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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

podzim 2017 
 

31.10., 7., 14., 21. a 28.11.  
a 5., 12. a 19.12.  

- každé úterý 
Saunování s KUFRem 

 

26-29.10. – prodloužený víkend 
Podzimní prázdniny 

 

2.12. – sobota 
Valná hromada 

 

9.12. - sobota 
Lasergame 

 

26.12.-2.1.2017 
Silvestr s KUFRem 

 

Další plánované letošní akce  
(zatím bez termínu)… 

Promítání videa a fotek z tábora 
Prosincová návštěva kina – Star Wars 

Noční přechod 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

Hlásím se Vám po delší době s mini zpravodajem Kufru a Úsvitu. 
Čas běží jak zběsilý, už zase máme na krku valnou hromadu, vyhodnocení 
roku a samozřejmě plánování sezóny další.  

Zkusím se trošku ohlédnout za létem v Kufru a Úsvitu. Na počátku 
léta pár kufráků vyjelo s naší kamarádkou Alenou na cykloplavbu do 
Chorvatska, bylo to opět naprosto bezchybné, v příštím roce by chtěl Kufr 
opět obsadit celou loď a užít si Jadran naplno v partě přátel. O měsíc 
později jsme vyjeli objevovat cyklistické a turistické krásy švýcarských Alp 
do oblasti Interlakenu. Bydleli jsme v 250 let staré švýcarské chatě, což na 
ní bylo trochu znát, ale velmi brzy jsme si to tam zabydleli, zútulnili a na 
plno si užívali krásného počasí, pohybu, neskutečných panoramat v oblasti 
Eigeru a příjemné společnosti. Příští rok se chceme s alpskou cyklistikou a 
turistikou vrátit trochu blíže, nejspíš do Rakouska. V polovině prázdnin 
následovala tradiční Odyssea v oblasti České Kanady a i ta se přes mírnou 
nepřízeň počasí zdařila. V srpnu vodácká sekce vyjela opět na Salzu a 
minulý víkend se kufráci mohli přidat k akci Úsvitu - turistice v Tatrách. 
Také se, stejně jako na počátku léta, pár jedinců přidalo k podzimní 
cykloplavbě v Chorvatsku – opět nezklamala!!!  

Úsvit v létě taky nezahálel, po 3 letech jsme se s tradičním letním 
táborem vrátili pod Králický Sněžník do Andělského údolí, prožili si 
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dobrodružství zaklínačů, užili si 
přírody, táboření, studeného 
potoka, kamarádů, večerních ohňů, 
Johnkovy skvělé kuchyně a hlavně se 
všichni ve zdraví domů vrátili. Jak už 
jsem psala výše, minulý víkend vyjeli 
úsviťáci na turistiku do Tater, občas 
se v průběhu pracovního týdne 
sejdeme na zpívací odpoledne u 
Müllerů a v plném proudu jsou 
přípravy na podzimní prázdniny. 
Také jsme v Úsvitu využili možností mimořádných dotací z MŠMT, které 
jsme se rozhodli investovat do tábornického, vodáckého a horo materiálu. 
Jiřík Müller s Pavlem také zpracovali projekt – žádost o dotace na činnost 
Úsvitu v roce 2018. Pořád se tedy něco děje. 

O připravovaných aktivitách se dočtete níže a věřím, že se 
s mnohými z Vás 
potkáme na valné 
hromadě, kde 
kromě 
vyhodnocení roku 
bude příležitost 
se sejít s přáteli, 
popovídat, 
zavzpomínat a 
taky při kytaře 
zazpívat. 

Pěkný 
podzim a brzy 
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 a vedoucími venku, v krásně zabarvené 
podzimní přírodě. I letos pojedeme na skautskou chatu Myšárna ve 
Vizovicích. Na programu bude spousta zajímavých her a soutěží, zpívání, 
povídání, kochání okolní přírodou... Zkrátka se hezky vyřádíme a 
pobavíme! 

