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ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT _11_
v LISTOPADU: 

1. - sobota 
Setkání vedoucích 

 

4., 11., 18., 25 - úterý 
Sauna na zimáku 

 

14.-17. – sváteční víkend 
„Podzimní“ proázdniny 
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Milí přátelé, 
 Čas kvapí, listí ze stromů zmizelo, meteorologové hlásí cosi o sněžení a 
nám se mílovými kroky přibližuje valná hromada. Původně jsem Vám chtěla psát 
o další své humorné příhodě s klíči, které jsem si ve své roztržitosti opět 
zabouchla v ordinaci a zůstala spolu s pacienty v čekárně. O tom, jak jsem si 
pak od jedné paní musela půjčit mobil, jak jediné číslo, které jsem si z hlavy 
vybavila, bylo na našeho Juru, který po té, co se dostatečně vysmál, mi nakonec 
pomohl patálii vyřešit… Nicméně protože jsem čerstvě plna dojmů z dětské 
akce v Karpatech, která právě proběhla, rozhodla jsem se napsat něco o ní. 
 Jak moc mi akce s dětmi poslední čas chyběly, jsem si uvědomila právě 
v Karpatech. Letošní tábor – naši největší akci – jsem z pracovních důvodů 
vynechala, a tak možná i proto je mé uspokojení z pobytu venku ve 
sparťanských podmínkách s bandou dětí a vedoucích tak velké. Není to ale 
jediný důvod mé spokojenosti. Dost jsem si celou dobu, co jsem tam byla, 
uvědomovala, jak skvělí jsou naši mladí vedoucí – Máčala, Pepe, Jituš, Peťa - 
naši odchovanci. Jak jsou pohodoví, nadšení, pracovití, nekonfliktní, obětaví a 
jak se mají rádi… Je radost je pozorovat a spolupracovat s nimi. Chvála 
samozřejmě patří i těm odrostlejším, kteří jsou nezbytným zázemím a 
jistotou. A úplně zlaté jsou naše děti a mládež. Ti velcí se moc hezky chovají 
k mrňouskům, umí je za jejich výkony pro tým pochválit, a tak i ti nejmenší se 
pak nebojí projevit a zapojovat v hrách. Když jsem je všechny pozorovala při 
bojovce s papkoulemi a štíty, některé situace mi přišly až dojemné. Někdy, 
když se mořím s projekty na dotace a pak s jejich vyúčtováním, když řeším 
zpřísňující se pravidla v činnosti s dětmi, když píšu zpravodaje a všechny další 
písemnosti… tak v těchto chvílích si říkám, zda to mám zapotřebí a jestli to 
má ještě smysl. Když pak vidím a prožívám konkrétní akci, vždycky se utvrdím 
v tom, že to smysl má a ne malý. Proto i na další rok má Úsvit naplánováno 
spoustu akcí, doufejme, že se povedou, a že o ně bude zájem. 
 Tak jsem si trochu vylila srdíčko a těším se už brzy na Valné hromadě 
nashledanou.         

Soňa 
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Akce v prosinci 
 

Slavnostní shromáždění dužiny Úsvit 
 Spolu s valnou hromadou Kufru proběhne 6.12. také slavnostní 
shromáždění Duhy – Úsvit. Zváni jsou samozřejmě všichni dospělí členové 
Úsvitu, případně rodiče dětí, které jsou v Úsvitu registrovány nebo se 
zaregistrovat chtějí. Podrobnosti najdete v kufrové části zpravodaje. 

 

Turnaji v deskových hrách 
Ahoj děcka, 

Zveme Vás na předvánoční turnaj v deskovkách. 
Termín: 12.12.2008 
Kde: V S-klubu n gymnáziu UH 
Začátek: v 15.30 hod. 
Program: turnaj v různých kategoriích v různých deskových hrách. 
Nemusíte znát přesně pravidla her, naučíte se je na místě. 
Hrajeme o zajímavé ceny, tak neváhejte a přijďte. 

Zvou     
Jirka a Petr Hronovi 

 

Noční přechod pohoří 
Tak jako každý rok vyrazíme na sklonku podzimu a počátku zimy na 

tradiční noční přechod pohoří. Jedná se již o 7. ročník tohoto pochodu. 
Stejně jako loni chceme zařadit i kratší variantu pro ty, kteří nechtějí jít 
celou noc. Podrobnosti přineseme na internetu. 

