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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

V listopadu 
 

5., 12., 19., 26.11. – každé úterý 
Do sauny s KUFRem 

 

23.11. – neděle 

Lasergame pro náctileté 
 

29.11. - sobota 

Setkání po táboře 
 

6.12. – sobota 

Promítání videa a fotek z akcí 
 

6.12. - sobota 

Valná hromada  
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Milí Kufráci a Úsviťáci, 
 Tak nám uhodil opravdový podzim a třebaže to v Kufru vždy v tuto 
dobu vypadá jako lehce mrtvé období, vedení pracuje na plné obrátky. 
Proběhlo setkání vedoucích, vyhodnotili jsme letošní rok a naplánovali 
akce na rok následující. Myslím, že opět bude na co se těšit. Chodíme po 
úřadech a snažíme se nějak zdárně zvládnout několikero změn, o kterých 
už jsem referovala minule – změnu banky, změnu sídla, Jirka Hron chystá 
návrh nových stanov spolku, které chceme projednat a dá-li členská 
základna i schválit na valné hromadě. Tuto samozřejmě taky připravujeme 
– pozvánka je součástí tohoto zpravodaje a veškeré podklady k ní, včetně 
návrhu nových stanov, budete mít týden před VH ke stáhnutí na internetu. 
Taktéž jsme se již pustili do stěhování klubovny a není to tak jednoduché 
jak jsme si mysleli. V Úsvitu aktivita taktéž pokračuje. Mimo zmíněné 
administrativní a organizační záležitosti jsme s dětmi vyjeli do Karpat na 
podzimní prázdniny, chystáme laser game pro starší a odrostlé, setkání po 
táboře, promítání fotek z tábora, prostě se pořád něco děje. Jirka a Petr 
Hronovi a také já se chystáme na Velkou Duhu, což je valná hromada naší 
střešní organizace Duhy. Takže rozhodně nudou netrpíme a už se těšíme, 

jak tyhle nezbytně nutné 
organizační věci budou za námi a 
my se zase vrhneme do 
organizování dalších, teď už 
pomali zimních, akcí, na kterých 
se s Vámi rádi setkáme. A když ne 
na nich, tak alespoň snad na 
valné hromadě a posezení 
s přáteli na počátku prosince. 
 

Podzimu zdar   
Soňa 
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Ahoj mládeži, 

 
Nachystali jsme pro vás opět lehce 

netradiční akci. Návštěvu Laser arény ve Zlíně. 
Laser game se hraje v temné členité aréně 
s překážkami. Hráči po sobě střílí světelné 
paprsky. Zásah nebolí a zasažený hráč 
nevypadává, jen je na sedm sekund „mimo 
hru“. (nemůže střílet a být zasažen) Hra je tedy 
velice akční a rychlá. Na konci hry dostane 
přesnou statistiku, koho jste kolikrát zasáhli a 
kdo zasáhl vás. Akce je určena „dětem“ nad 
14 let. 
Líbí se vám to? Tak neváhejte a rychle se 
přihlaste, počet míst je omezený. 
Termín: neděle 23.11.2014 
Odjezd:  z UH auty do Zlína v 15 hod 

Sraz: 14.55 hod. pod kaštany na Palackého náměstí 
Účastnický poplatek: 200,- Kč (zahrnuje tři hry + cestu), do 18 let je sleva, 
tak si sebou vezměte nějaký doklad 
Oblečení: Nutná je pevná uzavřená sportovní obuv a doporučuji temné 
oblečení 
Předpokládaný návrat: 18.30 – 19.00 hod. 
Přihlašování: u Toma Urbana na tel. 777 901 183 či na mailu: 
tu.uh@seznam.cz 
Nezapomeňte kdo dřív přijde, ten jede!!!  

Těší se na vás   
Tom 
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Ahoj mušketýři z týmů Athos, Portos, Aramis a d‘Artagnan, 
 

Čeká nás již brzy tradiční akce, kde zavzpomínáme na léto, tábor, 
dobrodružství v oblasti rozbouřené Francie v 17. století. Opět se setkáme 
s našimi čtyřmi mušketýry, Milady, kardinálem, Rochefordem a dalšími při 
zbrusu nové zápletce. Neváhejte proto a přihlašujte se. 
Kdy: sobota 29.11.2014 
Odjezd: z autobusového nádraží v 8:30 do Buchlovic, sraz 20 min. předem 
u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a informace. 
Návrat: tamtéž v 17:56 hod 
S sebou: jídlo a pití na celý den, něco na opečení, pevnou obuv, pláštěnku, 
šátek, psací potřeby. 
Účastnický poplatek: 
30,-Kč 
Přihlašování u Soni 
na adrese: 
sona.hronova@sezna
m.cz. 
Pozn: Na výpravu 
mohou jet 
samozřejmě i děti, jež 
s námi na táboře 
nebyly, hravě je do 
děje zapojíme!!! 
 

