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 • každé úterý 
 • KUFR v sauně 
• každý čtvrtek 
 • RIngo ve Starák
• 13.-15. - víkend 
 • 3.dětská akce 
• 14. – sobota 
 • Vranča 
• 19. - čtvrtek 
 • Beseda o USA 
• 21. - sobota 
 • Přechod na sáň
• 25. – středa 
 • Schůzka v klubo
• 27. – pátek - sobota 
 • Noční přechod
• 27.-29. - víkend 
 • Skalka 
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Milí novoroční přátelé, 
 Tak „už“ jsem tady s tím 
zpravodajem. Dala jsem si v půlce prosince 
2005 předsevzetí, že do Vánoc napíšu 
zpravodaj… nenapsala. Slíbila jsem si, že tak 
učiním přes Vánoce… neučinila… Doufala, 
že se mi to povede do Silvestra… 
nepovedlo… Začala se bát, že to neudělám 
ani na Nový rok… a mé strachy byly 
opodstatněné… Takže… už mi vážně teče 
do bot, ale Pavel a tatínek jsou na mě 
neobvykle hodní, velmi něžně a diplomaticky se o mě každý den 
zajímají, jak se mám, jak práce,… a… „Jak to vypadá se…?“… 
 Docela jsem se na tento úvodník těšila a mé těšení ještě znásobil 
Jarda Najdekr na Silvestra, když mi řekl, že zpravodaj stále čte a také, že 
ho stále baví v první polovině úvodníku číst, jak nestíhám a nevím o čem 
psát a jak se ve druhé půlce omlouvám, že je tomu tak a ne jinak a že 
snad se to změní… ☺. Ááááá… změna nastává právě teď, protože už 
nechci psát o tom, jaké mám problémy s časem a se zpravodajem, ale 
chci se Vám, milí Kufráci a Úsviťáci, svěřit s jinými svými problémy… . 
Koneckonců, komu se má „chudák psychiatr“ svěřit… „Problémů“ mám 
opravdu spoustu… Pro dnešní úvodník jsem zvolila jen jeden malý 
problémeček z poslední doby, aby jste mě moc nelitovali… 
 Tak tedy… Mám jistý problém s kobercem na WC, ale… budiž mi 
útěchou, že ještě větší problém jsem měla, když tam nebyl, protože mě 
zábly moje stále ledové nohy a bylo to velmi nepříjemné. Rozhodla jsem 
se rázně před pár týdny jednu klidnou neděli, že položím na chladné 
WC koberec. Vědecký přístup je mi vlastní, proto jsem naklusala s tužkou 
a papírem na místo činu, vynesla složitý půdorys, opatřila jej mnoha 
kótami… co, odkud, kam sahá, kde je jaký výstupek a zářez a 
spokojeně s plánkem zaklekla ke koberci. Pečlivě a s mě vlastní 
exaktností jsem překreslila plánek na koberec. Také ostrý nůž určený na 
řezání koberců vlastním, takže výbava a podmínky ku zdárnému 
dokonání práce tu byly stoprocentní. Nicméně… koncentrace 
pozornosti a soustředění zřejmě na malinký okamžik povolily a já ony 
pečlivě zakreslené výklenky vystříhala jaksi „naopak“… tam kde to bylo 
široké v reále, já to měla úzké a tam kde jsem myslela, že se mi to vejde, 
se to nevešlo… „Kurňa!!! Jak můžeš být tak blbá!!! Bývalá premiantka 
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v matematice a geometrii!!! Vždyť ty u té práce vůbec nepřemýšlíš, 
Soňo!!! Ach jo…“ No nevadí… neztratila jsem naději a optimismus… „Šak 
to se nějak doloží a přilepí a zahladí…“ Důležité je nezkazit střih kolem 
mísy. Soustředění veliké, zkušenosti nulové, nůž ostrý – až moc, 
technologie nepopsatelná, slovní komentář nepublikovatelný, 
výsledek… neuvěřitelný… Přesněji řečeno… bez pochybností uvěřte, že 
hůře už to dopadnou nemohlo… Zapomněla jsem ještě napsat, že tím, 
jak jsem byla nucena tu přistřihávat - tu přiřezávat, naprosto jsem 
pozbyla chladné hlavy, pevné ruky a rovných řezů se mi nepodařilo 
dosáhnout téměř nikde… Stojíce před vstupem na záchod, hledíce na 
výtvor zakončující více jak hodinu a půl snažení… přemýšlela jsem, co 
dál?… Vzít jej a vyhodit? Ještě někde přiříznout a „vylepšit to“? Nikoliv. 
Byla by mi zase na nohy zima a to nemůžu dopustit. „Časem vystřihnu 
jiný a vyměním to… Ano, ano, přesně tak to udělám…“ Tím jsem se 
uklidnila a dospěla k pocitu „jisté spokojenosti ze špatně vykonané, leč 
dobře myšlené práce“. Jediné, co mě opravdu lehce znepokojovalo byl 
fakt, co za reakce tohle dílo vyvolá v mých inteligentních a zručných 
kamarádech, kteří se u mě vyskytují velice často… skoro každý pátek. 
Na zjištění, jaké tedy budou odezvy, jsem nečekala dlouho… Pouze do 
pátku. „Ještě jsem si snažila naivně namluvit, že si koberce třeba 
nevšimnou…“ Všimli si. A všichni. Jeden po druhém, jak se vraceli z oné 
místnosti, neodpustili si komentáře typu: „ Jé Soni, ty máš krásný nový 
koberec na WC… ale asi tu máš i myši nebo potkány, kteří ti ho komplet 
okousali…“ Nebo… „Znáš zařízení zvané nůž na koberce?“… No 
samozřejmě, že znám a že jej vlastním a občas jej i používám…Ale asi 
málo často. Někteří se jen beze slov smáli. No nepotěšilo by vás to 
připravit kamarádům takovou veselou a celkem levnou taškařici na celý 
večer? Píšu levnou, protože onen koberec byl darem od firmy O.T.R. 
(odpady, třídění, recyklace), takže mě vše stálo „jen čas“ a nervy… 
Dále bez komentáře. 
Přijďte na drink a můžete 
se podívat, jak mi funguje 
můj nůž na koberce… 
 Mám celou řadu 
dalších podobných 
problémů…ale o těch 
možná někdy příště… 
 

