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KUFR a ÚSVIT v BŘEZNU 2004 
 

• každou středu 
• Setkání dětí v klubovně 
 

• 2. a 9. - úterý 
 •Proč bychom se nepotili –sauna 
 

• 6. – sobota 
 • Lyžování na Pustevnách 
 

• 12. -14. - víkend  
 • 6. dětská akce – Pán prstenů 
 • Kubínská hoľa 
 

• 18. – čtvrtek 
 • Josefovské boulení 
 

• 26. – 28. - víkend 
 • ÚSVITCON – akce pro náctileté 
 

• 27. – sobota 
 • Procházka kolem Lopeníku 
 

   3  
2004 
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Ahoj Kufráci a Úsviťáci, 
 Jsem v rozpacích, jak tohle číslo začít. Minule jsem se rozplývala 
nad krásnou zimou a než zpravodaj vyšel přišla obleva a ne malá, 
následně pak zase sněhová metelice – několikrát po sobě a dokonce 
jsme zažili v únoru i orkán. Nepřízeň počasí pocítili zvláště účastníci 
Jaráků v Karlovicích. Nikdo z nich si však na akci příliš nestěžoval 
(alespoň ne přede mnou), ba naopak. Z toho a také ze svých 
zkušeností usuzuji, že na takových akcích nejde jen o počasí, sníh a 
dobré stopy, ale především dobré naladění. O týden později neslané 
nemastné počasí odradilo lyžaře vyjet na Lopeník, přestože tam sněhu 
bylo. Běžky na Vysočině se však uskutečnily. Na Maršovské rychtě se nás 
sešlo 25, přijeli i Žabčičáci a Brňáci a tak bylo veselo. Jarda Najdekr se 
čerstvě vrátil z Ekvádoru a tak povídal, jak to tam chodí a jak se tam 
chodí… po horách i v pralese (v pralese prý jedině v gumákách, aby 
vás nějaké malé zvířátko nekouslo do nožky). Příště až se s Hradišťákama 
zase někam vypraví, prý vezme aj diáky. Jak ho znám, tak to bude 
někdy v příštím nebo popříštím roce a to už bude mít v hlavě úplně jiné 
exotické zážitky. Přírody a trochu i živlů jsme si užili do sytosti, neboť jak 
jsem se ve stopě ze SMS z Austrálie dověděla, přes Vysočinu prý v dobu 
našeho výletu procházel orkán. Opravdu nám tam „hodně fučelo“, 
z kopce nám to kolikrát pro sílu větru ani nejelo, protijedoucí to zase bez 
jejich vlastního přičinění hnalo vzhůru, ale že to byl orkán jsem opravdu 
netušila. Je pravda, že nás pak bolel každý orgán, takže to asi byl 
opravdu orkán. ☺ Jediné, co by měla Vysočina v dalším volebním 
období vyřešit, je nedostatek hospod. V neděli nebyla po cestě ani 
jedna!!!! A to vedl túru střídavě Dadula a Jarda!!! Ani já jsem nevěřila 
vlastním očím, že celý den jedem načisto na sucho. Někteří dokonce 
náš výlet přirovnávali k výletu protialkoholního oddělení psychiatrické 
léčebny… Mládež z Úsvitu vyjela na další výpravu do Chřibů. Oproti 
očekávání si účastníci prožili epizody z Mrazíka, místo plánovaného 
Titanicu, ale není nutno zoufat i Titanic letos bude….se vším všudy. Ne 
však příště. Příští výprava a vůbec celý březen v Úsvitu bude věnován 
fantazy světu, Pánu prstenů, turnaji v dračáku… Tož se těšte!!! 
 Také zpravodaj brzy zaznamená zřejmě změny, začínáme již 
v tomto čísle. Žaba zdá se, že to myslí se psaním opravdu vážně, a tak 
pro Vás připravila novou rubriku „Žabin mišmaš“. Tak doufám, že se 
něco dozvíte i pobavíte. 