Na setkání se těší
  

  
Avda 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Ahojte úsviťáci. 
 6.12. v 13.30hod se uskuteční v zasedací místnosti domu U dvou 
mamlasů promítání fotek a videa z letošního tábora. Je to ten dům naproti 
Spořitelny, co v něm máme zatím klubovnu. Přijďte se na to mrknout, 
bude sranda. Předpokládaný konec bude asi 16.30hod. 

 

 
 
 

Velká Duha 
Dne 22. 11. 2014 se Jirka, Petr a Soňa Hronovi zúčastní VD v Praze. Jedná se o valnou 
hromadu naší střešní organizace Duhy. O průběhu budeme informovat příště. 

Stěhování věcí z klubovny 
Proběhlo z větší části 8.11. Materiál z klubovny bude částečně uskladněn 
v Kunovicích v našich búdách, částečně na Mojmíře v jedné z garáží, částečně u 
Soni doma. Stěhování po dlouhých rozvahách probíhá z důvodů úspor, nynější 
klubovna je pro nás příliš drahá, k 31.12. jsme podali výpověď. Dík patří všem 
zúčastněným, jež investují svůj čas do tak nezáživné činnosti. Záměr Kufru a 
Úsvitu najít klubovnu levnější nadále trvá. 
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Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace svolává předseda klubu  
22. valnou hromadu klubu. Taktéž vedení dužiny Úsvit zve své členy na 
každoroční slavnostní shromáždění. Letos nepůjde o neformální shromáždění, 
jak by se dalo dle stanov očekávat, ale o mimořádnou (hlasovací) VH. Vzhledem 
ke změně zákoníku, je třeba odhlasovat nové stanovy a zvolit dle nich předsedu 
a revizora a to může učinit jen VH. Nebojte, nové stanovy by měly být 
jednodušší a ulehčit nám byrokracii v letech příštích. 
Termín: sobota 6.12.2014 
Místo konání: Jednací sál domu „U dvou mamlasů“, naproti spořitelny, 
tam co máme zatím kufrovnu. V 1.patře… 
Program: 
17.30 - 18.00 - prezence 
18.00 - zahájení schůze 

 schválení programu VH 

 volba řídícího VH a volba pracovních komisí 

 komentáře předsedy klubu a dužiny Úsvit k výročním zprávám 2014 

 zpráva hospodářů obou organizací 

 projev předsedy dozorčí rady a revizní komise Kufru 

 představení programu klubu a dužiny na rok 2015 

 diskuse k čemukoliv 

 zpráva mandátové komise 

 návrh nových stanov Kufru, jejich představení 

 Diskuse k návrhu stanov 

 Hlasování o návrhu stanov 
O přestávce proběhne registrace do obou organizací a volba předsedy a 
revizora Kufru. 

 Výsledky voleb 

 Usnesení VH a jeho schválení 

 Závěr 
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Materiály k VH by měly být týden před VH. ke stáhnutí z internetu. Stejně 
tak registrační listy a návrh nových stanov. 
Po ukončení schůze bude už jen povídání, veselení, jídlo, pití, tombola, 
zpívání při kytaře. Nějaké malé občerstvení zajistí Kufr s Úsvitem, 
k dispozici bude káva, čaj, voda, ostatní pití, jídlo je třeba si donést, včetně 
skleniček na víno. Hrnky na čaj a kávu máme k dispozici. 

Zve vedení 
 
 

 
 

Zdravím všechny, co se těší již od jara, kdy nastane podzim a opět 
začne pravidelné úterní saunování Kufru a Úsvitu. Mám pro Vás opravdu 
výbornou zprávu, letos začneme už v úterý 5.11.2013 v 18 hod. Kdo od 

jara zapomněl kde, tak je 
to sauna na 
Malinovského v objektu 
firmy Strabak. Cena 
zůstává stejná - 100 Kč 
na osobu pro všechny 
věkové kategorie. Jak už 
bývá dobrým zvykem, 
tak začínáme 
bublinkama (šampaňské) 
a děvčata mohou přinést 
něco na zub. 
 

