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ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT _10_
v ŘÍJNU: 

4. - sobota 
Setkání po táboře 

 

14. - úterý 
Brigáda v Kunovicích 

 

18. - sobota 
Přes 11 vrcholů podzimních Chřibů 

 

24.-28. – prodloužený víkend 
CVVZ 2008 v Přerově 

 
 
 

 
2008 
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Milí přátelé, 
 Je po sezóně, přišel naplno podzim, člověk by si řekl, že se 
konečně zastaví a vydechne, ale… opak je pravdou, zejména ve 
sdruženích jako je Kufr či Úsvit. Zde totiž nastává období psaní 
projektů a žádostí o dotace, což má k odpočinku hodně daleko. Alespoň 
pro mě, pro kterou uvažování o Úsvitu v číslech - sčítání, odčítání, 
procenta… vyplňování tabulek a psaní chytrých komentářů – je stejně 
zábavné jako… no jako… vybavilo se mi x byrokratických činností, 
které musím chtě nechtě žijíce v EU absolvovat… až jsem se sama 
polekala, jak pořád papíruju. Ale jistě to mnozí znáte. 
 Také jsme se dali do příprav valné hromady, brzy zasedneme 
nad tvorbou plánu akcí na rok 2009, takže pokud byste měl někdo 
nějaký nápad nebo touhu udělat akci pro Kufr či Úsvit, iniciativě se 
meze nekladou.  
 Co se týče činnosti Kufru a Úsvitu na počátku podzimu, trochu 
mě mrzí plánovaný výlet do Krušných hor na kole, který se pro nezájem 
neuskutečnil. Ale snad se nám jej ještě podaří zrealizovat v příští 
sezóně. Úsvit vyjel dle plánu na setkání po táboře, a i přes nepřízeň 
počasí se akce krásně vydařila. Jen maminky musely rozdýchat, že se 
jim místo čisťoučkých dětiček, vrátily mokré kuličky blata. Snad to 
pračky daly do pořádku. Není to jistě poprvé ani naposledy. 
Tak ale už honem do víru října, babího léta, času burčáku a vinobraní. 

Snad brzy ahoj   
Soňa 
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 Letošní CVVZ se koná v Přerově v době podzimních prázdnin. 
Někteří z úsviťáků se zúčastní jako lektoři v programu, jiní se 
zúčastní jako řadoví účastníci a budou čerpat cenné zkušenosti pro náš 
oddíl.  
 
 
 
 
 
 
 
 V letošní podzimní prázdniny 
po strašně dlouhé době nevyjedeme 
do přírody a to kvůli výše zmíněné  
CVVZ, na které jsme přislíbili účast. 
Přesto však si nenecháme ujít být 
s vámi venku, hrát si, soutěžit apod.  
Jen pojedeme o něco později a to  
14.-17.11. Kam, to ještě nevíme,  
ale veškeré podrobnosti budou v příštím zpravodaji.  
Přihlašování bude u Soni Hronové na tel. 604 604 329 
 
 
 
 Jak jistě víte, tak v letošním roce jsme od nadace Děti-kultura-
sport obdrželi částku 20.000Kč. Za tento obnos jsme zatím nakoupili 
vybavení pro lukostřelbu – luky, šípy a terčovnici.  A do konce roku se 
chystáme doplnit a obnovit horomateriál. 
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Projekt na MŠMT na činnost Úsvitu máme podaný. Níže vám posílám 
předběžný plán akcí na rok 2009. 
 
Leden – 1. dětská akce - víkendovka  

- Přechod Chřibů na sáňkách 
Únor – Úsvitcon 
Březen – turnaj v deskovkách 

 - Relax víkend 
Duben - Víkend netradičních sportů 

- 2. dětská akce - jednodenka 
Květen - Výlet na kole za šera 

 - Výlet na inlinech 
 - Vaříme a jíme 

Červenec - Kufrovka – tábor pro náctileté 
Srpen - Tábor Úsvit 

- Kola v Krkonoších – prodloužený víkend 
Říjen - Setkání po táboře 

- Paintball nebo lezení 
- Podzimky 

Listopad – dětská akce 3 
Prosinec – valná hromada 

 - Turnaj v deskovkách 
 - Noční přechod 

+ náhodně schůzky – kino, kultura, sport 
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Příznivce pěší turistiky zvu na túru, která svou náročností si nezadá s túrou 
vysokohorskou, kdy na trase délky 26 km můžete zdolat převýšení 1250 
m. Trasu je však možno s ohledem na fyzickou kondici a počasí zkrátit 
nebo ukončit dříve. Akce je pořádána KČT UH (13.ročník).  
 
