
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

Prosinec 2010 
 

7.,14.,21. – úterý 
Sauna 

 
 

 
 

3. – pátek 
1. neformální shromáždění  

aneb Setkání s příteli 

 
 

 
 

11-12. – sobota-neděle 
První sníh – Tatry 

 

 
 

17. - pátek 
Noční přechod 

 

 
 

26. – neděle 
Štěpánská procházka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.12. – 2.1. – týden 
Vánoce s Kufrem 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 Rok se chýlí ke konci, na horách už sněží a v našich končinách 
snad začne sněžit záhy. Chci Vám z
přízeň, kterou stále dál a dál Kufru a 
Úsvitu věnujete a hlavně Vás pozvat 
na 1. neformální shromáždění aneb 
Setkání s přáteli, které se uskuteční 
3.12. v kulturáku v Mařaticích 
(podrobnosti níže). Také Vás chci 
samozřejmě pozvat na blížící se 
zimní akce a popřát Vám hlavně 
klidné a pohodové Vánoce. 
 

a celé vedení poděkovat za 

 
Brzy někde nashle  

Soňa
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!POZOR! Možnost krátké varianty 

 
 Letos jsme se rozhodli opět se 
vydat na přechod do Chřibů. Plánujeme 
i možnost kratší trasy. Ta bude 
příjemnou procházkou, kde na konci 
bud

Předpoklád
7.12.2010. Sraz bude v 16:00 na

autobusovém nádraží v UH. Další
inf lí 
Jirka 
 Určitě te a užijte 
i krásu a klid jedné z nejdelších nocí 

5 (Paja).  
hojte za Dlouhé noci…   

Jirka a Paja 
 

e Děti, Kultura, Sport 
 štěstěna a Nadace DKS nám 
vacích lodí. Jsme potěšeni a 

e čekat odvoz.  
 aný termín je pátek 
1  

 
ormace případně změny času sdě

či Paja přihlášeným.  
 s námi pojď

s
v roce. Přihlášky do 15. prosince na 
čísle 777 801 108 (Jirka) či 604 897 72

Tak a

 
 

 
Dar Nadac

 Opět se na dužinu Úsvit usmála
věnovala 20 tisíc Kč na nákup nafuko
děkujeme. 
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aneb Setkání s přáteli 
ilí přátelé, 

Jelikož valná hromada loni schválila, že nebudeme úřadovat, volit a 
lasovat každoročně, tak Vás letos nezveme na VH, ale na tzv. neformální 

shromáždění. Na programu bude malá in iciální část, kde se zhodnotí 
loňský rok po s osti a 
rozpočet na rok už jen jídlo, 

7
8.00 - zahájení schůze 

• komentář předsedy klubu a dužiny Úsvit k činnosti v r. 2010 a k výročním 
zprávám 

řů

ni. Kufr 50 Kč na člena, Úsvit 120 Kč na 

ut si 
nat o klasický řízek a salát. 

 společenský večer s tancem. Opět bude 

S př
Mate iá ok 2011 by měly 
být e gistrační listy na rok 
2011. 

    
   Vedení Kufru a Úsvitu 

M
 
h

formativní of
tránce programové a finanční a představí se plán činn
 další. Bude následovat registrace na rok další a pak 

pití, veselení a povídání s kamarády. 
Termín: pátek 3.12.2010 
Místo konání: sál kulturáku v Mařaticích (naproti staré základní školy) 
Program: 
1 .30 - 18.00 – prezence a přivítání 
1

• zpráva hospodá
• zpráv

 obou organizací 
a předsedy dozorčí rady a revizní komise Kufru 

• diskuse k činnosti klubu 2010 
• představení programu klubu a dužiny na rok 2011 
• diskuse k čemukoliv 
• závěr 

 Po ukončení schůze proběhne registrace do obou organizací na rok 
2011. Poplatky zůstávají stejné jako lo
člena (100 kč posíláme Duze). 
 Po zaregistrování bude možno si zakoupit stravenku a vyzvedno
večeři v bufetu, počítám, že se bude jed
 V sále se po večeři uskuteční
tombola, proto vyzýváme k přinesení zajímavých cen do tomboly. 