Tož užijte konce zimy a v březnu na některé akci ahoj Soňa 
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Milí lyžaři,  
Pokud bude ještě sníh, vyrazíme na počátku března do 

Beskyd na námi dobře známá místa. Do sytosti se mohou vyřádit jak 
běžkaři, tak sjezdaři… 
Termín: 6.3.2004 
Program: pro běžkaře Pustevny - Martinák - Třeštík - až Velké 
Karlovice hospůdka u Románků, pro sjezdaře k dispozici areál na 
Pustevnách 
Odjezd: 7.00 hod. od zdravotní školy 
Návrat: kolem 19.00 hod. 
Účastnický poplatek: 160,- Kč 
Přihlášky: po domluvě (nejpozději do čtvrtka 4.3.2004) na tel 
572 585 138 do 18.00 hod. 

Sněhu zdar  Zoja 
 
 

 
Po několika letech a mimo plán akcí se nám podařilo zajistit 

ubytování v Dolném Kubíně. Mnozí vzpomínáme na krásné sjezdové 
terény i náročnou hřebenovku na Kubínské holi. Jak Vánoce tak 
víkendovky na Kubínce neměly chybu. Tak to po létech zkusme 
zase.Sněhu je letos na horách dostatek a rozjednané je i slunečné 
počasí. 
Termín:12-14.března. 
Ubytování: Školní ubytovna (vícelůžkové pokoje) v Dolném Kubíně 
Doprava: Autobusem 
Odjezd: v pátek 17:00 hod od zdravotní školy 
Stravování: vlastní - k dispozici je vybavená kuchyňka  
Program: zájezd je hlavně pro sjezdaře, ale možnosti jsou i pro 
běžkaře. 
Cena denních lístků: Kubínská hola dospělí 420,-Sk/děti do 10 let 
280.-Sk 
Areál Kuzmínovo 350/150,- Sk 
Účastnický poplatek: 550,- Kč nutno zaplatit předem a to každou 
středu od 17 do 19 hod.v klubovně (Palackého nám. 293, 1.pat. – U 
mamlasů). 
Přihlášky a informace: Míla Špirit tel. 572 641128 to je u nás doma 
(večer) nebo v práci tel. 572 622 335. 

Ahoj na jarní lyžovačcce   Míla a Máša 
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Pán prstenů 
Milí filmoví trosečníci, 
 Tak se nám to mírně motá. Filmová říše a její 
patron…tajemný F, nás tam evidentně nechce… minule 
nás hned v počátku filmu Titanic teleportoval do Mrazíka a 
vůbec se s námi neštval… Momentálně se nachází v říši 
Pána prstenů…ale co se ještě může stát nikdo netuší. My 
chceme domů, filmový duchové se nás snaží z říše vypudit 
a nikdo neví, proč tam jsme… Podaří se nám to zjistit? Tajné 
zdroje říkají, že tentokrát se přeci jen něco navíc konečně 
dovíme!!! 
Termín: pátek až neděle 12.- 14.3.2004  
Kam pojedeme: do Chřibů na Vršavu 
Ubytování: chalupa na Vršavě 
Odjezd: busem z autobusáku v 16:15 hod. směr Osvětimany 
Sraz: v 15.50 u staré věznice – pod kaštany – budou se 
nakládat batohy!!! U sebe nechejte svačinu. 
Návrat na autobusák: v neděli v 18:02 hod. 
Účastnický poplatek: 200,- Kč (doprava, ubytování, strava, 
organizace, pojištění) 
S sebou: spacák, karimatka, pláštěnka, baterka, hygiena, 
ešus, lžíce… korálky na krk, tajemné předměty, svačina na 
1. den, malý batůžek na túru, láhev na pití… 
Přihlášky: u Soni na tel. 572 555 360 nebo 604 604 329 do 
pondělí 8.3.2004  
Upozornění: Už na cestu se oblečte sportovně, protože 
akce začíná už po vysednutí z autobusu!!! 

