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Milí přátelé, 
 Zdravím Vás všechny na sklonku 
ledna a nebudu tentokrát chodit kolem 
horké kaše, opěvovat krásy letošní zimy 
a zimních sportů a pustím se přímo do 
úvodníku… Ať to pěkně odsýpá. S těmi, 
co četli minulý úvodník, se mohu 
podělit o příjemné události, jež mě 
potkaly v právě uběhlých dnech. 
Dostalo se mi několikero písemných 
nabídek k tzv. melouchu… a to… 
položení složitě tvarovaných koberců 
do několika bytů… ☺. A protože 
zdravotní pojišťovny ještě do nedávna 
platily všelijak, docela vážně jsem o 
této možnosti jednoduchého přivýdělku 
uvažovala. Nicméně osud tomu chtěl jina
asi dám přeci jen na instalatérství… vysvětlím níže. 
 Začnu 

k a já se ve volných chvílích 

ale, jak jinak, než od koberce. Mám docela složitě 

čka – nějak se nemohla sžít s novým 
ostře

 z letních víkendů a já kupodivu nikam neodjížděla… 
Naštěst

„anatomicky tvarovanou“ chodbu. Dívaje se na půdorys, ani koutkem 
mysli mě nenapadlo, že bych tohle mohla zvládnout sama. Ne, že bych 
o sobě pochybovala, ale přeci jen znám své limity. Dohodla jsem se 
tedy s našim Jurou, že mi s tím pomůže. Bohužel jsme pořád nemohli 
sladit své programy a mě stále dál a dál zábly nohy a strašila škaredá, 
stará, kameninová podlaha… 
 Dvakrát mi vytekla pra
pr dím, jedenkrát prasklo těsnění v kohoutku pro pračku… třikrát 
jsem si tedy oddychla, že ještě koberec na chodbě neleží, protože moje 
koupelna není dimenzovaná na tolik vody a ráda se s chodbou o 
nadílku podělí…  

I byl jeden
í! Mohla jsem si tedy přispat, což se i stalo - bohužel. Krásně 

vyodpočívaná a ještě trošku rozespalá jsem vstoupila z obýváku na 
chodbu… Mé ranní malátné rozpoložení bylo náhle to tam, protože nohy 
najednou nestály jen na nepříjemné kameninové podlaze, ale navíc i po 
kotníky ve vodě… „Tady něco nehraje“… prošla jsem vodou do koupelny, 
kde jsem tušila zdroj překvapení… a kde také přímo z karmy prýštila 
voda… „Ha, tak karmám opravdu nerozumím. Co teď?“ Uviděla jsem na 
potrubí jeden kohoutek. „Třeba otočení pomůže“… dávala jsem si naději. 
Bohužel nešel otočit ani po vynaložení všech mých skrytých sil…ani 
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doprava, ani doleva… Asi se kousl. „Rychle kombinačky“… Ano jsem 
hrdým vlastníkem kleští – kombinaček. Ani tyto však napomohly. „Možná 
by pomohl hlavní uzávěr vody?“ Snažím se hledat…“Jak asi takový 
uzávěr vypadá a kde by se tak mohl nacházet?“… A voda stále teče a 
teče… Nenalezla jsem. „Zajdu k sousedům, třeba mi pomůžou“… 
Nepomohli… ani dveře neotevřeli a to jsem je před chvílí slyšela přes 
stěnu… „Co naplat, jsem přeci jen slabá žena… budu muset povolat na 
pomoc muže.“ Rychlá selekce vhodných adeptů… Na prvním místě stojí 
jednoznačně náš zručný a šikovný Jura. „… Je nám líto, ale volaný 
účastník není dostupný… opakujete volání později…“ Později už bude asi 
hodně pozdě. Nedá se nic dělat, zkusím tatínka. Pavel je také mimo UH, 
tak mi nezbývá než vsadit na černého koně (Nejsem si totiž úplně jista, 
zda tatínek karmám rozumí). Ten má naštěstí zapnutý mobil a dokonce je 
někde poblíž… Sláva! „Vytírej vodu, do půl hodiny jsem u Tebe…“ zní 
chladnokrevné pokyny. No přeci jen, za půl hodiny tímto tempem 
natečou další kvanta vody, zkusím ještě hledat ten uzávěr… Hledám, 
hledám, plazím se po trubkách a … nakonec nacházím jedno malé 
bezvýznamné důmyslně ukryté kolečko. Chvíle napětí, otáčím doleva, 
otáčím doprava… Uf, ščakot ustal. Do příjezdu tatínka jsem se věnovala 
vytírání vody… jak mi nakázal. Přiřítil se s vercajkem, obhlídl situaci, opět 
jsme vodu pustili, nejdříve si trochu hrál a nakonec otočil tím zakouslým 
kohoutkem pod karmou… Trysk z karmy ustal. Máme vyhráno. „Teď se 
budeš chvíli koupat ve studené a v týdnu to dojedu opravit…“ Jsem 
nadšená, nestrávím víkend chytáním vody, kroucení hadry, můžu 
splachovat záchod a pouštět studenou vodu… Není to nádhera! Po 
hodině a půl vytírání prostory prohlašuju za suché. Raději ani nedomýšlím 
variantu, že bych nebyla doma. Resp. ji domýšlím a od té doby důsledně 
uzavírám hlavní uzávěr vody před opuštěním bytu. O 3 týdny později……. 
mi praskla trubka na záchodě – byla jsem zrovna doma, ale tekoucí vodu 
jaksi neslyšela… Ještě stále naštěstí na podlaze WC i chodby neležel 
koberec a tak to odnesla jen omítka, já zase vytírala a vytírala a pak 
týden splachovala kýblem… než jsem sehnala zručného opraváře. 
 Závěr: Všechna těsnění, kohoutky, trubky a trubičky byly po mém 