Pěkný nový rok 
  

Soňa 
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– změna termínu !!! 
 

Ahoj děti a mládeži … prostě ahoj děcka!!! 
 Po čase určité odmlky se Vám opět 
hlásí AVDA a zve Vás na suprovou, pohodovou 
akci s námětem… Nechejte se překvapit, ale 
bude to „akční“!!! 
Datum: 13.-15.1.2006  
Místo: Modrá a okolí, ubytování ve škole 
Odjezd: v pátek 17:10 hod z autobusáku 
Sraz: v 16.50 hod před budovou ČSAD 
Návrat: v neděli na autobusák v 16.28 hod... 
Účastnický poplatek: 200,-Kč 
Strava: od soboty od rána, na pátek si vezměte svačinu. 
S sebou: spacák, všichni karimatka, ešus, lžíce, šátky, pláštěnky, baterky, 
teplé oblečení a obutí – čepice i rukavice, hudební nástroj...  
Přihlášky: U Soni na známá tel. 572 550 430 nebo 604 604 329 do středy 
11.1.2006. 

Avda 
 
 
Ahoj náctníci a starší… 

Chceme Vás pozvat na netr
pohoří na sáňkách… 
Termín: sobota 21.1.2006  

adiční akci a to: Přechod nějakého 

hových 

 bezpodmínečně nutné 

sněhu po celý den. Jídlo a pití na den a hlavně dobrá nálada. 

