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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

na podzim 
 

24.-28.10. – delší víkend 
Podzimní prázdniny 

 

1.11. – sobota 

Setkání vedoucích – příprava akcí 
 

Listopad – některá sobota 

Setkání po táboře – listopad 
 

Listopad – některá sobota 

Lasergame pro náctileté 
 

29.11. nebo 6.12. - sobota 

Valná hromada  

a Promítání videa a fotek z tábora 
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Milý kufráci a úsviťáci, 

Zdravím Vás po skončení léta, jež bylo více než perné, alespoň pro 

některé z nás. Plánované letní akce uskutečnily i naše dva spolky (jak nás po 

novu nazývá občanský zákoník) a tak se pojďme lehce za létem v Kufru a 

Úsvitu ohlédnout. Hned v jeho úvodu nás 17 odvážlivců odjelo na Jadran na 

akci Kolo-loď. A bylo to víc než výborné. Já osobně jsem vlastně nevěděla, co 

očekávat a byla jsem velmi mile překvapena průběhem. Jednak lodí a její 

velmi milou a příjemnou posádkou!!! Také našimi průvodci Alenou a 

Michalem, jež se o nás starali, chystali program, sdělovali ochotně své 

zkušenosti z dřívějška. Zvláště ty o dobrých konobách - hospodách se hodily. 

Taky naša partija se dobře sešla, byla pohoda a veselo. Plavby a spaní na lodi 

v kajutách mě nadchly, taky 

polopenze z lodní kuchyně, 

kde pan kuchař pravidelně 

servíroval mořské živočichy, 

kteří ještě ráno plavali v 

moři. Večer jsme si na nich 

pravidelně pochutnávali a 

zapíjeli to vínem 

z kapitánových vinic z 

Hvaru. Co víc si přát! Trasy, 

krajina, květena, městečka, 

přístavy, hospůdky na 

ostrovech byly nadmíru 

uspokojující, dali jsme si i 

docela do těla, dokonce se 
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některým z nás podařilo zdolat Svatý Júr s převýšením 1762 metrů. Fakt to 

bylo moc dobré a na základě naší velké spokojenosti jsme se rozhodli 

vypravit se na podobnou expedici zase v příštím roce, ale tentokrát na 

podzim. Uvidíme, zda to vyjde. V červenci pak kufráci vyrazili na Slovensko na 

Odysseu do oblasti Počúvadel. Slyšela jsem povětšinou spokojené reference, 

vyřádili se cyklisté, turisté i rekreanti a po večerech bylo veselo u kytary. 

Úsvit jako každoročně pořádat 2- týdenní tábor pro děti a mládež a opět to 

bylo letos pod Králickým Sněžníkem velmi povedené, i když díky vrtkavému 

počasí i více náročné. Prožili jsme si s dětmi naplno příběh Tří mušketýrů, 

bavilo nás to moc, ani se některým (především dětem) končit nechtělo. Malý 

Adam Linhart se mě 2 dny před koncem tábora ptal, proč je to tak krátké, že 

by tu chtěl být ještě aspoň týden. Ne, že by tam nebylo opravdu krásně, ale 

z představy dalšího náročného týdne mě polil studený pot. No a poslední 

letní akcí byly Alpy na kole v oblasti Nassfeldu. Vzhledem k počasí, které 

nebylo úplně ideální, v podstatě každý den trochu sprchlo a jeden den 

propršel celý, jsme zvládli maximum možného na kolách i na ferratách a 

turistických stezkách. 

No a teď se zabýváme podzimem, přípravou plánu akcí na další rok, 

také přípravou valné hromady, změnou banky, registrací spolků u soudu a 

také stěhováním klubovny a změnou sídla. Je toho docela požehnaně. 

Také bych chtěla ještě pozdravit hned v úvodníku Jožinka Gabrhela, 

dlouholetého kufráka, který se v září dožil krásných 80ti let a popřát mu 

hodně zdraví fyzického i duševního, obojí na to svoje létání potřebuje. 

 

Přeju Vám hezký podzim a brzy někde nashle   

Soňa 
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Ahoj děti a mládeži! 
Tradiční podzimní prázdniny se rychle blíží a vy  máte opět možnost strávit 
podzimky spolu s kamarády venku, v krásně zabarvené podzimní přírodě. 
Pojedeme zase na útulnou chatu do Suché Lozi, už jsme tam byli před 2 lety. Na 
programu bude spousta zajímavých her a soutěží, zpívání, povídání, kochání 
okolní přírodou... Zkrátka se hezky vyřádíme a pobavíme! 