Ahoj brzy  
Avda 
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 Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, 
bowlaři, boulingáři… 
 Svátek svatého Joséfka se blíží a s ním i tradiční zápolení v 
kuželkách. Tentokrát již podruhé na bowlingu. Budeme opět koulet 
koulí se třemi otvory takzvaně boulet a místo devíti kuželek shazovat 
deset.  
Termín: čtvrtek 18. března 
Místo konání: Mařatice – sídliště východ – herna bowlingu (nad 
restaurací v 1. patře, vchod z boku budovy) 
Sraz: 17:15 hod, herna je objednaná od 17.30 – 21 hodin, bar je 
přímo v herně – tentokrát zde bude snad i obsluha. 
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. 
Každé kolo má deset hodů  
( 1 hod se skládá z prvního koulení na deset kuželek + dorážka – 
druhé koulení pokud při prvním koulení netrefíte všech deset, tak 
shazujete ten zbytek… takže v jednom kole budete mít teoreticky od 
10 do 20 koulení… kdo ještě nepochopil, pochopí na místě). 
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní 
podlahu!!! Kdo má, vemte třeba i kytaru… atd. a hlavně sportovního 
ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 20 Kč 

Na setkání se těší Joséfkové 
 
 
 
 

Ahojte nažhavení jarní turisti, 
 Kdo z Vás už má dost zimy, je vylyžovaný a vymrzlý, jistě 
nepohrdne příjemnou jarní procházkou po Bílých Karpatech. 
Termín: 27.3.2004  
Odjezd: z vlakového nádraží UH 8:27 hod 
Sraz: v 8.10 hod. kvůli zakoupení společné jízdenky do Nezdenic či 
Bojkovic 
Návrat: ve večerních hodinách 
Trasa: Nezdenice (Bojkovice) – Lopeník..- Korytná 
S sebou dobré boty a dobrou náladu. 

Na romantické jarní procházení se těší Rosťa Kubáček 
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svitek třetí 
 

Jarní slunovrat se blíží a s ním i letošní minimistrovství Úsvitu v 
Dračím doupěti. Doufáme, že už ostříte meče, opakujete si kouzla a 
sbíráte moudré rady. Bude toho třeba, protože vás čekají dvě 
náročná dobrodružství, kde se poměří vaše nervy, fantazie i chladné 
logické uvažování. Ale nemějte strach, hlavním účelem je, abyste se 
dobře bavili a zkusili si něco nového. 
Termín: 26.3. - 28.3. 2004 
Místo conání: Břestek 
Odjezd: pátek 26.3. v 16:10 hod.autobusem (sraz nejpozděj 16:00 ) 
Návrat: neděle 28.3. v 18:00 hod. 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 150,- Kč + sáček bonbónů 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: obyčejné tužky, gumu, kostky - pokud možno i 
desetistěnnou 
Program: hraní Dračího doupěte a ve volných chvílích nahlédnutí do 
světa fantazy her ( karetních i stolních ) 
Přihlašování: do středy 24.3. u Jirky Műllera na čísle 736176628 nebo 
572556047 
Důležité poznámky:  
1. Osobní deník je potřeba odevzdat ke kontrole nejpozděj do středy 
24.3. Měl by být už kompletně vytvořený. Pokud s tím budete mít 
problémy, poraďte se se zkušenějšími hráči nebo ho vemte na 
dětskou akci 12.3.-14.3. 
2. Bylo by vhodné, kdybyste už při přihlašování věděli, s kým chcete 
hrát v týmu. Není to ale nutné. Ale pozor! Týmy jsou maximálně 
čtyřčlenné a v každém musí být aspoň jeden nováček. 
3. Když budete mít s něčím problém, nebojte se nám to říct, nás to totiž 
vůbec neobtěžuje, ale naopak hrozně baví. A jestli znáte někoho, kdo by 
si chtěl zahrát , tak ho určitě přihlaste, rádi uvidíme i hráče, kteří nejsou z 
Úsvitu. 
Motto: Ať vyhraje ten nejlepší trpaslík! 

