
 
 
 

 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 
 

KUFR a ÚSVIT 
 
 
 
 listopad 2009 
  
  

 3.,10.,17.,24. – úterý 

 
Sauna 

 
 

 
 

 
7. – sobota 

 
Setkání vedoucích 

 

  
 21. – sobota 

 
Setkání po táboře 
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Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí bylo setkání po táboře 
přesunuto na 21.11.2009 
 
Ahoj Kvitové, Espesové, Trákové a Uterové. 
 Pojďte se s námi na chvíli vrátit k létu, prázdninám, našemu 
táboru – k Terrignotu a pradávnému tajemství Gohirů. Možná zažijeme 
další nečekaná dobrodružství. Zveme samozřejmě i Ty, kteří na tábor 
jet nemohli – Vaše kamarády, sourozence. 
 

Termín: sobota 21.11.2009 
Místo konání: Chřiby 
Odjezd: v 8.30 hodin do Buchlovic z autobusáku UH, (z nástupiště 19) 
Sraz: před budovou autobusáku UH v 8.15 hod. 
Návrat: 18.00 hod tamtéž 
Program: krátká túra, hry a soutěže, opékání špekáčků  
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: Jídlo na 1 den, něco na opékání, pláštěnku!!!, turistickou obuv, 
dobrou náladu, pokrývku hlavy a dostatek pití!!! Jo a taky pohodovou 
náladu. 
Přihlašování: U Soni denně do pátku 20.11. - spíš večer na tel. 604 
604 329 – zavolejte, napište sms či email, ať máme aspoň odhadem 
přehled kolik Vás pojede. 

  Na setkání se těší  
     AVDA 
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Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace svolává 
předseda klubu  

20. valnou hromadu klubu. Taktéž vedení dužiny Úsvit zve své členy na 
každoroční slavnostní shromáždění. 

Termín: pátek 4.12.2009 

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 2009 
• zpráva mandátové komise 
• usnesení k činnosti 2009 

 
• návrh na výši členských příspěvků, poplatky za zpravodaj, 

zpravodaj 
• představení kandidátů na předsednictví Kufru a dužiny Úsvit 

 
• přestávka - občerstvení - registrace na rok 2010, volba předsedů 

obou organizací 
• návrh programového prohlášení klubu a dužiny na rok 2010 
• zpráva mandátové a volební komise o výsledcích voleb 
• představení zvolených funkcionářů a jejich týmů 
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• diskuse k programovému prohlášení 2010 
• usnesení k programu 2010 
• závěr  

 
V sále se pak uskuteční od 20.hod. společenský večer s tancem. Opět 

bude tombola, proto vyzýváme k přinesení zajímavých cen do tomboly. 
S případnými dotazy se obracejte na Mílu Špirita. 

Návrhy na předsedy jednotlivých orgánů podávejte čtvrtku 
34.12.2009 Mílovi Špiritovi písemně na adresu klubovny – Palackého 293, 
Uh. Hradiště. 

Materiály k VH by měly být týden před VH. ke stáhnutí z internetu. Stejně 
tak registrační listy na rok 2010. 

Na setkání se těší   
 Vedení 

 
 
 
 