Termín: pátek 24.10. – úterý 
28.10.2014 
Místo a ubytování: chata 
skautů Suchá Loz 
Odjezd+ sraz: vlakem z UH 
v pátek v 16.31 hod, sraz 20 
minut předem kvůli naložení 
zavazadel do doprovodného 
auta, jež vám batohy na místo 
odveze. Na cestu do vlaku si 
nechejte jen malý batůžek. 

Návrat: opět na vlakáč v UH v úterý v 17.30 hod. 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně do úterního oběda 
Účastnický poplatek: 250, kč (doprava, strava, organizace, ubytování…) Peníze 
posílejte na konto Úsvitu: 1543582339/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte: 
Podzimky+ jméno dítěte (či případně dětí v případě sourozenců. Př: Podzimky: 
Linhartovi) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka, pláštěnka, jídlo a pití na 
pátek, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle počasí a potřeby (takže i 
teplé s čepicí a rukavicemi – mohou se hodit), psací potřeby, dobrou náladu, 
malý batůžek na túry. 
Přihlašujte se Soni do neděle 19.10 na adrese sona.hronova@seznam.cz. Míst je 
jen omezený počet, tak neváhejte! 

Těšíme se na Vás AVDA 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Premiéra Hobita ve Zlíně 

Ahojte příznivci Hobita. Úsvit se v prosinci opět vypraví na premiéru filmu Hobit 
III do Zlína. Proberte to s rodiči a svůj zájem o akci resp. lístky dejte vědět do 
20.10. Jirkovi Hronovi na adresu: jiri.hron@gmail.com. 
 

Připravované akce Úsvitu 
Setkání po táboře – listopad 
Lasergame pro náctileté – listopad 
Valná hromada – konec listopadu či prosinec 
Promítání videa a fotek z tábora – konec listopadu či prosinec 
 

Zpráva z vedení Úsvitu 
Před pár dny proběhla velká strategická sesion vedení Úsvitu. Připravili 

jsme plán akcí na rok 2015, opět s předstihem, neb musíme zaslat na ústředí 
projekt k žádosti o dotace. Zabývali jsme s také stěhováním klubovny, změnou 
sídla a banky, registrací spolu u soudu, což vše je v plánu v nejbližších týdnech. 
Také jsme naťukli otázku základen pro tábor Úsvit 2015 a vyslali Soňu Jirku 
Hronovi na jednání Velké Duhy do Prahy.  

 

mailto:jiri.hron@gmail.com
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Ahoj kamarádi kufráci, tak už se nám rok opět 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 klubovně 
Kufru v sobotu 1.11. Začátek bude v 9:00 hod. Drobné občerstvení, aby nám 
práce odsýpala 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 na moje číslo na mobil 607 280 854. Všichni členové, kteří máte tipy na 

akce, které bychom mohli 
zařadit do kalendáře, pište na 
email: spiritmila@seznam.cz. 
Kufrovna je pořád v domě „u 
Mamlasů“ v prvním patře.  

Míla 

 

 

 

Se letos uskuteční 29.11. 
nebo 6.12. (podle volné 
zasedačky) opět jako loni v domě 
U dvou mamlasů na Palackého 
náměstí v budově, co zatím 
máme klubovnu. Letos bude VH 
místo neformálního 
shromáždění, jež by mělo 
normálně být na programu, ale 
je třeba schválit nové stanovy 
spolku (změny vyplynuly 
z nového zákoníku), takže si letos 
zahlasujeme. 
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Vedení Kufru zajistilo pro letošní vánoce chalupu 
Ludmila v obci Loučná nad Desnou. V okolí jsou 
ideální běžecké tratě i sjezdovky, takže se těšte… 
V nejbližších dnech rozešleme podrobné propozice 
s informacemi o ceně i Info o přihlašování atd…  
Termín akce je 27.12.2014 – 3.1.2015. 
 
 

 
 

Jak již jsem psala v úvodníku, i příští rok chceme vyjet na Jadran pojezdit 
chorvatské ostrovy na kole. Tentokrát bychom jeli trochu jižněji než letos a navíc 
až v podzimním termínu na přelomu září a října. Podrobné informace vyjdou 
příště. 
 
