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Milí kufráci a úsviťáci, 
 Podzim se nám krásně rozjel, tři 
poslední dny jsem strávila na túrách v 
okolí Hradiště a rozplývám se ještě teď, 
jak nádherně, barevno, slunečno, větrno 
venku bylo. Šla bych i dnes, ale zpravodaj 
nepočká. Bohužel. Naše úviťácké děti 
jsou právě teď na podzimních 
prázdninách v Provodově a vzhledem 
k tomu, že o sobě nedávají vůbec vědět, 
počítám, že se jim vede velmi dobře. Tři 
týdny předtím proběhlo setkání dětí a 
vedoucích po táboře a i tento den se 
vyvedl. No a před týdnem jsme s vedoucími Úsvitu, některými kufráky a 
dalšími pomocníky uskutečnili tradiční akci pro děti z města – Lanování ve 
městě. I tentokrát nás počasí nezradilo a tak se děti mohly dosytnosti vyřádit 
na lanových lávkách. Dotaci na zrealizování akce nám poskytlo město 
Uh.Hradiště. Fotečky se jistě ze všech akcí objeví na webu. Kufráci, ti si zase 
užívali túru po okolí Luhačovic, sešlo se jich taky požehnaně a prej to bylo 
taky bezvadné. Podzim nám tedy přeje a zima prý bude taky výborná. Četla 
jsem, že havrani přiletěli o 14 dní dřív a žerou ořechy o sto šest a to má snad 
znamenat, že bude perná zima… Už se těším. Za týden zasedneme 
s vedoucími Kufru a Úsvitu nad plánem akcí na další rok, tak kdybyste chtěli 
uskutečnit nějakou akci – splnit si nějaký sen, tak se klidně dostavte, 
můžeme to probrat. 
 No a na závět bych Vás už teď chtěla pozvat na 1. neformální 
shromáždění Kufru a Úsvitu. Letos se totiž nekoná Valná hromada – loni jsme 
si odhlasovali, že se bude konat jen 1x za 3 roky, nicméně v letech, kdy VH 
nebude, se přesto sejdeme s přáteli a poveselíme se – podrobnější informace 
najdete v tomto zpravodaji. Tak si už teď rezervujte večer 3.12., bude to 
super. 
 

Tak zatím nashle       
 Soňa 
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Ahoj děti a mládeži, 

Jelikož poslední dobou nám děláte radost tím, že máte chuť a čas 
jezdit na naše dětské akce, pokoušíme se obnovit tradici celoroček. Dřív 

ku jezdili každý měsíc na víkendové či jednodenní 
dětské akce. Tyto akce spojovalo jedno téma a na 
každé se odehrál dílčí příběh. (podobně jak na 
táboře) Na konci školního roku se konalo velké 
víkendové grandiózní vyvrcholení. Už jsme tak 
prožili dobrodružství například rytířů kulatého 
stolu na cestě za svatým grálem či jsme řešili 
záhadné příběhy jako detektivní kancelář D&D. 
Ale hlavně jsme se setkávali s kamarády a 
kamarádkami, hráli hry, zpívali … A taky, 
především, trávili nějaký ten čas v přírodě. Tak 
co? Zaujalo Vás to? Máte chuť prožít další 
zajímavá dobrodružství?  

jsme během školního ro

Jestli jo, tak vezměte

usového nádraží v 7:40 směr Osvětimany, sraz 15 min. 

 Kč 
en, něco na opečení, pevnou obuv, pláštěnku, 

o 25.11 na tel. 724 166 304 či emailem na adresu: 

 své kamarády a kamarádky a přihlaste se na 
listopadovou jednodenku! Ať víme zda máte zájem. Projdeme se po 
krásných Chřibech, zahrajeme hry, zablbem si, provětráme se … 
Kdy: 27.11.2010 
Odjezd: z autob
předem u hlavní budovy autobusáku – to je tam, co je čekárna a informace. 
Návrat: tamtéž v 18:00 
Účastnický poplatek: 30
S sebou: jídlo a pití na celý d
šátek, psací potřeby.  
Přihlašujte se Peťovi d
mr.petrhron@gmail.com. 
    Těšíme se na Vás  

AVDA 
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lavnostní shromáždění Duhy – Úsvit 
12.2010 – podrobné propozice 

otace na činnost v příštím roce 
mínu odeslat projekt na MŠMT a 

elká Duha 
hromada Duhy se uskuteční dne 27.11. 2010 v Praze. Za 

 
S
 Se uskuteční spolu s Kufrem 3.
čtěte níže v kufrové části zpravodaje. Zveme srdečně všechny 
dospělé členy Úsvitu a zejména rodiče úsviťáckých dětí!!! 
 
D
 Opět se nám podařilo v ter
také na nadaci Děti-kultura-sport, tak snad opět nějaké finance na 
naši činnost dostaneme. 
 