Letos jsme se chtěli na Vánoce vydat opět lyžovat do Dolního 
Kubína, ale ubytovna v D.Kubíně již není v provozu a tak jsme hledali a 
hledali, až se nám podařilo zajistit chatu pod Kralickým Sněžníkem 
v horské obci Stříbrnice, nedaleko od Starého Města pod Sněžníkem. 
Chata se jmenuje „Na kovárně“ a jde o zrekonstruovaný objekt staré 
kovárny. V přízemí se nachází společenská místnost, která je spojena 
s kompletně vybavenou kuchyní, dominantou společenské místnosti jsou 
kachlová kamna, kterými se místnost vytápí a slouží též k vaření a na boku 
kachláků je místečko, kde se dá po dobrém jídelku zalehnout. Dále je 
v přízemí lyžárna, WC a koupelna. V 1.patře jsou 3 pokoje po 4 lůžkách, 
z nichž jedno je patrové, dále se zde nachází WC+koupelna. A v podkroví 
jsou 2 pokoje: jeden s 5 lůžky a jeden se 3 lůžky, postele jsou bez pater. 
Objekt je vytápěn akumulačkami a přímotopy. Tož vypadá to kouzelně. 
V r.2009 byla dána ve Stříbrnicích do provozu nová dvousedačková 
lanovka na vrchol kopce Štvanice a tím se spojily Stříbrnice s areálem 
v Hynčicích. Takže pro sjezdaře je k dispozici v areálu Stříbrnice - Hynčice 
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6 vleků v délce 500 až 1.000 m, z toho 2 zasněžované a dále areál Babeta 
- Návrší vedoucí ze Stříbrnic na chatu Návrší. Jinak v dosahu 10 km je 
dalších 15 vleků Kunčice, Paprsek a Branná. Pro běžkaře bude připraveno 
několik tras po úbočí Kralického Sněžníku, chaty Paprsek, pro náročné túra 
Branná, Šerák, Keprník, Vozka, Branná a pokud budou dobré sněhové 
podmínky mrkneme se i do Polska. Pokud sněh nebude, tož vezmeme 
pohorky. Večery budeme opět 
trávit částečně organizovaně i 
neorganizovaně v příjemně 
vytopené klubovně, kde pokud 
budeme chtít, bude v provozu p
na pivínko a kofolu, kterou si 
budeme obsluhovat sami. Vařit si 
budeme sami nebo můžeme v
na večeři blízký penzion, malý 
obchůdek je v místě nebo bude 
ráno jezdit auto na nákupy do 
Starého Města. A teď fakta: 

ípa 

yužít 

y 2.1.2010 nástup mezi 15 až 16 
 
Termín: od soboty 26.12. 2009 do sobot
hod 26.12.2009 
Ubytování: chata Na kovárně ve Stříbrnicích, kapacita 20 osob.  
Doprava: osobními auty 
Stravování: vlastní 
Účastnický poplatek: 2.400 Kč (zahrnuje 7x ubytování + org.výdaje). 
Pro děti a nevýdělečnou mládež do 26 let je cena 2.050 Kč (dotace Kufru) 
a možno platit i dotacemi Kufru. Cena je poněkud vyšší, ale všechny chaty 
zvedají na Silvestrovký pobyt cenu až o 90% . 
Přihlášky: u Máši Hronové tel. 776394247, přihláškou je zaplacená 
záloha ve výši 1.500 Kč buď hotově nebo po domluvě s Mášou na účet 
Kufru č.1543558339/0800 jako v.s. uveďte své Kufrácké číslo.  
 
Ahoj a neváhejte s přihláškou, chata není nafukovací, na všechny sjezdaře 
a běžkaře se těší 

Máša Hronová a Jirka Müller 
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Sauna 

 Pokračujeme v chození do sauny - v úterý od 18 hodin na zimáku. 
Ceny sauny však rostou, takže počítejte letos s 80kč za vstup. Termíny: 
1.,8.,15.,22.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setkání vedoucích-příprava kalendáře akcí na 2010 
Proběhlo v sobotu 7.11. v Kufrovně. Nečekaně se nás sešlo 9 a pracovali 
jsme velmi pilně. V první části jsme zhodnotili uskutečněné i 
neuskutečněné akce letošního roku, pak jsme naplánovali činnost na rok 
příští. Včetně pravidelného úterního saunování v zimním období jsme 
naplánovali na příští rok 27 akcí. Máme se tedy na co těšit. Návrh 
kalendáře akcí bude součástí materiálů na Valné hromadě. Po ukončení 
úřadování ještě hoši stihli naložit ve skladu v Kunovicích korbu na malý 
vodácký vlek a opravit elektrický rozvod, aby byl vlek schopen odvozu, 
neb jsme jej jako nepotřebný prodali. 
Děkuju všem, kteří se v sobotu zúčastnili, ale i těm, kteří sice nepřišli, ale 
dodali tipy na akce, abychom je mohli zařadili do kalendáře. 
 

Nashledanou na Valné hromadě   
     Míla 
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 
 

 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 pavelpol@email.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  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
 
 
 

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

Mobil: +420 731 500 883
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KUFR a Úsvit v prosinci 
1.,8.,15.,22. – úterý   - Sauna 
4. – pátek    - Valná hromada 
26.12. – úterý   - Štěpánská vycházka 
26.12.2009 - 2.1.2010  - Vánoce s Kufrem 

 
 
 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Uzávěrka 19.11.2009. Příští uzávěrka: 22.11.2009.  
Strana 13, listopad 2009 
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