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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

podzim 2018 
 

30.10.; 6., 13., 20., 27.11.; 4., 11., 18.12. – 
každé úterý 

Do sauny s kufrem 
 

2.11. - pátek 
Setkání vedoucích  

 

24.11. - sobota 
Setkání po táboře 

 

1.12. – sobota 
Valná hromada 2018 

 

9.12. – neděle 
Lasergame 

 

14. nebo 21.12. - pátek 
Noční přechod 

 

26.12. – 2.1.19 – týden 
Silvestr s KUFRem 
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Milí kufráci a úsviťáci, 

 Hlásím se po delší době se zpravodajem. Jsem si vědoma, že 

četnost ucelených zpravodajů se výrazně snížila, nicméně pokud 

nemáme příspěvky, není, co vydávat. V posledních letech se tak, tak za 

pět minut dvanáct daří sehnat patřičné propozice na akce a jednotlivě 

je rozeslat členům. Času jakoby všem nějak ubývalo. Snažíme se alespoň 

o to, aby se k Vám informace zavčasu dostaly a připravené akce mohly 

proběhnout. 

 Když se ohlédnu za létem, 

tak přeci jen se něco dělo. 

V květnu proběhla prvomájová 

kola, Úsvit uspořádal velké 

setkání členů po letech na 

Břestku, účastníků bylo cca 80. 

Vodáci otevřeli Moravu a na konci 

května jsme vyjeli na cykloplavbu 

na Jadran. Na počátku července 

pak do Dolomit na kola a 

turistiku, následně hned na 

Odysseu až za Aš a Úsvit zamířil 

na tradiční letní tábor do 

Hostýnek. Ještě v srpnu vodáci sjeli Salzu. Na počátku podzimu Úsvit 

zavítal do Tater, zájem o akci byl nebývale velký, malých i velkých 

turistů se sešlo skoro 30. 

Ráda Bych se zastavila u výše zmíněné akce Velký úsviťácký sraz. 

Dlouho jsme ji nosili v hlavě. Hlavní myšlenkou bylo pozvat děti, vedoucí 
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a další příznivce Úsvitu, kteří za posledních cca 20 let prošli Úsvitem, 

jezdili na tábory a akce a vzpomínka na léta strávená v přírodě 

s kamarády pro ně stále něco znamená. Sešli jsme se v areálu hospody 

Pod Skalou na Břestku. V průběhu odpoledne a večera se ukázalo cca 80 

účastníků. Během odpoledne si mohli zahrát ringo, zaběhnout závod 

v lese, prohlédnout fotky, opéct špekáčky a povídat, vzpomínat. 

V podvečer jsme zapálili slavnostní oheň, v průběhu celé akce fungoval 

promítací stan, kde byly k vidění fotky a videa z nejrůznějších akcí. U 

ohně se sešla početná kapela složená z účastníků a končilo se až druhý 

den dopoledne. Příjemné občerstvení zajistila hospoda Pod Skalou, víno 

dodal Jura Létal. Počasí vyšlo. Bylo to opravdu moc fajn, snad se nám 

něco podobného podaří za pár let zopakovat. 

 Aktuálně probíhají Podzimky, začínáme saunovat, chystáme 

setkání po táboře, valnou hromadu, pro náctileté lasergame a úplně pro 

všechny tradiční vánoční noční přechod. Taky na Vánoce s Kufrem jsou 

volná místa, tak 

neváhejte a hurá na 

konci roku na hory. 

O všem aktuálním 

se dočtete v tomto 

zpravodaji. 

 

Hezký podzim a 

brzy na viděnou 

  

Soňa 
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Ahoj literární detektivové z poboček Swindon, York, Didcod a Dover. 

 

Zdraví vás londýnská pobočka SpecOpu. Již brzy nás čeká 

tradiční akce, kde zavzpomínáme na léto, tábor, literárně detektivní 

dobrodružství. Neváhejte proto a přihlašujte se. Samozřejmě, že se 

mohou zúčastnit i ty děti, které na táboře nebyly a chtějí si vyjet 

na výpravu. Do dění je lehce začleníme. 