, že slyším jakoby z dálky přicházející romantické 

 historku s plynem. 

lý únor  Soňa 

nastěhování postupně vyměněny – tzv. vlhkou, čvachtající a vytírací 
metodou a nastal tak konečně čas k bezpečnému položení koberce. Je 
tomu už několik měsíců a na chodbě stále sucho!!! Ťuk, ťuk, ťuk na 
dřevo… 
Jen občas se mi zazdá
hučení splavu… Okamžitě startuju a monitoruju situaci. 
 Příště Vám mohu třeba svěřit jednu zajímavou
Jo, a také se v brzké době chystám tapetovat… ☺ 

Pěkný a vese
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hoj děti a mládeži … prostě ahoj děcka!!! 
pět hlásí AVDA a zve Vás na 

děle 11.2.2006  

 z autobusáku 
u ČSAD 

í – čepice i rukavice, jídlo a pití na 1 den.  
ku 

Avda 
 

Říká se, že být dobrodruhem je skvělý život. Máte peněz jak šlupek, 
dokonal  

l i tiché kroky bestie, která se k 
vám seb

 

ezpečí. 
Jenže p

 

 vás, kteří, stejně jako my, prostě nemůžou přestat a nebýt 
aspoň n

 
A
 Po čase určité odmlky se Vám o
suprovou, pohodovou akci s námětem… Nechejte se překvapit, ale bude to 
„akční“!!! 
Datum: ne
Místo: Chřiby 
Odjezd: V 8.30
Sraz: v 8.15 hod před budovo
Návrat: na autobusák v 16.30 hod. 
Účastnický poplatek: 30,-Kč 
S sebou: teplé oblečení a obut
Přihlášky: U Soni na známá tel. 572 550 430 nebo 604 604 329 do pát
9.2.2006. 

 

 
 
 

é zbraně a krásného koně. Občas si odskočíte do nějaké té
zříceniny vyzvednout poklad a při tom zlikvidovat pár nestvůr, které už 
místním dlouho pily krev. Jindy zachráníte spanilou děvu ze spárů zlého 
mága nebo diplomaticky urovnáte spory šlechtických rodů. 

To říkají lidé, kteří v životě nes yšel
evědomě přibližuje v naprosté tmě jeskyně, kteří se denně nebudí 

zimou mokří a vyčerpaní někde v lese, kteří si co chvíli nemusí shánět nové
oblečení, protože z toho starého jsou cáry zhnědlé jejich i cizí krví. 

Každý dobrodruh někdy zatouží po životě v klidu, suchu a b
řestat nejde, protože, řekněme si upřímně, nebyla by to tak trochu 

nuda? 