Na všechny se těší 
  
Dadula 
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K radosti vedoucích akce se Silvestr v Loučné velmi rychle zaplnil, 

zálohy jsou zaplaceny, takže ještě, aby napadlo mraky sněhu. Podrobné 
informace o dopravě a ubytování dostanou všichni přihlášení mailem. 
Doprava bude asi bez problémů, ale ubytování, to bude oříšek. Můžete 
napsat svá přání, ale jestli budou splněna Vám nezaručíme. Počítáme, že 
do přípravy večerů se aktivně zapojí Müllerovi, Polehňovi, Hanka Achilles 

a Laďka Košíková, ještě 
Vás budeme 
kontaktovat. Toť asi vše, 
pokud budete mít 
nějaké přání, nápad 
nebo připomínku 
volejte, mailujte. 
 Všechny lyžaře zdraví 
    

Máša a Dadula Hronovi  
 
 

 
 
 

Akce kolo-loď Chorvatsko 2015 
 Příští podzim v termínu 3.-10.10. 2015 se opět chystáme na kolo 
na Jadran, tentokrát ještě více na jih. Chceme po zdařilé letošní akci zkusit 
podzimní Chorvatsko. Opět bychom se plavili na lodi Ščedro a kapitánem 
Dražinem, opět s výbornou průvodkyní Alenou. Podrobnější propozice 
vyjdou v příštím zpravodaji. Uvažovat o zúčastnění se této akce však 
můžete již nyní, o místa na lodi bude jistě rvačka. 
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V dnešní kronice vám opět přináším ohlédnutí za létem a táborem 
Úsvit v podobě příspěvku, jež psaly holky Julča, Pája a Viky za tým Aramis. 
 
8.DEN 

Ráno nás vzbudil 
Pepe. Řekl nám, že si 
můžeme vybrat mezi 
třemi rozcvičkami: 
vojenskou, atletickou a 
verbuňkem. Pepe řval, 
že chce vojenskou, ale 
nakonec byl verbuňk. Po 
té jsme se dověděli, že 
je sanitární den a že více 
se dozvíme na nástupu. 
Následovala snídaně a dělaly se služby. Za 1 hodinu byl nástup a tam nám 
řekli, že je král velmi spokojen s našimi výkony v La Rochell, a proto nás 
pozval na maškarní ples ve Versailles. Měli jsme si vybrat 3 kadety z každé 
skupinky, aby pobavily jeho veličenstvo krále. Pak jsme šli dělat 
mušketýrské šerpy a Peca nám dělal kříže na hábity. Následoval oběd, 
který byl docela dobrý. Po obědě byl odpolední klid, ve kterém jsme si 
dělali služby a chodili jsme se postupně koupat. Pak jsme předváděli svá 
čísla, za která jsme se občas styděli, ale které nás i pobavily. Někteří z nás 
byli pasování na mušketýry. Měli jsme volno a pak byl večerní nástup. I 
přestože jsme dnes nehrály hry, tak jsme získali nějaké efordy. Vedoucí 
nám potom rozdali korálky. Po té jsme si posedali, jak jsme chtěli a někteří 
z nás si stoupli za vedoucí a dělali jim masáže. Za chvíli, co byl Pepe 
spokojen s masáží, si donesl kytaru a zahrál pár písniček. Potom šli malí 
spát. Tomovi nešla rozsvítit petrolejka, a tak strávil Buloňském lesíku víc 
času než obvykle. Pak nám oznámili, že musí jít spát i velcí. 
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Klubovna (do konce roku):   
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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Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. Grafická 
úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

občanské sdružení 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

Č.účtu: 1543558339/0800  IČO: 16360851    DIČ: 336-16360851  

 Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

 

Klubovna: 
 Palackého náměstí 293    686 01 Uherské Hradiště  (1patro, dv.12) 

 Http://kufr.misto.cz 

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

 Nejsme plátci DPH 
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

dužina Úsvit 
Č.účtu: 2900698204/2010    IČO: 62831500    DIČ: 336-62831500 