 

Od listopadu se budeme opět sanovat, každý úterek v 18 hodin, jen ještě 
nevíme, zda tam, co poslední léta – v sauně vedle Tesca či se vrátíme do sauny na 
zimák. Jakmile vedení rozhodne, budeme vás všechny ihned informovat, kam se 
máte první listopadový úterek dostavit. 
 
 

Stěhování klubovny, změna banky 
Po vzájemné dohodě se Kufr s Úsvitem rozhodly vypovědět nájemní 

smlouvu stávající klubovny na Palackém náměstí kvůli velkým nákladům a 
přestěhovat vybavení na nové místo do garáže na Mojmír. Spolu se stěhováním 
se samozřejmě nese povinnost oficiálně změnit sídlo spolků. Protože zároveň 
řešíme změnu banky a zapsání spolků dle nového zákoníku u soudu, papírování a 
vyřizování je trochu více, ale snad to společnými silami zvládneme, máme k tomu 
naštěstí dvorního poradce, právníka Jirku Hrona. Jinak bychom se z toho 
papírování a vyřizování nejspíš zvencli. Tedy aspoň já ano. 
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V dnešní kronice si někteří z nás mohou zavzpomínat na léto a Tři 
mušketýry, jiní zase trochu nahlédnout, jak to tam na táboře chodí. Zápis do 
kroniky psala Terka Bruková a Kačka Hrušková z týmu Athos. 
 

2.DEN 
Druhý den ráno nás Pepe vzbudil se svou kytarou. Po namáhavé rozcvičce jsme 
se mohli konečně nasnídat. Na snídani jsme měli chleba s marmeládou a teplý 
čaj. Po snídani následovala hygiena, po které jsme měli chvíli čas na úklid a 
vykonání služeb.Po té vedoucí svolali nástup (násed!!!) a předvedli nám scénku, 
ve které jsme se dověděli, že ve vesnici Chartres se dějí nepokoje a neklidy a lidé 
se bouří proti králi. A tak král vyslal do vesnice kadety spolu s mušketýry, aby na 
ně dali pozor. Před odjezdem jim ale De Tréville říkal, aby si po vyřešení sporu 
zjistili trochu více o této vzpouře. Následovala hra, při které vždy jeden tým 
představoval mušketýry a ty další tři vesničany. Cílem hry bylo to, aby tým, který 
představoval mušketýry musel vytrhnout ocásek vesničanům. A naopak vesničani 
museli mušketýra obklíčit, aby jej vyřadili. Po hře byl oběd, na který byla 
hrachová kaše s chlebem. Po obědě byl odpolední klid. Samozřejmě došlo i na 
plnění služeb. Po obědě následovala další scénka, ve které mušketýři vyslýchali 
dva z vesničanů a ti jim řekli, že neví, kdo by mohl vzpouru začít. Ale mušketýři si 
mysleli, že se to vše nějak točí kolem kostela. Na to navazovala naše hra, při které 
jsme museli nasbírat 20 lístečků, abychom mohli seskládat mapu kostela a 
dalších 7 jako nápovědy pro najití, kde by měl být důkaz o tom, který vzpouru 
začal. Všechny týmy důkaz úspěšně našly, v něm se psalo o ovečkách božích, 
které ztratily cestu. Ovšem podepsaný nebyl nikdo, a proto dosud nevíme, kdo 
vzpouru rozpoutal. Po hře následovala svačina, na kterou byl jogurt. Po svačině 
jsme si dodělávali vlajky a vymýšleli pokřiky. Po té bylo volno a opět jsme plnili 
služby a ještě naposledy před kontrolou uklidit ve stanech, a pak už jsme si mohli 
hrát. Chvíli před ohněm Pepe vyhlásil, že bude slavnostní přijetí kadetů mezi 
kadety a proto jsem se všichni museli převléct do kostýmů a šlo se k ohni. Tam 
proběhlo přijetí kadetů a zapálil se slavnostní oheň. Potom se zazpívalo pár 
písniček a malí šli spát a chvíli potom i velcí. Konec. 
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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 spiritmila@seznam.cz 607 280 854 

 Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.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 Klementova klement.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 

 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 pavel.polehna@kufr-usvit.cz  
 Jiří Müller          736 176 628 apexx@seznam.cz 

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

mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spiritmila@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:Hosek.UH@seznam.cz
mailto:klement.brona@centrum.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:cerstvaj@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:Masa.hronova@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:chromy.zbysek@quick.cz
mailto:zoja.ch@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
http://www.kufr-usvit.cz/
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