Pro ty z
a chvíli dobrodruhy, se letos koná už 3. ročník turnaje v Dračím 

doupěti. Zvaní jsou samozřejmě členové Úsvitu, ale také další kamarádi, 
kteří by si chtěli zahrát. Nevadí, i pokud jste Dračí doupě nikdy nehráli, 
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pak je ale potřeba zkontaktovat se s někým zkušenějším (kamarádem nebo 
vedoucím), který vám v přípravě pomůže. 
Termín: 10.3. - 12.3. 2006 
Místo conání: Ekocentrum Chrpa, Uherský Brod 

)           

ký poplatek: 200,- Kč 

 karimatku, 

čejné 

 doupěte a ve volných chvílích nahlédnutí do světa 

űllera na čísle 736176628  

řeba odevzdat ke kontrole nejpozděj do středy 8.3. 

 pravidla pro ty, kteří je moc neznají, 

Odjezd: pátek 10.3. v  15:29 
vlakem (sraz 15 minut předem
Návrat: neděle 12.3. v 17:43  
Strava: zajištěna od sobotní 
snídaně 
Účastnic
+ sáček bonbónů 
S sebou: spacák a
ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: oby
tužky, gumu, kostky - pokud 
možno i desetistěnnou 
Program: hraní Dračího
fantazy her   (karetních i stolních) 
Přihlašování: do úterý 7.3. u Jirky M
 

ůležité poznámky:  D
1. Osobní deník je pot
Měl by být už kompletně vytvořený. Pokud s tím budete mít problémy, 
přijďte na schůzku 1.3. do klubovny. 
2. Na schůzce 1.3. se budou probírat
taky tam dostanete upravená pravidla pro hraní na Úsvitconu. Můžete si je 
také stáhnout na adrese www.linelfloren.mysteria.cz v odkazu Úsvitcon 
3. Hrát se bude na 6. úrovni, můžete mít klidně stejnou postavou jako 

ojte se nám to říct, nás to totiž 

ostky jsou vrženy! 
Meč a magie   

PJ Jestřáb & PJ Rybářka 
 

minule, jen ji musíte upravit na 6. úroveň. 
4. Když budete mít s něčím problém, neb
vůbec neobtěžuje, ale naopak hrozně baví. A jestli znáte někoho, kdo by si 
chtěl zahrát, tak ho určitě přihlašte, rádi uvidíme i hráče, kteří nejsou z 
Úsvitu. 
 

otto: KM
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Schůzka 1.3. 2006 - Úsvitcon 
 Ve středu ná přípravám na 

Žádost o dar města UH 
 Za dužinu Úsvi ěsta, pevně doufáme, 

 měst

Vyúčtování dotací 
 rmínu

Co dělal Úsvit v lednu 
 vku 

 1.3. bude schůzka v klubovně věnova
Úsvitcon. Pokud jste už pozapomněli pravidla Dračího doupěte, chcete se 
poradit, jak vytvořit deník, a možná si i zkusit krátkou herní situaci, 
přijďte ve středu do klubovny. Dostanete tam také úpravu pravidel pro 
účely Úsvitconu.  
 

t jsme podali 2 žádosti o dar m
že o opět bude naší činnosti nakloněno a nějakou dotaci nám poukáže. 
 

V šibeničním te  
13.1.2006 jsme museli vyúčtovat 
Duze dotace. Zkušeně jsme na to 
s Jirkou M. sedli a za 2,5 hodiny 
neměli co dělat. Nicméně o 2 týdny 
jsme byli nuceni nad „to“ sednout 
znova, neboť jsme se dopustili 
jistých zásadních chyb. Dosud se 
nám nikdo z ústředí už neozval, 
takže pevně věříme, že jsem na 
podruhé byli s vyúčtováním úspěšní. 
 

Měli jsme v plánu víkendo
na Modré, ale pro malou účast byla 
akce zrušena, tedy doufáme, že snad 
jen přeložena na později. třetí 
víkend v lednu vyjelo 5 odvážlivců na 
čtvero sáňkách přejít Chřiby tímto 
netradičním způsobem. Všichni se 
vrátili a spokojenost snad byla také. 
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Milí přátelé, 

 po r rát už se 
pokouš . 

nický poplatek: 135 Kč. 
a Kohútce v nadmořské výšce 913 m.n.m. 

