty, lze dorazit též vlakem. 
Cena: 2300 Kč za osobu (postel) zahrnuje 7x ubytování, energie, místní 
poplatek a org.výdaje. 

http://www.chalupa-ludmila.cz/
http://www.chalupa-ludmila.cz/
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Přihlášky: u Paje Polehni - 604897725 nebo pavelpol@email.cz a 
zaplacením zálohy 1.300 Kč na č.ú. 1543558339/0800 do 31.10.2015. 
Záloha je nevratná, pokud si nenajdete náhradníka. Zbytek ceny bude 
vybrán na místě v hotovosti. 
Ostatní aktivity: v blízkosti je wellnes se saunou, termální bazén ve 
V.Losinách a vrátíme se k programovým večerům, takže je na co se těšit. 
Neváhejte s přihláškami, bude plno.  

Na výborné zážitky s Vámi se těší   
Paja Polehňa 
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 Jméno e-mail Telefon 

Předseda Jiří Hron jiri.hron@gmail.com 777 801 108 

Hospodář Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 

Vedení Míla Špirit spiritmila@seznam.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 

Náhradník Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 604 897 725 

    

Vedoucí Broňa Klementova klement.brona@centrum.cz 774 151 797 

 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 

 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 

 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 

 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 

 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 792 303 251 
 

 
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 
 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
 
Http:  www.kufr-usvit.cz  
 

mailto:jiri.hron@gmail.com
mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spiritmila@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:Hosek.UH@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:klement.brona@centrum.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:Masa.hronova@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:chromy.zbysek@quick.cz
mailto:zoja.ch@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
http://www.kufr-usvit.cz/
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Zpravodaj – interní občasník pro členy KUFRu, o.s. a DUHY sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a 
recesi - dužiny Úsvit.  Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

občanské sdružení 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

Č.účtu: 1543558339/0800  IČO: 16360851    DIČ: 336-16360851  

 Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

 

Další info: 
 

 Http://www.kufr-usvit.cz 

 E-mail: kufr.uh@seznam.cz  duzina.usvit@seznam.cz 

 Nejsme plátci DPH 
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

dužina Úsvit 
Č.účtu: 2900698204/2010 (FIO bank)    IČO: 62831500    DIČ: 336-62831500 