Meč a magie. PJ Jestřáb & PJ Rybářka 
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Sauna 
 2. a 9. března ještě mimo původní plán vyrazíme do sauny. 
Plavat už se nebude. Jelikož se zvedaly po novém roce ceny za 
saunu i účastnický poplatek bude o něco vyšší: dospělí 40,- Kč, děti 
10 Kč. Začátek v 18.00 na zimáku. 

 

Schůzky v klubovně 
 I v březnu pro Vás máme připraveny zajímavé schůzky. Hned 
ta první bude věnována výzdobě klubovny, tedy společnému 
výtvarnému dílu – kreslení, lepení… Vítány jsou všechny šikovné i 
méně šikovné ruce… Další ze schůzek bychom chtěli věnovat 
některé z nových deskových her. Další ze schůzek pověnujeme ještě 
dračáku a připravovanému turnaji, no a na konci března pokud 
bude venku dobře si půjdeme zahrát ringo. 
 

Úřední hodiny 
 Každý týden je možno ve středu od 17 do 18 hodin řešit, 
vyřizovat… nejrůznější problémy a požadavky Vás - členů s námi – 
vedením. Jen pro úplnost – samozřejmě v kufrovně. 

 

Tanečky v búdě 
 Každou neděli se ve Slovácké búdě konají schůzky 
amatérského folklórního společenství. Prozatím 3 páry se učí lidovým 
tancům, zpívání. Vstup je volný, zájemci vítáni. Začátek v 18.30 
hodin. 

Duhová brána a Velká Duha 
 V termínu 2.-4. dubna se v dědince Čekyně u Přerova 
uskuteční dnes již tradiční „duhová“ akce pro vedoucí a instruktory 
od 16 let – Duhová brána. Podrobnější informace najdete na: 
http://duha-kristal.lutin.cz/duhovabrana2004. Přihlášky přijímá Soňa 
do 8.3.2004. Zároveň proběhne i Velká Duha, na které nás bude 
zastupovat Pavel P. či Jiřík M. – nebo možná oba. 
 

Změna termínu Odysei 
 Z důvodů posunu tábora se pravděpodobně posune i termín 
Odysei. Zda dopředu či dozadu ještě nevíme, ale v příštím zpravodaji 
již propozice s podrobnostmi přineseme. 
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Tábor Úsvit – změna termínu 
 Tábor Úsvit z důvodu obsazenosti základen přesunut na termín od 
31.7. do 14.8. Pojedeme letos do oblasti české Kanady na 
Jindřichohradecko. Základna je mimo civilizaci, vaří se v dřevěné kuchyni, 
spí ve stanech s podsadou a jsou tam kadibudky. Kolem krásná příroda, 
koupání 20 minut… Přihlášky budou připraveny k vyzvednutí na konci 
března u Jirky Mülera, podrobnosti v příštím zpravodaji. 

Tábor pro náctileté – kola 
 V tradičním termínu 3.7. až 11.7. připravujeme pro náctileté 
sportovní tábor tzv. Kufrovku. Tentokrát pojedeme na kola 
pravděpodobně do Jeseníků. Budeme jednak jezdit na kole – 
samozřejmě ve skupinách podle výkonnosti, chodit po horách, hrát 
hry, sportovat, užívat si večerů u ohně. Akci vede Jirka Hron. 
Podmínkou účasti budou cyklistické helmy u všech účastníků!!! 
Podrobnosti příště. 