V
 Valná 
Úsvit se zúčastní Soňa Hronová a možná ještě jeden delegát. 
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Milí přátelé, 

ž Valná hromada loni
áli

ermín: pátek 3.12.2010 
 kulturáku 

m: 
0 – prezence a přivítání 

dy klubu a dužiny Úsvit k činnosti v r. 2010 a k 

• bou organizací 
zní komise Kufru 

žiny na rok 2011 

 Jeliko  
schv la, že nebudeme úřadovat, volit a 
hlasovat každoročně, tak Vás letos 
nezveme na VH, ale na tzv. neformální 
shromáždění. Na programu bude malá 
informativní oficiální část, kde se 
zhodnotí loňský rok po stránce 
programové a finanční a představí se 
plán činnosti a rozpočet na rok další. 
Bude následovat registrace na rok další a 
pak už jen jídlo, pití, veselení a povídání 
s kamarády. 
 
T
Místo konání: sál
v Mařaticích (naproti staré základní 
školy) 
Progra
17.30 - 18.0

18.00 - zahájení schůze 

• komentář předse
výročním zprávám 
zpráva hospodářů o

• zpráva předsedy dozorčí rady a revi
• diskuse k činnosti klubu 2010 
• představení programu klubu a du
• diskuse k čemukoliv 
• závěr 



 
 
 
Po o schůze proběhne registrace do obou organizací na rok 

oupit stravenku a vyzvednout si 

de 

a plán akcí na rok 2011 

       

 

Je přihlášeno 19 

k

ufru a Úsvitu dne 3.12.2010. Podrobné 

rekapitulace: vánoční pobyt se uskuteční od 27.12.2010 do 

dula Hronovi 

uk nčení 
2011. Poplatky zůstávají stejné jako loni. Kufr 50 Kč na člena, Úsvit 120 
Kč na člena (100 kč posíláme Duze). 
 

Po zaregistrování bude možno si zak
večeři v bufetu, počítám, že se bude jednat o klasický řízek a salát. 
 

V sále se po večeři uskuteční společenský večer s tancem. Opět bu
tombola, proto vyzýváme k přinesení zajímavých cen do tomboly. 
S případnými dotazy se obracejte na Mílu Špirita. 
 

Materiály k činnosti v r. 2010 tzv. výroční zprávy 
by měly být týden před setkáním ke stáhnutí z internetu. Stejně tak 
registrační listy na rok 2011. 
 

Na setkání se těší 
Vedení Kufru a Úsvitu 

 
 
 

účastníků zájezdu, což 
znamená, že zbývá 
pouze jedno místo. 
Takže, kdo ještě váháte, 
zda se přihlásit, tak 
neváhejte dlouho, aby 
nebylo pozdě. Ti 
 co nejdříve, nejlépe na 

účet Kufru č.1543558339/0800 nebo 
hotově na neformálním shromáždění K

z přihlášených, co ještě nezaplatili zálohu, učiňte ta

informace o složení posádek, ubytování atd. budou otištěny v příštím 
zpravodaji.  
Ještě krátká 
2.1.2011 ve Stříbrnicích na chatě Kovárna. Cena 2.100 Kč. Přihlášky u 
Máši tel. 776394247. Zima bude tuhá, sněhu vela, tož se těšme. 

Ahoj Máša a Da
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Ahoj kamarádi - kufráci, 

 opět chýlí ke konci, blíží se slavnostní schůze a 
je třeb

ádi - kufráci, 
 opět chýlí ke konci, blíží se slavnostní schůze a 

je třeb
Tak už se nám rokTak už se nám rok
a zhodnotit činnost tohoto roku a připravit plán akcí na rok příští. 

Proto svoláváme setkání vedoucích, které se bude konat v klubovně Kufru 
v sobotu 6. listopadu. Začátek bude 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 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 meil 
spirit@czub.cz

a zhodnotit činnost tohoto roku a připravit plán akcí na rok příští. 
Proto svoláváme setkání vedoucích, které se bude konat v klubovně Kufru 
v sobotu 6. listopadu. Začátek bude 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 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 meil 
spirit@czub.cz. Kufrovna je pořád v domě „u Mamlasů“ v prvním patře. 

 
Míla 

Sauna 
 listopadu opět začínáme se 

prava střechy v Kunovicích 
roběhla opr

 

 V
sanováním na zimáku. Zase se budeme 
scházet v tradiční úterky v 18 hodin. 
Zatím bude cena 80 Kč, uvidíme jak po 
Novém roce. Termíny sauny jsou: 2., 9., 
16., 23., 30. 
 