ípadnými dotazy se obracejte na Mílu Špirita. 
ly k činnosr ti v r. 2010 tzv. výroční zprávy a plán akcí na r

týd n před setkáním ke stáhnutí z internetu. Stejně tak re

Na setkání se těší
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Tatranské Lomnici během 
 

sjezdovky, postavili novou šesti-

a 
en. 

internetovou stránku www.vt.sk. 
Akce se samozřejmě koná, jen 

Kdy: 11.-12.12.2010 
Kde: Tatranská Lomnice 
Ubytování: penzion Nová Lesná 
Doprava: autem 
Cena: cca. 12 euro/den za ubytování, d
permanentka 18 Euro/den 
Přihlašování a případné dotazy u Jirky
jiri.hron@gmail.com 

PS: převýšení střediska je skoro 1300m a

 
 
 
Milí lyžaři, 
okud np echcete podlehnou vánočnímu stresu a chcete si jeden prosincový 

víkend „odpočinout“, můžete ho strávit v krásném prostředí Vysokých 
Tater. V 
posledních pár roků hezky
zmodernizovali středisko, rozšířili 

sedačkovou lanovku, zavedli 
umělé zasněžívání a do 
24.12.2010 platí akční cena n
denní permici, tj 18 euro za d
Kdo má zájem, podívejte se na 

pokud napadne sníh a středisko 
bude premávat. Odjezd bude po 
vzájemné domluvě buď v pátek v 
podvečer, nebo v sobotu brzo 
ráno. 
 

oprava dle domluvy s řidičem, 

 Hrona, mobil 777 801 108, mail: 

Tak ahoj v Tatrách   
Jirka 

 nejdelší sjezdovka má skoro 6km. 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –Prosinec 2010. strana 5 



 
 
 
 
 
 
 
TRASA: Z Hluku přes Hluboček do Míkovic (hospůdka 1.) a přes Vésky 

dy do UH nebo kolem popovických rybníků (hospůdka 

 hod z UH (7.28 hod od garáží ČSAD) 

oce, volná konverzace, turistika 
V případě deště se akce ruší!!! 
Zváni jsou všichni, komu se už nebude chtít vánočně lenošit a budo

 
e, kdo ještě váháte, zda se přihlásit, tak 

ezaplatili 

vitu dne 3.12.2010. 
posádek, ubytování atd. budou otištěny 

vánoční pobyt se uskuteční od 
7.12.2010 do 2.1.2010 ve 
tříbrnic
ena 2.100 Kč, přihlášky u Máši 
l. 776394247. Zima bude 

(hospůdka 2.) a Sa
v amfiku-?) a přes Rovninu. 
Odjezd: 26.12.2010 v 7.25
Program: utužování svátečně naladěného kolektivu, koštování vánočního 
cukroví a tekutého ov

u mít 
chuť se trochu protáhnout a pokecat.  

Laďa PLCH (77767299) 
 
 
 
 
 Je přihlášeno 19 účastníků zájezdu, což znamená, že zbývá
pouze jedno místo. Takž
neváhejte dlouho, aby nebylo pozdě. Ti z přihlášených, co ještě n
zálohu, učiňte tak co nejdříve, nejlépe na účet Kufru č.1543558339/0800 
nebo hotově na neformálním shromáždění Kufru a Ús
Podrobné informace o složení 
v příštím zpravodaji.  
Ještě krátká rekapitulace: 

2
S ích na chatě Kovárna, 
c
te
tuhá, sněhu vela, tož se těšme. 

Ahoj     
  

Máša a Dadula Hronovi 
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
 686 01 Uherské Hradiště

1. patro  - dveře 12 
 
 
 

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

 
 
 Jméno e-mail 
Předseda Dadula am.cz

Http:  www.kufr-usvit.cz  
 

Telefon 
Hron hron.drahomir@sezn 736 680 073 

Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 

 Hosek.UH@seznam.czJiří Hošek 604 100 900 
   
Pře tělová  572 542 629 

  
608 056 938 

  
edoucí Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz

 
dseda DR Ludmila Bříš

Členové DR Broňka Špiritová
 Eliška Létalová  
  
V 774 151 797 

er am.cz Jiřík Müll apexx@sezn 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 Snížk  .czová mirka.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 a@sez
ředsed tu

Hronová        604 604 329   sona.hronov nam.cz  
Vedení Úsvitu
 Pavel 04 8 pavelpol@e

:  
Polehňa       6 97 725  mail.cz  

 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
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UFR a Úsvit v lednu 2011 
každé úterý     - Sauna na zimáku 
14.-16. – víkend   - Kremnické vrchy – Skalka 
22. – sobota    - Vlára na běžkách 
29. – sobota    - Na lyže do Beskyd 

 
s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 

Grafická a. Zodp ědná re ktorka: .11.2010. 
Příští uzáv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.
úprava: Pavel Polehň ov da  Soňa Hronová. Uzávěrka 28
ěrka: 23.12.2010. 