Místo konání: dle sně
podmínek bude sděleno ve středu 
19.1.2006 všem přihlášeným. 
Stejně tak se dozvíte sraz a čas 
odjezdu. 
Vybavení:
jsou sáňky, možno i pro 2-3 lidi 
dohromady. Naprosto vhodné je 
dobré oblečení a obutí na pobyt ve 
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Ahoj všic  
ocí… 

še oblasti nekonal. Přeložili jsme jej tedy až na leden. 

í UH 15 minut před 

7.32 hodin. 

nem… 

dostatek sil fyzických, ale hlavně těch psychických. 
 35-50 km. 

 

Co d
Tak především proběhla zdárně valná hromada, existujeme dále a 

ofrčíme dál v podobném tempu jako v ch. Také proběhla 
naprosto pohodová, i jsem si to moc, 

 schůzka s náplní – 
čenské deskové hry. Vás s novými 

deskovými hrami, sraz v
 

hni otrlí turisté, recesisté, milovníci dlouhých večírků a nejdelších
n
 Tradiční noční přechod se v prosinci z důvodu průchodu uragánu 
přes na
Termín: pátek 27.1. – sobota 
28.1.2006  
Sraz účastníků: na vlakovém 
nádraž
odjezdem 
Odjezd: v 1
Trasa: Bílými Karpatami dle 
sněhových a povětrnostních 
podmínek 
Návrat: v sobotu nad rá
Vybavení: Dobré a pohodlné 
obutí, teplé oblečení. Dostatek 
baterky, 

tekutin a jídla na celou noc, čelovky či 

Předpokládaná délka trasy bude
Ahoj   

AVDA 
 

ělal Úsvit v prosinci 
 
p letech předešlý

 relaxační akcička na Maršově. Užil
odpočinuli, zarelaxovali a také se něco naučili a něco o sobě se dověděli… 
Plánovaný přechod pohoří byl přeložen kvůli uragánu. 
 

Schůzka v klubovně 
 Poslední středu v měsíci 25.1. proběhne

Vede Jirka Hron, seznámí 
 16.30 hodin. 

spole

Strana 5 Leden 2006 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Leden 2006 

 
 
 
Milí přátelé, 

Opět po roce jedeme na lyže do Javorníků.  
rmím: 14. ledna 2006 
djezd: 7:30 h od Zdrav

oplatek: 135 Kč. 
é výšce 913 m.n.m. 
u zde pestré. Dobře 

 i začátečník či malé dítě. Cena 
ího 200 Kč. 

átelé, 
Zima je v plném proudu, sněhu

ela, a tak jako každý r
žařský zájezd na Skalku v Kremnických vrších, kde 

iž po pětadvacáté. Letošní 

íkách a Kremnici.  

Te
O otní školy v UH 
Účastnický p
Program: Sjezdovat se bude na Kohútce v nadmořsk

 a 5,1 km sjezdovek. Tratě jsoK dispozici je zde 9 vleků
si zde zalyžuje nejen zkušený lyžař, ale

, polodenncelodenního skipasu je 300 Kč
Běžkaři půjdou klasickou túru Vranča – Portáš - Malý Javorník - Velký 
Javorník - Kasárna a zpět. Délka celé tratě je asi 30 km. Samozřejmě se 
můžete otočit i dříve a tím túru zkrátit. Z hřebene Javorníků 
jsou nádherné výhledy na Moravu i Slovensko.Nebude chybět ani 
posezení v horské hospůdce.  
Přihlašujte se do středy 11.1.2006 do 23:30 hod. u Elišky Létalové na 
telefonním čísle -pevná: 572 593 141, mobil: 608 056 938 
Určitě s námi pojeďte, v tomto období je již na horách hodně sněhu, ale 
zato málo lidí. 