Odjezd+ sraz: vlakem z UH ve čtvrtek 26.10. v 9:50 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, na chatu 
půjdeme z nádraží asi hodinu pěšky. 
Návrat: opět na vlakáč v UH v neděli 29.10. v 16:38 hod. 
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Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní svačiny. 
Účastnický poplatek: 350,- kč (doprava, strava, organizace, ubytování…) 
Peníze posílejte na konto Úsvitu: 2900698204/2010 a do zprávy pro 
příjemce uveďte: Podzimky+ jméno dítěte (či případně dětí v případě 
sourozenců. Př: Podzimky - Novák) 
S sebou: spacák, ešus, lžíce, hygiena, pořádná baterka, pláštěnka, jídlo a 
pití na středu, přezůvky, šátek, dobré pevné boty, oblečení dle počasí a 
potřeby (takže i teplé s čepicí a rukavicemi – mohou se hodit), psací 
potřeby, kartičku zdravotní pojišťovny, dobrou náladu, malý batůžek na 
túry. 
Přihlašujte se Soni Hronové do úterý 24.10. na mail: 
sona.hronova@seznam.cz.  

 
Těšíme se na Vás        

 
AVDA – Pepe, Jirka, Filip, Klára, Miki, Zuzka, Míša a Domča 

 
 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Ahoj Úsviťáci, 

Nachystali jsme pro vás dnes již tradiční akci - návštěvu Laser arény 
tentokrát opět v Hradišti. 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 pár 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 12 let. Líbí se vám to? Tak neváhejte a rychle se přihlaste, 
počet míst je omezený. 
Termín: sobota 9.12.2017, od 16 do 17 hodin. 
Sraz: u finančního úřadu 15:40hod. mapa  
Účastnický poplatek: 160,- Kč (zahrnuje tři hry) 
Oblečení: Nutná je pevná uzavřená sportovní obuv a doporučuji temné 
oblečení 
Přihlašování: u Toma Urbana na tel. 777 901 183 či na mailu: 
tu.uh@seznam.cz 
Nezapomeňte, kdo dřív přijde, ten hraje!!! 

Těší se na vás   
Tom 

 
 
 
Do konce roku máme naplánované ještě následující akce, o termínech a 
dalších podrobnostech vás budeme informovat emailem nebo na 
Facebooku… 
Promítání videa a fotek z tábora 
Prosincová návštěva kina – Star Wars 
Noční přechod 

http://www.lasergameultron.cz/kontakt/#mapa
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Pozor, pozor! V úterý 
31.10.2017 začínáme 
s pravidelným zimním 
kufráckým saunováním. Jako 
již tradičně v posledních 
letech, se budeme setkávat 
každé úterý v 18 hodin 
v wellness centru na 
Malinovského třídě poblíž 
Tesca. 

 
 
 
 
 

Ahoj kufráci,  
tak už se nám rok opět chýlí ke konci, blíží se Valná hromada a je třeba zhodnotit 
činnost tohoto roku a hlavně připravit plán akcí na rok příští.  
Svoláváme proto setkání vedoucích, které se bude konat v Sadech ve sklepě u 
Hronů v sobotu 11.11.2017 od 9:00 hod.  

Drobné občerstvení, aby nám práce odsýpala, bude zajištěno. Přijďte 
všichni, kdo máte se aktivně připojit k vedení kufráckých akcí na příští rok, i ti, 
kteří sice nechtějí osobně akci vést, ale mají třeba zajímavý námět na akci... 

Pokud někdo nemůže na setkání přijít a chtěl by nějakou akci vést, ozvěte 
se emailem na kufr.uh@seznam.cz nebo na pavel.polehna@kufr-usvit.cz... 

Za vedení Paja 
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Podle čl. 6.2. stanov spolku Klubu úplně fantastické rekreace 

svolává předseda klubu 25. valnou hromadu klubu.  