 

Kdy: sobota 24.11.2018 

Odjezd: z autobusového nádraží v 8:30 do Salaše, sraz 15 min. 

předem u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a 

informace. 

Návrat: tamtéž v 16:18 hod. 

S sebou: jídlo a pití na celý den, něco na opečení – nejlépe špekáček, 

pevnou obuv, teplé oblečení, pláštěnku, šátek, psací potřeby. 

Účastnický poplatek: 30,-Kč 

Přihlašování u Soni na adrese: sona.hronova@seznam.cz do čtvrtka 

22.11. 

Na setkání se těší    

Avda 

 

 
 

Setkání po táboře  24.11. 

Lasergame    9.12. 

Noční přechod   14. nebo 21.12. (bude upřesněno) 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Pozor, pozor! V úterý 30.10.2018 začínáme s pravidelným zimním 
kufráckým saunováním. Jako již tradičně v posledních letech, se budeme 
setkávat každé úterý v 18 hodin ve wellness centru na Malinovského třídě 
poblíž Tesca. 

 
 

 

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 
svoláváme setkání vedoucích, které se bude konat v Café Portál 2.11.2018.  

Začátek bude v 16:30 hod. 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 e-mail: 
spiritmila@seznam.cz.      

Míla 

mailto:spiritmila@seznam.cz
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Podle čl. 4.1. stanov Klubu úplně fantastické rekreace svolává 
předseda klubu  
26. valnou hromadu klubu.  
Termín: sobota 1.12.2018 
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 2018 
·         zpráva hospodáře 
·         schválení výroční zprávy 
·         představení programu klubu a 
rozpočtu na rok 2019 
·         schválení rozpočtu na rok 2019 
·         diskuze 
·         závěr 
 
Materiály k VH by měly být týden 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 malé občerstvení. 
Samozřejmě vítány i ceny do tomboly, kterou si tradičně pořádáme. 

Zve a na setkání se těší    
vedení 
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Stejně jako v předešlých letech pořádá 
KUFR sportovně společenský pobyt na 
horách. Jelikož má být konečně letos zase 
pořádná zima se spoustou sněhu, tak je na co 
se těšit. Teď už jen podrobnější informace. 
Ubytování: Penzion na Myslivně v Horní 
Lipové (Lázně Lipová).  
Pokoje jsou různé, většinou pro lichý počet, 
část má vlastní sociálky, ale je tam i jeden 
velký pokoj se společným sociálním 
zařízením. Teoretická kapacita je 30 osob, ale 
počítáme maximálně s počtem 26 osob.  
Termín konání: od středy 26.12.18 do středy 
2.1.19. Kdo bude chtít skončit dříve nebo přijet později může, ale cena 
zůstává - je dána nájemným za celý pobyt. 
Sjezdaři: mají k dispozici v dosahu 2,5-12km několik areálů – Ski Miroslav, 
Ramzová, Petříkov, Ostružná, Branná a další 
Běžkaři: mají k dispozici velké množství běžkařských tras a třeba vyrazíme 
na Silvestra i na tradiční Paprsek…. 
Doprava: osobními auty, lze dorazit též vlakem. 
Cena: 1850Kč za osobu (postel) zahrnuje 7x ubytování, energie, místní 
poplatek a org. výdaje. Ubytování v pokoji bez sociálek bude se slevou…  
Přihlášky: u Paje Polehni (724087507) nebo pavelpol@email.cz a zaplacením 
zálohy 1.000 Kč na č.ú. 2601173790/2010 do 31.10.18. Záloha je nevratná, 
pokud si nenajdete náhradníka. Zbytek ceny bude vybrán na místě v hotovosti. 
Ostatní aktivity: doporučujeme pěší procházku na samoobslužný Lesní bar, 
1,5km od ubytování je wellnes se saunovým světem a v okolí je mnoho 
dalších zajímavých a lákavých míst. 

Na výborné zážitky s Vámi se těší  Paja Polehňa 

http://www.rsmiroslav.cz/
http://www.bonera.cz/
http://www.skipetrikov.cz/
http://www.ostruzna.cz/skiareal
http://www.skibranna.cz/
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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 