Ahoj na Vranči  Eva a Eliška 
 
 
 
Vážení a milí př

 na horách 
v ok, je zde opět nabídka na 
ly
se letos vydáváme j
termín se nám podařilo naplánovat týden před 
Bílou stopou, takže se dá očekávat vynikající terén 
pro běžkaře. 
Termín: od pátku 27. ledna 06 do neděle 29.ledna 
06. 
Ubytování: v hotelu Veterník v Kremnici ve 2,3,4 
lůžkových pokojích .  

áníStravov : individuální, na pokoji lze vařit pouze 
čaj ve vlastní varné konvici. V hotelu je možnost 
snídaně i večeře a potraviny jsou vzdáleny 800 m. 
Během lyžování je možno se stravovat na 
Krahulích, Skalce, Král
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Program: pátek 27.1.2006 odjezd v 17.00 hod. od zdravotní školy 
v Uh.Hradišti, kolem 20 hod. příjezd do Kremnice, ubytování a 
seznamovací večírek.  
Sobota 28.1.2006 odjezd na Krahule, kde sjezdaři budou hoblovat místní 

udou ještě schopni, bude rozlúčkový večírek.  

členové mají přednost při přihlášení do 10.1.2005. Jelikož je 

 
 

Opět je zde sněho
sluneční pohoda v Beskydech. 

rmín: Sobota 4. února 2006 
ře Pustevny – 

 u 

areá
Odjezd: 7:3
v UH 
Účastnický
Návrat:

 
mobil večer: 732 461 483 

Zoja 
 

svahy, letos už uměle zasněžované a běžkaři se vydají na túru - Krahule, 
Skalka, Králíky, Hostinec a přes Pláně do Kremnice a nebo někam jinde. 
Večer opět pro Ty, co b
Neděle 29.1.2006 odjezd na Skalku, kde opět sjezdaři budou hoblovat 
místní sjezdovky a běžkaři se vydají na část tratě Bílé stopy. Odjezd ze 
Skalky bude jako vždy v 15 hod., takže v UH se objevíme kolem 19 
hodiny.  
Účastnický poplatek: který zahrnuje dopravu, ubytování, úrazové 
pojištění a org.výdaje činí 830 Kč. Přihlášky: u Máši Hronové na tel.čísle 
572578075 domů a mob.776394247. Přihláškou je zaplacení plné ceny 
zájezdu, 
nutné zaplnit celou kapacitu zájezdu t.j. 40 míst, vemte i své známé, 
bude to tam bezvadné. Informace o sněhových podmínkách na Skalce 
najdete na internetové adrese, www.skalky.sk.  

Tak Ahoj ,ve stopě nebo na svahu se na Vás těší    
Máša a Míla 

P.s.: Nezapomeňte si vzít platný pas nebo OP a průkazku ZP. 
 

Ahoj milovníci sněhu,; 
vá a snad 

i 
Te
Program:  • pro běžka

Martinák – Třeštík - Velké 
Karlovice (hospůdka
Románků) 
• pro sjezdaře k dispozici 
l na Pustevnách 

0 hod. od zdravotní školy 

 poplatek: 200,- Kč 
 kolem 19.00 hod. 

Přihlášky a informace: do středy 1.2. u Zoji
nebo 

 na tel. do práce 572 585 138
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Termín: 18.-25.2.2006  
Místo: Starém Městě po
Ubytování: hotel Poho vlastním soc.
zařízením a sprchou. 

y, kdo s kým pojede koordinuje Máša. 

 1900 kč (ubytování, strava, org. výdaje a pojištění), 
 500 kč. 

nové na tel 572 578 075. či mobil 776 394 247. 
  Máša 

Pozor, pozor. Pokra silování imunity. 
robíhá každé úterý od 18.00 – 20.00 hodin na zimáku. Účastnický 
oplatek je 40,-kč, děti polovic.