 

Mimořádné investiční dotace 
 Úsvit využil možnosti podat si žádost o mimořádné dotace na 
investice na Duhu resp. MŠMT. Dostali jsme nakonec krásných 46.000Kč 
na nákup lodí a příleb. Takže se všichni můžete těšit na super vodácké 
vybavení. 
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CVVZ 
 Iva Šišperová byla jednou z účastnic CVVZ v Přerově. Poslal mi 
krátkou zprávičku o této akci, tak se chci o ni s vámi podělit. 

Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností je akcí především pro lidi zabývající 
se práci s dětmi a mládeží, setkáte se zde nejen s vedoucími malých a velkých 
organizací nejrůznějšího typu a zaměření, ale i se zástupci kantorského stavu.  

Letošní "Univerzální" CVVZ v Přerově, kterou pořádala místní dužina 
Dlažka v čele s Mussurem, se z dužiny Úsvit zúčastnilo 6 vedoucích, z čehož 
5 vedoucích bylo lektory nějakého programu. Pavla se Žabou vysvětlovaly 
základy masáží a Paja s Domčou a Pepem učili, jak se staví nízké lanové lávky. 
(Pro zájemce o stavbu lávek jsou na webu v záložce Download uloženy Pajovy 
poznámky - CVVZ-Lanove prechody.pdf). 

Kvůli letošnímu konání akce v době podzimních prázdnin měla CVVZtka 
spíše komornější charakter – v minulých letech se jí každoročně účastnilo cca 
1500 lidí, letos jsme se mohli setkat „pouze“ s 350 účastníky – to však ničemu 
nevadilo. I letos jsme měli možnost navštívit různé worshopy, dílny, diskuzní fóra, 
zážitkové semináře, sportovní aktivity, přednášky i kulturní akce. Předností této 
akce je, že si člověk může celý x-denní program vytvořit sám a tím pádem 
navštěvovat jen věci, které ho zajímají. Programy lektorují odborníci (např. 
seminář o problémových dětech vedla docentka pedagogické fakulty) nebo lidé, 
kteří dané problematice skutečně rozumějí a mají s ní bohaté zkušenosti. 

Proto pokud je vám 16 a více let a máte chuť zažít netradiční akci, 
kde se potkáte s nemálo lidma naladěných na stejnou vlnu, už nyní si k víkendu 
v půli listopadu 2009 připište CVVZ Plzeň. Třeba se tam někde potkáme! :-) 

nelektorující a jen semináře navštěvující Ivča 
 

P.S. Když jsem tak na různých seminářích poslouchala problémy a zkušenosti 
ostatních účastníků, tak jsem si uvědomila, jaké máme obrovské štěstí, že 
mezi vedoucími panuje přátelská atmosféra a tvoříme dobrý tým, že rodiče 
jsou vůči naší činnosti chápaví a tolerantní, mnozí nám fandí, že máme s dětmi 
kamarádský vztah a nemusíme na táborech ani jiných akcích řešit problémy, 
které zde popisovat raději nebudu, ať je ještě nepřivolám… Proto za výše 
popsané štěstí a za to, že můžu být jeho součástí, všem děkuju! :-) 
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Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace svolává 

předseda klubu  
19. valnou hromadu klubu. Taktéž vedení dužiny Úsvit zve své členy na 
každoroční slavnostní shromáždění. 
Termín: sobota 6.12.2008 
Místo konání: sál kulturáku v Mařaticích (naproti staré základní školy) 
Program: 
17.30 - 18.00 - prezence 
18.00 - zahájení schůze 

• schválení programu VH 
• volba řídícího VH 
• schválení jednacího řádu a volebního řádu dužiny Úsvit. 
• volba pracovních komisí 
• úvodní projev předsedy klubu a dužiny Úsvit k výročním zprávám 
• zpráva hospodářů obou organizací 
• projev předsedy dozorčí rady a revizní komise Kufru 
• diskuse k činnosti klubu 2008 
• zpráva mandátové komise 
• usnesení k činnosti 2008 
• návrh na výši členských příspěvků, poplatky za zpravodaj, 

zpravodaj 
• představení kandidátů na předsednictví Kufru a dužiny Úsvit 
• přestávka - občerstvení - registrace na rok 2009, volba předsedů 

obou organizací 
• návrh programového prohlášení klubu a dužiny na rok 2009 
• zpráva mandátové a volební komise o výsledcích voleb 
• představení zvolených funkcionářů a jejich týmů 
• diskuse k programovému prohlášení 2009 
• usnesení k programu 2009 
• závěr  
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V sále se pak uskuteční od 20.hod. společenský večer s tancem. Opět 
bude tombola, proto ti, kteří chcete přispět dárkem do tomboly, 
obracejte se na Mášu Hronovou. 