O
 Poslední říjnovou neděli p ava děravé plechové střechy 
na první z našich plechových „búd“ v Kunovicích. Na realizaci akce se 
účastnili či jinak podíleli: Dadula, Míla, Paja, Jiřík Müller a Jirka Hošek. 
Díky jim nebude do naší loděnice pršet. 
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V dnešní kr

.DEN – AVDATOUR (70.000 let př.n.l., pravěk, objev dne oheň) 

Nedočkavostí a dětinským nadšením 

 více či méně 

 alpské 

 onice Vám přináším vzpomínku na léto 2002, na tábor 
Úsvit 2002 a naše dobrodružství s pokrokem, objevy a vynálezy. 
Příspěvek tehdy do kroniky tábora napsala Eva Burešová. Jak se asi 
dneska má? 
 
1
 
 
jsem nemohla ani oka zamhouřit. Konečně 
se mi splní můj dávný sen podívat se do 
Paříže díky nejlepší hradišťské cestovní 
kanceláři Avdatour. Ještě přibalím sexi 
minišaty, přepudruju nos a s elánem do 
života vyrazím k autobusu. 
 Zde již čekaly davy
známých cestujících či organizátorů. 
Nezodpovědný řidič však zaspal a náš 
autobus musel jet se zpožděním. Čekání na 
něj však stálo za to – luxusní, 
dvoupatrový, klimatizovaný autobus s ledničk
plazmovou televizí – dobře,přeháním s rádiem, byl prostě skvělý. 
 Za okny nám ubíhala slavná města, horské průsmyky a

ou, sociálním zařízením a 

svahy s množstvím krav, mihli jsme se Itálií a Provence a nakonec jsme 
s rekordním časem dorazili do Paříže. Bylo o nás postaráno přímo 
královsky – dvoulůžkové apartmány v Ritzu, profesionálně vyškolení 
průvodci (ale upřímně, něco se mi na nich nezdálo), prostě nádhere! 
Eiffelovky, Seina, Champs d elysses a nakonec i technické muzeum byly 
naše dnešní hlavní atrakce. 
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 Ovšem začala jsem pojímat podezření, že naši průvodci nás chtějí 

ila foťák a chránila jej dál, neboť kolem nás 

nali 

í jsme 
dné spáleniny) a naučili se místní písně, uspali 

 
Za VODU napsala       

 

okrást a má předpověď se téměř naplnila. Totiž ti jízlivci nás zatáhli pod 
jakési překapávací hodiny (možná to byl kávovar), kde byla 
neproniknutelná tma a chystali se nás jistě brzy oloupit a zabít, když tu 
náhle, bác a jsme v pravěku. 
 Hrdinně jsem zachrán
běhali pralidé, co vypadali, že mají chuť brzo něco rozflákat. K mé úlevě 
se však jejich chuť soustředila na obrovského mamuta. Viděli jsme takový 
obyčejný manželský pár, který stále cukroval a snad se nám poštěstí vidět 
i pravěké námluvy, které byly prý poněkud „tvrdší“. Jeden z pralidí – 
pohlaví neurčité – že jedl delikatesu kraje – mamuta spáleného bleskem 
(no fuj!). 
 Seh jsme 
dříví, rozdělali 
ohýnek a naučili 
pralidi vařit 
mamutí guláš, oni 
nám za odměnu 
ukázali ve státním 
lese dřevo a pomohli 
s rozbitím tábora. 
V rámci našeho 
přátelstv
zažehli slavnostní oheň (žá
malé ratolesti a posléze jsme i my ulehli do mamutích kožešin a usnuli 
spánkem dobrých turistů. Všichni jsme byli ve svém ŽIVLU. 

 Eva Burešová 
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lubovna:   
Palackého ná

Uherské Hradiště 

 
 

e-
hron.drahomir@seznam.cz

 
K

m. 293 
686 01 
1. patro  - dveře 12 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 nam.czduzina.usvit@sez   
Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

 
 
 Jméno mail Telefon 
Předseda Dadula Hron 736 680 073 
edení Míla it ub.czV Špir spirit@cz 607 280 854 

  Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
  

ělová
  

Předseda DR
lenové DR 

a lement.brona@centrum.cz

 Ludmila Bříšt
roňka Špiritová 

 572 542 629 
Č B  
 Eliška Létalová  

 
608 056 938 

 
edoucí 

 
v

 
V Broňa Klemento k 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 am.czMasa.hronova@sezn 776 394 247 
 Mirka Snížková .czmirka.snizkova@seznam 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 

 

P a Úsvi
 Soňa  .hronova@sez
ředsed tu:   

Hronová        604 604 329   sona nam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  

r          736 176 628  apexx@seznam.cz Jiří Mülle
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KUFR a Úsvit v prosinci 
každé úterý     - Sauna na zimáku 

 - 1. neformální shromáždění 
 - Vánoce s Kufrem 

 úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka 
31.10.2010. Příští uzávěrka: 30.11.2010. 

3. – sobota   
27.12.2010 – 2.1.2011 

 
 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Grafická