 

ítání, něco dobrého k občerstvení a 
ada sti domu „U 

mamlasů“ – ta apomněla na 
rmín: 

něhem se nekonal pro malý zájem. 12 turistů 
razilo na Štěpánsk  dobře, v hospodě 

v Javorovci byli prv em byly výborné, 

onní linku. Namísto ní jsme 
řídili SIM kartu od T-mobile s č 883. Uvedený telefon bude 

v klubovně, takže na tomto ženete převážně ve středu 
v podvečer. 

 

d Sněžníkem.  
da ve Starém Městě, pokoje s  

Doprava: osobními aut
Strava: polopenze 
Program: lyžování možné sjezdové i běžkové.  
Účastnický poplatek:
děti a mládež do 26 let o 200 kč méně – dotace Kufru. Záloha
Přihlášky: u Máši Hro
       
 
 
 

Sauna 
čuje zimní saunování a po

P
p  

Beseda o cestována po U.S.A. 
 Jožinko Gabrhel Vás zve na povídání o svých cestách po 
„Americe“. Budou fotky a prom
dobrá nál . Začátek v 18. hodin v zasedací místno

m kde máme klubovnu. Jo a málem bych z
te čtvrtek 19.1.2006. 
 

Co dělal Kufr v prosinci 
 Proběhla VH, zvoleno staronové vedení. Večírek po VH se také 
podařil. Výlet za prvním s
vy ý pochod a dařilo se jim prý velmi

ními návštěvníky…Vánoce s Kufr
sněhu mraky, dobrá nálada, prostě pohoda. 
 

Telefon 
Z důvodu vysokých nákladů za telekomunikační služby rozhodlo 

vedení o ukončení smlouvy na pevnou telef
íslem 731 500 
čísle nás se

po
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Zamyšlení 
 Dnes Vám nepřináším kroniku, nýbrž Dubovo zamyšlení nad… 
posuďte sami. Jen bych dodala malou poznámku. Dub mě prosil, abych 
jeho příspěvek gramaticky opravila… Sliby plním, nicméně, příště však už 
tak naivní slib rozhodně n že by mi opravdu něco 
exkluzivního slíbil… Originál b  na čtení… myslím, že se mi 

li, že „dnes“ je valná hromada 
ž je ostatně důvod mého příjezdu do rodného krásného města :o). 

Nicmén

ky trošku přispět a pomoct při tvorbě 
našeho

 nich má určitě svých starostí dost, ať už 

edám,… leda
yl velmi náročný

zdaleka nepovedlo jej uvést do pořádku – nemám totiž toliko času… ale 
snažila jsem se docela dlouho… Omlouvám se tedy jak Dubovi (tomu 
zbytečně), tak i Vám za případné chyby.  
 

Ahoj, 
Je to asi tak 30 min., co jsem se vrátil z našeho hlavního města Prahy 

(kde se teď nějakou dobu vyskytuji – studuji). Většina z vás už asi spí 
spánkem spravedlivých, protože můj automatický vkládač času ve Wordu 

je 3.12.2005 1:14:57. Ti bystřejší postřehukazu
:o), co

ě pro mě je tento čas asi tak pozdní jak pro mnoho z vás 22:00h 
večer. On vysokoškolský život je přeci jen o něčem jiném než civilní život. 
Tímto nabádám všechny „mladší“, kteří váhají nad vysokou školou…. „jděte 
do toho“, některé věci opravdu stojí za to :o) - (ti co tam byli určitě přikyvují 
hlavou). No ale osvěta mladých lidí rozhodně není můj prioritní důvod, proč 
jsem si právě sednul k mému PC a píšu tyhlety řádky. Celá naše rodina už 
spí a já tu takhle ještě straším a budím svou MILOVANOU sestřičku ze spánku 
tím, že ťukám do klávesnice. No co je vlastně důvodem, proč jsem si sednul 
k mé kouzelné bedýnce, kterou jsem si pojmenoval Holy (znalci Červeného 
trpaslíka pochopili). Tou bedýnkou jsem myslel už výše zmiňované PC. Já 
než se vymáčknu, to trvá co?? :o) 