 

lý Javorník - Velký 

6 do 23:30 hod. u Elišky Létalové na 

odně sněhu, ale 

Ahoj na Vranči   Eva a Eliška 

 

Ubytováni jsme v Hote vobození od soboty 

 v 9:15 z parkoviště u kina Hvězda (sraz v 9:00) 
í, 

 2. Čerství, Lašákovi, 3. Miškeříkovi, Fábry, 4. Jančovi, 

alinovi 
h, Fábry + 

alších čtyřlůžkových se musí nějak rozdělit – Čerství, 

Těší se  Máša 

Opět oce jedeme na lyže do Javorníků – tentok
íme podruhé, protože o lednový zájezd nebyl patřičný zájezd

Termím: 10. února 2006  Odjezd: 7:30 h od Zdravotní školy 
v UH 
Účast
Program: Sjezdovat se bude n
K dispozici je zde 9 vleků a 5,1 km sjezdovek. Tratě jsou zde pestré. Dobře
si zde zalyžuje nejen zkušený lyžař, ale i začátečník či malé dítě. Cena 
celodenního skipasu je 300 Kč, polodenního 200 Kč. 
Běžkaři půjdou klasickou túru Vranča – Portáš - Ma
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 7.2.200
telefonním čísle -pevná:572 593 141, mobil: 608 056 938 
Určitě s námi pojeďte, v tomto období je již na horách h
zato málo lidí. 

 
 

Poslední informace 
lu Pohoda na Náměstí Os

18.2. do pátku 24.2.2006 
Odjezd: sobota 18.2.2005
Účastnický poplatek: 1900,- dospělí, 1700 ,- děti – zahrnuje ubytován
polopenzi, pojištění, org. výdaje 
Rozdělení do aut:  
1. Kurucovi, Káňovi,
5. Čechovi, Hajduch, 6. Horehleďovi, Malinovi, 7. Venclovi, Lašáková,  
8. Macelovi, 9. Hrabcovi, 10. Kubáčkovi, 11.Hronovi 
Doporučený příspěvek na dopravu je 220kč/osoba 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje – Káňovi, Kurucovi, M
Čtyřlůžkové – Hrabcovi, Macelovi, Jančovi, Čechovi + Hajduc
Miškeříkovi 
a do třech d
Lašákovi, Venclovi, Horehleďovi. 
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ážení a milí
é stopy a 

dobréh

e

 neděle 

os.auty sraz v pátek 24.2.2006 v 17 hod. na parkovišti u 

íly Špirita nejpozději do středy 15.2. kvůli upřesnění počtu 

ín přihlášek je nutno dodržet k upřesnění počtu 

platek: který zahrnuje ubytování 2 noci, org.výdaje a 

Ahoj na pláních i v lese na běžkách a na baště na Rychtě   
Míla

Minulý rok se zdálo, že všichni byli ze sjezdovek na „Kubínce“ 
nadšen

dní expozice tvoří pro ni ideální 
podmínky. Tak neváhejte a pojeďte! A alespoň se co nejdříve, i jen 
nezávazně, přihlaste, abych věděl kolik míst rezervovat. 

 
V  běžkaři,  

Milovníci krásn
o jídla, pro Vás je 

připravena víkendová akce 
v centru běžkového ráje v okolí 
Nového Města na Moravě. I když 
sněhu je letos všude kopa, tak 
takové krásně nažehlené stopy jako 
v okolí Nového Města najdete 
málokd . Ochutnali jsme to vloni a 
letos to bude určitě podobné a 
naše už skoro domovská Maršovská 
rychta nás čeká. Také si užijeme 
dobrého vína, které si přivezeme, 
něco zpěvu a pokecáme.  
Termín: od pátku 24.2. do
26.2.2006. 
Doprava: 
Zdrav.školy. 
Přihlášky: u M
osob na telefonu:572 652 335 do práce, 572 641128 večer domů, 
mob.607 280 854. 
Upozornění: Term
ubytovaných. 
Účastnická po
úraz.pojištění činí asi 420 Kč a dále je nutno počítat s vydáním za 
dopravu vlastníkům aut cca 200 Kč za osobu.  
 

 
 

 
 

i, a tak by jsme to mohli zkusit znovu. Snad počasí bude tentokrát 
lepší a zažijeme opravdu jarní lyžovačku. 