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 18.10.2008 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 Kufráci, 

Tak už se nám rok 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 Kufrovně v sobotu     
1. listopadu. Začátek bude tentokrát 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, i další, 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 607 280 854. Všichni členové, kteří máte tipy na akce, které 
bychom mohli zařadit do kalendáře, pište na mail spirit@czub.cz. Kde je 
Kufrovna snad už každý ví. 

mailto:spirit@czub.cz


 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Ř ÍJEN 2008. strana 6 

í
l

Termín: 27.12.2008-1.1.2009 
Po loňském příjemném pobytu  
v Dolném Kubíně jsme opět zajistili 
noclehy v ubytovně ZUZ-ka. Rozlehlé 
prostory, vybavená kuchyňka, stůl na 
ping-pong a i ve velkých mrazech  
dobře zatopeno. Sjezdařské vyžití  
v oblasti je víc než dostatečné. Pokud 
bude dostatek sněhu, tak Kubínská  
hola nemá chybu, nový skipark  
Racibor u Podzámku je s umělým  
zasněžováním, také meander park na Oravicách, s možností kombinace 
lyžování a termálu. No a Roháče jsou taky blízko. Pro běžkaře jsme 
kromě klasické náročné hřebenovky Kubínské hole a Oravské Magury, 
objevili kouzelný loučnatý hřeben s dalekými výhledy na Skorušině. Pokud 
letos nezabloudíme, tak dojedeme na lyžích až k ubytovně. 
Jednáme o možnosti podávání večeří ve školní jídelně, což bylo vloni fajn. 
Cena: zatím ještě není stanovena, ale určitě bude lidová - něco kolem 
1100,-Kč.  
Doprava: počítáme vlastními auty 
Přihlášky: Jiřík Müller tel. 736 176628, mail apexx@seznam.cz.  
Tak už přemýšlejte a předběžně se hlaste, ať víme jaký bude zájem. 
 
Ahoj na slovenských horách!       
 Míla a Jiřík 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:apexx@seznam.cz
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Brigáda 
Dne 14.10. se v 16 hodin uskuteční brigáda na uskladnění materiálu a 
úklid před zimou. Každá ruka vítána. 

 

Nový materiál 
Kufr zakoupil z daru nadace Děti-kultura-sport 2 nové lodě. Jednu 
plastovou kanoi a jednu nafukovací kanoi pro dva se samovylévacím 
otvorem. Budou samozřejmě k půjčení jako ostatní materiál. 

 

Sauna 
Od listopadu chodíme do sauny. Zase v úterý od 18 hodin na zimák. 
Vstup: dospělí 60 kč, děti polovic. Termíny: 4., 11.,18., 25. 
 
 
 
 
Tábor Úsvit 2008, VII. Den 

Jako vždy nás probudili kytarou. Rozcvička byla v pohodě, ale byla 
trochu netradiční, jezdili jsme vlakem. Na snídani byli vánočky s bílou 
kávou a čajem. Po snídani jsme si uklidili a šli jsme na nástup. Dozvěděli 
jsme se, že pojedeme vlakem a budeme mapovat trasu, kudy pojedeme. 
Jenže to nebylo tak jednoduché, museli jsme plnit kiddovky - museli jsme 
si zapamatovat věci a na další kontrole je napsat. Jakmile všechny týmy 
dojely do cíle, všichni se naobědvali a šli si umýt ešusy. Pak začal 
odpolední klid.  
Po odpoledním klidu byl nástup v jídelně, protože začalo pršet. Na nástupu 
jsme se dozvěděli, že budeme hrát licitaci. Když přestalo pršet, začal 
turnaj ve střelbě, který vyhlásil Freddy Calvera! Za velké vyhrála Linda a 
za malé Šimon. Potom následovala večeře, byly ryby. Půl hodiny po večeři 
byl nástup a vyhodnocování dne. Poté se šlo k ohni. U ohně se zpívalo a 
hrálo a zpívalo. Jako tečka za dnem byla... večerka! 
Zazvonil zvonec : ) a VII. dne je KONEC. 

Za Kofola – Rum Filip a Charvin 
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KUFR a Úsvit v listopadu 
1.- sobota   – Setkání vedoucích 
4., 11.,18., 25. - Sauna 
14.-11. –víkend  – Podzimky 
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