Tak dobrá, už budu psát to, co mám…. dneska jsem opět už po 
několikáté četl ve zpravodaji (nebo to byla výroční zpráva??… ostatně to 
je jedno), že vedení Kufru nabádá k tomu, aby členové více přispívali do 
zpravodaje. Tak jsem si řekl: „Ty Doupovče, proč nesedneš k Holymu a 
něco nenaťukáš?“ Takže tímhle chci ta

 zpravodaje. Slovo pomoct asi je trošku zkreslující, neboť ti z vás, co 
znají mé menší dyslektické potíže s češtinou, tak vědí, že oprava tohohle 
článku (po gramatické stránce) zabere Soni víc času a úsilí než napsat 
nový článek :o)) (pozn Soni: Tak na to vem jed!. Už to čtu poněkolikáté a 
těch chyb neubývá!!!)Ale co už.  

Vlastně ani pořádně nevím, o čem chci psát. Takže píšu tyhlety 
bláboly a vy je čtete (čímž vás upřímně lituju). 

Opět se přiblížila valná hromada a já se začet do výroční zprávy 
Kufru (Duhy) a přemýšlel jsem, proč vlastně někteří lidé jsou ochotni věnovat 
tolik času Kufru (Duze). Spousta z
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rodinný
, turnaje atd… Přemýšlel jsem 

co z toh

yl dlouhý. Jedinou osobu, 

utomatický vkládač 
času v

ch nebo pracovních. Nicméně si ještě mimo svůj vlastní osobní život 
najdou čas na to, aby organizovali různé akce

o mají. Nemyslím teď finanční stránku věci, ale spíš tu psychickou. Já 
nejsem psychiatr či psycholog, abych se tu pustil do nějakých psychorozborů 
a zjišťoval a rozvíjel teorie o tom, co kdo z toho má, jestli je to 
sadomasochizmus či je to nějaká zvrhlá radost z toho, že mám ještě míň času 
než bez Kufru. Nebo jestli je to tím, že tihle ti lidé jsou velcí dobrodinci a snaží 
se druhým a sobě zpříjemnit život tím, že tráví čas s lidma, co jim je s nima 
dobře. Tohle musí každý vědět sám, co z toho má. 
Já nejsem takový ten kufrák, co už je tu už od narození a všichni jeho 
předkové až po páté koleno a sedmou generaci zpět byli taky kufráci. Já na 
Kufr narazil vlastně úplně náhodou. Když mě kdysi můj kamarád z baráku 
vytáhnul na tábor nazvaný Úsvit. Tehdá jsem absolutně nic netušil o nějakém 
Bobovi, Dadulovi, Tomovi, Jožkovi, atd… výčet by b
co jsem znal, tak byla Eliška Létalová. Mnozí z vás se asi diví, ale Eliška byla 5 
let mojí učitelkou matematiky a fyziky na základní škole :o). Musím 
podotknout (tuhle poznámku si neodpustím), že byla výbornou učitelkou, 
aspoň pro mě:o). Takže pojem Kufrák byl pro mě něco úplně neznámého. 
Nicméně na tomhletom táboře jsem se seznámil s jistým Vítem Müllerem. 
Přiznám vám jednu věc, když jsem se s Vítkem viděl poprvé, tak jsme se 
v oblibě zrovna neměli, ba dokonce naopak… Měl jsem z něho velmi 
negativní pocit. Čas ten velký čaroděj :o), ale obrátil sled dějin mého života 
tak, že na Vítka teď nedám dopustit :o). A nejen na Vítka. Na Úsvity jsem od 
té doby jezdil pravidelně a potkal moc fajn lidi, vlastně většinu mých 
součastných kamarádů. Časem jsem byl nalákán i na jiné akce než je tábor 
Úsvit a potkal spoustu úžasných lidí. Např. svou paní učitelku, u které jsem se 
dlouho nemohl zbavit toho, abych jí neoslovoval: „paní učitelko Létalová 
:o)“. Svým způsobem mě vychovaly dvě rodiny:o) - jedna, ta moje pokrevní 
(kterou mám velmi rád) a druhá, ta kufrácká. Co jsem vlastně tímhletím mým 
výlevem chtěl říct?? Snad jen to, že jsem velmi rád, že jsem se mohl taky stát 
kufrákem (duhákem – to je idiotský název). A že jsem velmi rád, že jsou tady 
lidi, co tvoří a drží Kufr(Duhu - Úsvit) a že jim patří můj dík. Doufám, že tu bude 
Kufr (Úsvit) ještě hodně dlouho. Toť vše z mého výlevu.  