Kam za kulturou v březnu? 
 Hned na úvod měsíce (1.3.-3.3) kino Hvězda připravilo přehlídku 
nejlepších nominovaných titulů Český lev 2003, kde můžete shlédnout, 
pokud jste tak již neučinili, Kruté radosti, Nudu v Brně, Želary, Nevěrné hry, 
Pupendo a Čert ví proč.  
V Klubu kultury můžeme 6.3. rejdit v maskách nebo v civilu na 
Čajákových šibřinkách. Bude hrát Gong a Reflexy Original. V Redutě 19.3. 
v 19.30hod. bude hrát Karel Roden, Jana Krausová, Martin Hofmann 
…grotesku Joe Ortona, Návštěva pana Sloana. 
O den později 20.3. ve velkém sále Klubu kultury vystoupí s premiérovým 
pořadem k 35.výročí založení, folklorní soubor Kunovjan. 
Agentura Vichr production 2.3. pozvala písničkáře Karla Plíhala, který se 
představí s průřezem svých největších hitů i písněmi novými (začíná v 
19hodin) a kdo hoví Vladimíru Mišíkovi a ETC, může 26.3. v 20.30 zajít do 
klubu Mír. 
Perla pro vinaře, 28.3. Den vína v Buchlovicích. Tradiční košt vína 
s konferencí na téma „Víno a vina“ (ve 13 hodin), samotný košt začíná 
v 16 hodin. 
A komu to ještě nestačí, může překročit hranice našeho okresu a zajet do 
Zlína 19.3. ve Velkém kině budou zpívat Bratři Ebenové (určitě si je 
nenechám ujít) a 27.3. ve sportovní hale vystoupí kapela Chinaski 
(pořádá agentura Velryba, info: 577 218 849). 
 K výběru toho je celkem dost, tak pokud už nechcete lyžovat 
(nebo pokud už není na čem) podpořte i naši kulturu 

 Mirka 
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Přináším vám novou rubriku o přírodních (a možná i jiných) 

zajímavostech a pro dobrý rozjezd bych věnovala první (možná i 
druhou) kapitolku Soni ☺. 
Víte, že… 

-novorozený koala je velký jako fazole a váží 0,3 g 
-koala vůbec nepije, tekutinu získává z eukalyptu - „koala“ 
v řeči australských domorodců znamená „žádná voda“ 
-klokan rudý skáče rychlostí až 65km/h a délka jeho skoku může 
být i 12m 
-největší klokan (rudý) měří 2 m, nejmenší („planigale“) pouze 9 
cm 
-ptakopysk denně spotřebuje 0,5 kg žížal, což je 12000 žížal za 
měsíc 
-medúza Cyanea Capillata je i s rameny dlouhá 36 m 
-australské žížaly dosahují délky až 3 m 
-na světě je asi 500 druhů blahovičníků (eukalyptů) a téměř 
všechny pochází z Austrálie, některé dosahují výšky přes 100 m 

 

A nakonec ještě malý rozhovor s Hróšou (kdo ho nezná, ať se obrátí 
na redakci). Pozn.red: Hroša je žabin zcestovalý plyšák… víc než 
plyšák… 

Žaba: Kolik je ti let? 
 Hróša: Asi tři. 
Ž: Proč jsi v Kufru? 
 H: Jsou tu skvělí lidi, kteří pořádají skvělé akce. 
Ž: Které akce rozhodně nikdy nevynecháš? 

H: Za prvé tábory, mám tam móóóc plyšových kamarádů, 
ale ještě lepší jsou vodácké akce.  

Ž: Na jaké lodi jezdíš? 
 H: Nejradši mám single kánoe, samozřejmě jezdím na háčku. 
Ž: Kdo je tvůj nejlepší kamarád? 

H: Nedělím přátele na dobré a lepší, mám rád všechny, jen 
mě někdy štve jistý J.M. ml., který se mě pokusil několikrát 
oběsit a ve volném čase mě používá místo míče na fotbal. 