 

Návrhy na předsedy jednotlivých orgánů podávejte čtvrtku 
4.12.2008 Mílovi Špiritovi písemně na adresu klubovny – Palackého 293, 
Uh. Hradiště. 
 

Materiály k VH by měly být od 29.11. ke stáhnutí z internetu. Stejně tak 
registrační listy na rok 2009. 

Na setkání se těší  
Vedení 

 
 
 

Jak už jsem napsal 
v minulém Zpravodaji, po dobré 
zkušenosti z loňska, jsme opět 
zvolili ubytování na Vánoce 
v Dolném Kubíně v ubytovně 
Domu dětí a mládeže. 
Termín: od soboty 27.12. 2008 
do čtvrtka 1.1.2009 
Ubytování: v Ubytovně Zuzka 
ve velkých pokojích po osmi 
lůžkách. Protože nenaplníme 
celou kapacitu, je předpoklad, že 
budeme bydlet po čtyřech. 
Stravování: Vlastní, oproti 
loňsku se nepodařilo zajistit večeře, neboť školní jídelna byla zrušena. 
K dispozici bude poměrně velká, vybavená kuchyňka, v blízkém okolí jsou 
obchody a v Kubíně dostatek restaurací. 
Doprava: osobními auty, při přihlašování sdělte, zda můžete někoho vzít. 
Běžkaři na místě využijí i veřejnou dopravu. Sraz k odjezdu bude ve 
čtvrtek ve 12 hodin na parkovišti u Sportovní haly. Kdo pojede 
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individuálně, sraz v Kubíně bude v 16 hodin u ubytovny. 
Program: jak jsem psal minule, sjezdování dle podmínek na Kubínské 
holi, v novém areálu Racibor u Oravského Podzámku, v Zuberci, Roháčích 
nebo na Oravicích. Běžkaři si určitě zopakují hřeben Kubínské hole, taky si 
projedeme krásné terény na Skorušině. Po večerech posedíme a určitě se 
dobře zabavíme. Na chodbě je stůl na pinec, takže pálky a míčky sebou. 
Můžeme dát i turnaj. 
Účastnický poplatek: za ubytování a organizaci tentokrát zaplatíme 
720,- Kč. Děti a mládež do 26 let mají díky dotaci Kufru cenu o 300,-Kč 
nižší. Dále ti, kteří pojedou s někým autem zaplatí dle dohody se řidičem 
podle najetých kilometrů. 
Přihlášky: přijímá Jiřík Muller. tel.736 176 628, e-mail: 
apexx@seznam.cz. Je nutno uhradit celou částku hotově, nebo na účet 
Kufru č. účtu 1543558339/0800 po telefonické dohodě s Dadulou tel. 
572544210, mobil 736680073. Hotově bude nejlépe zaplatit na Valné 
hromadě v sobotu 6.12. 
Upozornění: slovenskými korunami je sice možné platit až do 31.12., ale 
už teď mají dvojí ceny a proto bude vhodné utratit slovenské korunky, ale 
mít sebou kromě Sk také dostatek eur. Možná v tom budou trochu zmatky. 

Ahoj na lyžích v Kubíně Jiřík a Míla 
 
 

 

Sauna 
 Od listopadu chodíme do sauny. Zase v úterý od 18 hodin na 
zimák. Vstup: dospělí 60 kč, děti polovic. Termíny prosinec: 2., 9., 16. 
 

Noční přechod 
Úsvit pořádá tradičně vánoční noční přechod. Pro zájemce zejména 

z řad kufráků loni zařadil i kratší, méně náročnou verzi – tzv. noční 
procházka v bláznivých vánočních časech. I letos jste srdečně zváni ujít si 
pár kilometrů malebným nočním lesem jednou z nejdelších nocí v roce. 
 

Štěpánská vycházka 
 Proběhne tradičně 26.12. podrobnosti naleznete na internetu v 
aktualitách. 
 

mailto:apexx@seznam.cz


 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – LISTOPAD 2008. strana 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KUFR a Úsvit v prosinci 
6.- sobota   – valná hromada 
2., 9.,16., 23. - Sauna 
19.(??.) pátek - Noční přechod 
26. sobota  – Štěpánská vycházka 
27.12.-1.1.  - Vánoce na Kubínce 
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