Doufám, že jsem vás tímhle moc nenudil. A ty, co jsem je nudil, tak 
mají smůlu a neměli to číst… ostatně viděli můj podpis pod článkem, tak je 
mohlo napadnout… „Ježíši, Dub píše, tak to radši přeskočím, stačí mi, že ho 
musím někdy poslouchat“ (taky si to teď o sobě myslím… někdy bych se 
radši neslyšel:o)))) Podíváme se ještě, co říká můj a

e Wordu?? - 3.12.2005 2:20:07 – ouuu, to jsem myslel, že píšu 
(přemýšlím) rychleji :o) No nic začíná se připozdívat a já bych nerad zaspal 
dnešní oběd.  

DUB - Jan Doupovec 
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1
-mail:  kufr.uh@seznam.cz 

  duzina.usvit@seznam.
sto.cz • Tel./Fax: + 420 731 500 883 

075 ........... 736 680 073 

edení 97 725 
              52 334 
am. 

:  

kcí:   

lová vá ...........572 

nová         604 604 329 572 550 430 
 sona.hronova@seznam.cz

. patro  - dveře 12 
E

cz 
Http: k .mi
 

ufr

KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 
Předseda Kufru:  Drahomír Hron........ 572 578 
 
V  Kufru:  Pavel Polehňa........ 572 591 028 ........... 604 8

             Míla Špirit ................. 572 641 128 ........... 572 6
z
                               Hošek Jirka.............. 572 556 342 ........... 604 100 900 
Předsedkyně DR Jitka Plchová.......... 572 570 125 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová.. 572 542 629 
                     Eliška Létalová........ 572 593 141 ........... 724 231 577 
Vedoucí a
Máša Hronová ............ 572 578 075 Zoja Chodůrová ..........572 
585 138 
Majka Hampa .... 572 553 637 Šárka Smělíko
548 247 
Jožka Gabrhel ............ 723 147 244 Rosťa Kubáček ............577 
133 048 
Jirka Hron .................... 777 801 108 Jirka Létal .......................602 
543 104 
 

DUHA - dužina Úsvit 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hro

 

Vedení Úsvitu:  
 8  725    572 591 028            pavelpol@raz-dva.czPavel Polehňa  604 97

Jiří Müller ml.   736 176 628     apexx@seznam.cz
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kreace 
čtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

kreace 
čtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

občanské sdružení čanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické ReKlub Úplně Fantastické Re
  
Č.úČ.ú

 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírod
dužina Úsvit 

u a recesi 

Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

•
 

Klubovna:
• Palackéh

 
o náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12)

znam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Tel./fax: +420 731 500 883  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@se
• Nejsme plátci DPH 

 

KUFR a ÚSVIT v ÚNORU 2006 
•  
 

• ....................... Ringo ve Staráku 
 

•4. sobota ....................................Pustevny  
 

•10.-12 íkend.............................Vysočina  
 

18.-25. týden ..............................Jaráky  

. v

•
 

 

 každé úterý............................... KUFR v sauně

 každý čtvrtek.....
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