Ž: Čeho bys chtěl v životě dosáhnout? 
 H: Chtěl bych umět hrát na balalajku a rozluštit severské runy. 
Ž: Jaké je tvé životní motto? 
 H: Okamžik je krásný, žijme jen pro něj… 
        Žaba 
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Vzbudili jme se sanitárně v 8:30, ale stejně to moc 
nepomohlo, protože všichni zívali jako prázdná lednička. 
Většinou jsme vypadali jako že se chystáme na Woodstock- 
totiž podle Jiříkovy rady jsme se ohákli jako hypíci. Rozcvička 
se nesla v podobném duchu. Sestávala převážně z vyřvávání 
hesel typických pro tuto éru, které „předzpívával“ náš vrchní 
zhulenec- J. H.- „Ať nám roste- TRÁVA!“ „Nejlepší tráva je 
oranžová!“ „[Pericoloso sporgenci!]“ „Nevyklánějte se z oken!“ 
„Šárka se k nám točí zády!“ a „Svobodu, svobodu!“ Rozcvičku 
jsme ukončili motlitbou ke sluníčku, travičce a přírodním silám. 

Následovala snídaně, služby a na nástupu jsme se 
dozvěděli, že budem dělat - NIC. Našich 5 lodí totiž přistálo u 
jakéhosi pochybného souostroví jménem Relax, jehož 
pochybní obyvatelé nemají celý pochybný den nic na práci. 
Leda vymýšlet pochybné divadelní scénky. Měli jsme čas do 
17:00. Každý ho využil po svém. Někdo pral, někdo spal. A tak 
různě. Když už se přiblížila a následně minula čtvrtá hodina, 
uznali skupinky nezávisle na sobě, že je záhodno začít vymýšlet 
nějaké to představení. Nakonec nám byla doba na přípravu 
prodloužena o 20 minut, a tak se před půl šestou začalo něco 
dít. Kurděje měly Robinsona Crusó, Sargas Máčalínu, Ar´Had 
Botanik a Ztracení celovečerní film proložený reklamou. 

Po večeři nastal oheň. Večerka byla rovněž sanitární, 
takže pro malé 21:41 a pro velké 22:27. Já a Peťa Hron jsme 
ještě po večerce čekali u ohně na zavedení k místu strávení 
Noci sám. Takže jsme se dozvěděli o stezce odvahy. Dostali 
jsme nabídku, že nejdřív půjdeme na stezku a pak až spát. Tak 
se taky stalo. Stezka byla většinu cesty bez baterky, takže 
docela sranda. Nakonec jsem přece jen ulehl do kopřiv u lesa 
a usnul. 

Za Sargas    
Frenči 
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Za období od 1.1 do 31.12.2003 
 