Délka sjezdovek a jejich jihovýcho
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Termín

rtin – Kralovany - Dolný 

ytovna „Domček“ u ZŠ Nemocniční Dolní Kubín - sídliště 
 

 + 
.permanentka 420 Sk dospělí/ 250 Sk děti), v případě zájmu 

ých podmínek 

: od pátku 10.3 do neděle 12.3.2006 
Doprava: os.auty – sraz v pátek 10.3.2006 v 16.30 hod. na parkovišti u 
kina Hvězda 
Trasa: UH-St.Hrozenkov – Trenčín – Žilina – Ma
Kubín (220 km) 
Ubytování: ub
Brezovec – pokoje po 8 lůžkách, společ.místnost, kuchyňka, společné
soc.zařízení. 
Stravování: z vlastních zdrojů či v blízkých restauracích 
Program: sjezdové lyžování na Kubínské holi (2 červené sjezdovky 1500
1700m, celod
v Zuberci - Spálené dolině nebo jinde dle aktuál.sněhov
Účastnický poplatek: 250 Kč (zahrnuje pouze ubytování 2 noci) – zaplatit 
dle dohody nebo v pátek 3.3.2006 17.15 - 17.45 hod ve vestibulu krytého 
bazénu UH. Příp.cena dopravy: 250 – 300 Kč zaplatit dle dohody 
s řidičem . 
Přihlášky: Laďa Plch tel.572520017(práce), 777767299 nebo nejlépe 
outdoor.uh@seznam.cz do pátku 3.3.2006 
 
 
 

 

Pokračujeme v saunování. Každé úterý 18-20 hodin na zimáku. 
 

Koupání v Laa 
o 

rmálních lázní Laa v Rako vyjeli s celým autobusem, 
na sobotu 18.3., v lázních y. Předpokládaná cena 

jezdu

ufáme, že 
ěsto opět bude na jakou dotaci nám 

poukáže. 

mnoha hodinách stříhání a úprav je DVD z hor hotové. 
ájemci o DVD si jej mohou obj č u pana Snížka na 

mobilním telefonu 60466 o@emailbox.cz

Sauna 
 

 Na konec zimní sezóny připravil Kufr regenerační akci – výlet d
te usku. Rádi bychom 

 strávili cca 4 hodin
zá  na 1 osobu (doprava, koupání, organizace, pojištění) bude 
kolem 500 kč, děti 350-400kč. Podrobněji v příštím zpravodaji. 
 

Žádost o dar města UH 
 Za Kufr jsme podali 2 žádosti o dar města, pevně do
m ší činnosti nakloněno a ně

 
DVD z Vánoc 2005 

 Po 
Z ednat za 80K

5801 nebo emailem: vide   
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Dovolená na jachtě na Mazurských jezerech 
Co jsou to Mazurská jezera a kde je najdete? 

Mazurská jezera se nachází v severovýchodní části Polska cca. 
800 km  míst 

podmínky jsou největším 
poklad

jí i Mazurský Eden s velkým množstvím dřevořezeb a 

• 

• s divokými koňmi Tarpany v Evropě ojedinělými, 

yklí na lidi, jsou poměrně přátelští. 

(p
O

jem lodi včetně kapitána 
) 

-  (hlídané parkoviště 60,-Kč/1 den) 

Bližší informace oři poskytne: 
Zbyněk Táb r, omarka@centrum.cz

 od Uh. Hradiště. Mazury jsou jedno z nejmalebnějších
Evropy. Speciální klimaticko - geografické 

em této neobyčejné krajiny. Jachtařské, kajakové, ale i pěší trasy 
vedou Mazurským krajinným parkem. Velké množství ptactva je možno 
pozorovat v rezervacích na jezeře Kisajno a na ostrovech jezera 
Nidzkého. Jezero Dobské je pak rezervace s ostrovem kormoránů. 
V obci Borki, v Bořecké poušti, chovají v lesní rezervaci zubry. Délka jezer 
120 km, všechny jsou propojeny kanály s možností proplutí. Největší 
jezero je asi 16x10 km. 
• Možnost táboření ve volné přírodě, včetně táborového ohně, spát je 

možno podle vlastního uvážení, jak na lodi, tak ve stanu nebo pod 
širákem. 

• Možnost koupání, většina jezer má písčité dno a pozvolný přístup do 
vody. K vidění je strov racků, ostrov kormoránů a volavek, za zhlédnutí 
ještě sto
vikingských lodí.  
Prohlídka přístavních měst s možností nákupu potravin a 
upomínkových předmětů. 
Unikátní setkání 
některá tábořiště jsou i přímo rezervací, kde tito koně putují a 
vzhledem k  tomu,že jsou zv

V oblasti Mazurských jezer nabízíme možnost pronájmu jachty 
lachetnice) s českým kapitánem. 
rientační termíny a ceny týdenního pobytu: 

A. od 6.5. – 9.6.2006    B. od 10.6. – 23.6.2006     C. od 24.6. – 7.7.2006 
 

typ lodě JANMOR 28 - 6+2 osob-cena za proná
oA. 22800Kč (3300Kč/ s) B. 24500Kč (3500Kč/os.) C. 28400Kč (4100Kč/os.