Termín: sobota 2.12.2017 
Místo konání: Café Portál na Masarykově náměstí v UH – Dům knihy Portál 
2. patro 
Program: 
17.30 - 18.00 - prezence 
·         zahájení 
·         program VH 
·         komentáře předsedy k výroční zprávě 2017 
·         zpráva hospodáře 
·         schválení výroční zprávy 
·         představení programu klubu a 
rozpočtu na rok 2018 
·         schválení rozpočtu na rok 2018 
·         diskuze 
·         závěr 
Materiály k VH by měly být před VH 
ke stažení z internetu.  
Po ukončení schůze bude už jen 
povídání, veselení, zpívání, pití - co si 
kdo objedná (káva, čaj, pivo, různé 
nealko, atd…- každý si platí sám). Kufr 
zajišťuje jako v loňském roce malé 
občerstvení. 

Zve a na setkání se těší  
 vedení 
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Ahojte, 

V letošním roce se nám nepodařilo najít ubytování na horách pro 
dostatečný počet osob, jak jsme si představovali… Hledali jsme pro cca 30 
osob, ale velikostně vhodné chaty byly vhodné jen pro sjezdaře nebo jen 
pro běžkaře a pokud splňovali oboje, tak byly buď obsazené nebo  
proklatě drahé... 

Domluvili jsme se tedy, že 
objednáme stejné ubytování jako 
bylo loni, tam je to celkem příjemný 
kompromis od všeho. Jediná 
nevýhoda je, že má chata jen 21 
postelí a to jsme měli předem 
obsazené předběžně přihlášenými... 

Aktuálně jsou přihlášené 
samé rodiny s dětmi, ale teď se nám 
jeden čtyřlůžkový pokoj uvolnil, 
takže pokud budete mít někdo 
zájem, ozvěte se na můj email 
(pavelpol@email.cz)… 

Termín: 26.12.2017-2.1.2018 
Pokud někdo chce přijet později či odjet dřív, je to na něm, cena se ale 
nemění, platíme za celý objekt fixní cenu. 
Ubytování: Krkonoše-Horní Branná. GPS: 50°36'20.215"N, 15°34'28.262"E 
Cena: dospělý 2.000Kč, dítě s vlastní postelí 1.100Kč, dítě bez vlastní 
postele 500Kč. Po potvrzení přihlášky je nutné uhradit nevratnou zálohu 
1000Kč na osobu na účet KUFRu.  

Pokud budete potřebovat nějaké podrobnosti, tak se ozvěte. 
Mějte se krásně  

Paja 
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 Jméno e-mail Telefon 

Předseda Jiří Hron jiri.hron@gmail.com 777 801 108 

Hospodář 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 724 087 507 

 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 

    

Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 

Náhradník Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 724 087 507 

    

Vedoucí Broňa Klementova klement.brona@centrum.cz 774 151 797 

 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 

 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 

 Máša Hronová Masa.hronova@seznam.cz 776 394 247 

 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 

 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 

 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 792 303 251 
 

 
 
Předseda Úsvitu:  
 Soňa Hronová   604 604 329  sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa  724 087 507 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:jiri.hron@gmail.com
mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:spiritmila@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:Hosek.UH@seznam.cz
mailto:pavel.polehna@kufr-usvit.cz
mailto:klement.brona@centrum.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:Masa.hronova@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 občasník pro členy KUFRu, o.s. a DUHY sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a 
recesi - dužiny Úsvit.  Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.  

 

Klub Úplně Fantastické Rekreace 
spolek 
 

• Otakarova 81; 686 01 Uh.Hradiště • Č.účtu: 2601173790/2010 (FIO bank)  

• IČO: 16360851  •  DIČ: 336-16360851 

 

Další info: 
 

• Http://www.kufr-usvit.cz 

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

• Nejsme plátci DPH 
 

Duha Úsvit 
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

 

• Kollárova 404; 686 01 Uh.Hradiště 

Č.účtu: 2900698204/2010 (FIO bank)  •  IČO: 62831500  •  DIČ: 336-62831500 