   Příjmy   Výdaje   Rozdíl  
 Kancelářský materiál                -   Kč       1 122,30 Kč  -  1 122,30 Kč  
 Vybavení kanceláře          671,00 Kč       1 342,00 Kč  -     671,00 Kč  
 Telefony       3 515,00 Kč     10 181,60 Kč  -  6 666,60 Kč  
 Nájemné       9 400,00 Kč     24 808,00 Kč  -15 408,00 Kč  
 Materiál na hry                -   Kč       2 186,70 Kč  -  2 186,70 Kč  
 Zpravodaj          300,00 Kč       4 000,00 Kč  -  3 700,00 Kč  
 Půjčovné       3 200,00 Kč                -   Kč     3 200,00 Kč  
 Úroky v bance          656,01 Kč                -   Kč        656,01 Kč  
 Poplatky bance                -   Kč       1 672,20 Kč  -  1 672,20 Kč  
 Dotace DUHA     61 577,00 Kč                -   Kč   61 577,00 Kč  
 Dotace Město UH     10 000,00 Kč                -   Kč   10 000,00 Kč  
 Mimoř.člen.příspěvky               -   Kč       6 157,70 Kč  -  6 157,70 Kč  
 Členské příspěvky       4 020,00 Kč       4 250,00 Kč  -     230,00 Kč  
 5. dětská akce          710,00 Kč       1 255,00 Kč  -     545,00 Kč  
 2. akce pro náctileté       1 950,00 Kč       2 838,10 Kč  -     888,10 Kč  
 6. dětská akce          630,00 Kč       1 038,50 Kč  -     408,50 Kč  
 3. akce pro náctileté          180,00 Kč          330,00 Kč  -     150,00 Kč  
 7. dětská akce       4 700,00 Kč       6 280,00 Kč  -  1 580,00 Kč  
 4. akce pro náctileté       1 050,00 Kč       1 394,00 Kč  -     344,00 Kč  
 8. dětská akce       3 000,00 Kč       3 954,20 Kč  -     954,20 Kč  
 7. dětská akce          880,00 Kč       1 250,40 Kč  -     370,40 Kč  
 Vodácký výcvik        2 200,00 Kč          933,90 Kč     1 266,10 Kč  
 10. dětská akce       4 400,00 Kč       5 494,70 Kč  -  1 094,70 Kč  
 Duhový most     35 313,50 Kč     32 312,95 Kč     3 000,55 Kč  
 Duhový most - školení     29 313,50 Kč     32 312,95 Kč  -  2 999,45 Kč  
 Duhová brána          500,00 Kč       2 100,00 Kč  -  1 600,00 Kč  
 1. dětská akce          420,00 Kč          819,00 Kč  -     399,00 Kč  
 Podzimky       9 190,00 Kč     11 795,60 Kč  -  2 605,60 Kč  
 3. dětská akce          435,00 Kč          464,50 Kč  -       29,50 Kč  
 Voda 2003 - Vltava     25 000,00 Kč     32 655,40 Kč  -  7 655,40 Kč  
 Tábor Úsvit - Radkov     82 200,00 Kč     99 075,60 Kč  -16 875,60 Kč  
 4. dětská akce          430,00 Kč          852,00 Kč  -     422,00 Kč  
 CVVZ          600,00 Kč       3 880,00 Kč  -  3 280,00 Kč  
 Schůzky                -   Kč          135,80 Kč  -     135,80 Kč  
 Total  296 441,01 Kč 296 893,10 Kč -    452,09 Kč  
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dv. 12 
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 
 
Předseda Kufru:   
Drahomír Hron..................................... 572 578 075 ....... 736 680 073 
Vedení Kufru: Pavel Polehňa ........... 572 591 028 ...... 604 897 725 
    Míla Špirit .................... 572 641 128    572 652 334zam. 
    Hošek Jirka ................. 572 556 342 ....... 604 100 900 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová ...... 572 570 125   572 551 012 zam. 
Členové DR:   Ludmila Bříštělová............572 542 629 
     Eliška Létalová.......... 572 593 141 ....... 724 231 577 
Vedoucí akcí:   
Máša Hronová ..........572 578 075 Zoja Chodůrová 572 585 138 
Majka Hampalová ...572 553 637 Šárka Smělíková 572 548 247 
Jožka Gabrhel ..........723 147 244 Rosťa Kubáček .. 577 133 048 
Jirka Hron ...................777 593 141 Jirka Létal............. 602 543 104 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová.. 572 555 360 ....604604329 sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa.. 572 591 028 ....604 897 725 pavelpol@raz-dva.cz 
Jiří Müller ml. ..... 572 556 047 ....736 176 628 apexx@seznam.cz 

KUFR a ÚSVIT v dubnu 2004 
 

 • každou středu • Setkání dětí v klubovně 
 • 4.-6. víkend  • Dubová brána 
 • 17. – sobota  • 7.dětská akce 
 • 24. – sobota  • Otvírání Moravy 
 • 25. – neděle  • KUFR v ringu 
 • 30.4. – 2.5.– víkend • 4.akce pro náctileté 
 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 
Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 1.3.2004. Příští uzávěrka: 22.3.2004. 