 

PHILA 880 6+3 osob  
A. 25600Kč (3200Kč/os.) B. 29500Kč (3700Kč/os.) C. 31200Kč (3900Kč/os.) 
 

TES 32  6+2osob 
A. 26200Kč (3800Kč/os.) B. 31800Kč (4600Kč/os.) C. 36800Kč (5300Kč/os)  

ně nutno připočítat - doprava (soukromým vozidlem) K ce
parkovné

- strava cca 500,-Kč na osobu 
- kapesné dle uvážení 

 k Mazurským jezerům,ale i o plavbách na m
o kontakt 603 50 26 93, email: ch
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P án akcí KČT UH nl a měsíc únor 2006 

h do 
Hodo

imany v 14.40h 
lín,  

 

vá,  
Kostel s  

Sar UH V 7.40h do 
 15.30h do UH 

 
lubovna:   

Palackého nám. 293 • . patro  - dveře 12 
E-mail: kufr.uh@seznam.cz

• 4.2. Kulturním Hodonínem - ved. E.Hohausová,  
Galerie - díla Úprky, Frolka, radnice, muzeum, Odj.: UH v 9:04

nína (SM 9:13h), zpět: Hodonín v 14:16h, 14:54h 
• 11.2. ZIMNÍ TÁBOŘENÍ, 17 km - ved.: V.Rosůlek,  

Koryčany – Chlumek – Vršava – Klimentek – Klimentský rybník – 
Osvětimany, Odj.: UH A 6.45h do Koryčan, zpět Osvět

• 18.2. Koupání v termiku Podhájské – akce KČT Z
Nabízíme akci plynoucí ze spolupráce KČT UH a Zlín, přihlášky a
podrobné informace St.Chadim tel.: 604 799 727. 

• 25.2. Historická a kulturní Olomouc, ved.: H.Dudeško
v.Mořice - varhany, Arcibiskupské náměstí, Dóm, Mariánský sloup,
kandrova kaple, Žerotínský kostel, orloj, kašny, Odj.: 

Olomouce (S.M.7.52h ), zpět: v
 

 

K
686 01 Uherské Hradiště • 1

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

73 

Vedení 97 725 

am. 
    
:  

vé DR:  Ludmila Bříštělová.. 572 542 629 

tu:  
Soňa Hronová         

cz

KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace 
Předseda Kufru:  Drahomír Hron........ 572 578
 

 075 ........... 736 680 0

 Kufru:  Pavel Polehňa........ 572 591 028 ........... 604 8
                           Míla Špirit ................. 572 641 128 ........... 572 652 334 
z
                           Hošek Jirka.............. 572 556 342 ........... 604 100 900 
Předsedkyně DR Jitka Plchová.......... 572 570 125 
Členo
                     Eliška Létalová........ 572 593 141 ........... 724 231 577 

DUHA - dužina Úsvit 
Předseda Úsv  i

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

 

Vedení Úsvitu:  
        pavelpol@raz-dva.czPavel Polehňa  604 897 725    572 591 028    

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.ú
 
Č.ú

 

DUHA  
ružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodsd u a recesi 

3582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 154

K
•
•
•
•
•
•
•

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 731 500 883  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
St Únor 2rana 12 006 

 • Nejsme plátci DPH

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 4.2.2006. Příští uzávěrka: 20.3.2006. 

UFR a ÚSVIT v březnu 2006 
 

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

006  
Kubínské hoľi 

í 
ch v LAA 

 

 každý čtvrtek ............................Ringo ve St
 10.-12. víkend............................Úsvitcon 2
 10.-12. víkend............................Lyžovačka na 
 16. – čtvrtek ............................. Josefovské boulen

ále 18. – sobota ............................. Koupání v term
 24. – 26. – víkend .....................  Sjezdky i běžky v Beskydech


	Ahoj děti a mládeži … prostě ahoj děcka!!!
	Datum: neděle 11.2.2006

