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• 3.-4. - víkend 
• Jihlava a Svratka 
 

• 17.-18. - víkend 
• Javorníky - Kysuce 

 
• 23. - pátek 

• Oheň v Kunovicách 
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Milí přátelé, 
 Opět Vás po měsíci zdravím, opět udivena, jak nám ten čas letí. Letí a 
letí a… léto stále nikde. Nejdelší den v roce se blíží a večery jsou stále příliš 
chladné, ležení na mezi do pozdních nočních hodin nelze bez patřičného 
zahřívadla doporučit. A zrovna dnes mám pocit, že aspoň mě, by nestačila ani 
kombinace zahřívadel – zevních, vnitřních, živých i neživých… taková je venku 
slota. Já však v těchto směrech nejsem příliš směrodatným měřítkem, protože 
je mi zima stále a tepelného komfortu dosahuji zřídka… 
 Potěšila jsem nedávno, dokonce dvakrát, zjištěním, že náš zpravodaj je 
aspoň občas čten. Prvním človíčkem, který mě takto potěšil, byla jedna slečna 
– Kristýna – nekufračka, která se úplně náhodně rozplývala nad Kufrem, o 
kterém si v dlouhým chvílích čítává na autobusovém nádraží na nástěnce. 
Druhý, kdo mě podobně udělal radost, byl Zděněk Fronc – starý kufrák, který 
nedávno objevil ve zpravodaji úvodníky (pozn. autorky: skoro po sedmi 
letech!!!). A zrovna Froncák, zjevně natěšen, se mě nedávno ptal, o čem, že 
bude další úvodník. Bezděčně jsem plácla: „Asi o budících“… A tak… aby byl 
Zdeněk spokojen, Vám tedy napíšu o budících. O svých budících. 
 Jistě mi dáte za pravdu, že každý z nás má nějakou svou soukromou, 
ať skrývanou či neskrývanou, ryze vlastní „úchylku“, zvláštnost, specialitku či 
libůstku. Někteří z nás jich mají celé sady… A o jedné té mé Vám chci napsat, 
protože se s ní pojí malý, lehce humorný příběh stojící za sdělení. Jsem hrdým 
vlastníkem 21 budíků, z toho 17 je plně funkčních. Nikdy jsem nenosila 
hodinky, střední i vysokou školu jsem odstudovala svým způsobem bez 
časomíry… resp. městská zákoutí jsem měla v UH či Brně stran veřejných 
hodin zmapována tak, že jsem vlastní měřič času nepostrádala. Nicméně, sešel 
se rok s rokem, přibyla léta, přibyly budíky. No takhle úplně to nebylo,… 
majitelkou všech těch budíčků jsem se stala zhruba před půl rokem, ze dne na 
den… nebojte, nepostihla mě žádná časománie či buďománie či clockmánie… 
Napadalo mě, že by nebylo špatné mít přehled o jednotlivých časových 
pásmech na zeměkouli… vědět třeba kolik hodin že mají teď v Rio de Janeiru, v 
Sydney či v Irkutsku? I začala jsem si hrát se zkoumáním a rozdělováním 
matičky Země do časových pásem, popisováním a nastavováním budíků… 
zároveň sníce a cestujíce časem a také po vzdálených končinách. Ještě stále 
není můj systém dopracován, doladěn…chybí mi totiž… čas. Budíčky však 
svorně tikají na poličce – přímo sedmnáctihlasně. Systém dopracuji velmi brzy. 
 Ale teď ona drobná příhoda. O svých vtipných a hravých kamarádech 
jsem Vám už párkrát psala. Byl pátek pozdní večer, měli jsme po tradičním 
sejšnu a já se po náročném týdnu odebrala spokojeně spát: „Konečně zase 
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nebudu muset dva dny vstávat v půl šesté!“ Těšívám se na tyto chvíle celý 
pracovní týden. …. 

„ Ježišmária!!! Chemický poplach!!! 
Určitě u Fronca ve firmě utekl čpavek a já 
nemám sbaleno evakuační zavazadlo…“ To byly 
první adrenalinové myšlenky, které mi bleskly 
v počátečních sekundách po probuzení… „Nebo, 
že by to někomu houkal jen alarm na autě? Nebo 
něco zkúšajú hasiči odnaproti?? Nebo že by tak 
vyváděli sousedi???“ Zvuk však postupně sílil – 
to asi jak jsem přicházela k vědomí,… až mi 
nakonec docvaklo, že ten šílený, nepříjemný, 
vysoký zvuk jde z mého bytu, z vedlejšího pokoje. Vyskočila jsem prudce do 
tmy a po paměti a zvuku se dala do pátrání, no jako při nějaké noční bojovce. 
Sluch mě neomylně navedl k poličce s budíky. „Co to má znamenat?“ Zatím mi 
to nedocházelo. Rychle světlo. Najednou na mě civělo 17 budíků a jen jeden 
z nich nehorázně řval. Nikdy jsem tyhle budíky nenatahovala na zvonění, takže 
který to je jsem neměla ani tušení. Začala jsem chytat jeden po druhém a 
přikládat je k uchu… „Ten ne, ten taky ne… Já toho bráchu zapleštím!!!… Tohle 
mu jen tak neprojde!… Tento to taky není…Dám mu nepozorovaně 
načasovanou bombu pod polštář, dělobuchy do bot… uffffff…“ Byl to ten 
největší radiobudík hned vpředu. Veškerá únava a příjemné naladění na 
páteční noc bylo to tam. Ihned jsem zkontrolovala zajištění ostatních budíků, 
aby se situace neopakovala třeba za hodinu. „Fajn. To se mu opravdu povedlo, 
to musím uznat… Nebo, že by budík odjistil bezděčně, nechtěně???“ Trošku 
jsem - až příliš důvěřivě - zapochybovala. Ať tak či tak, plánovala jsem si 
zuřivě, jak bratrovi Jiříkovi umyju hlavu…. resp. lepší bude, když mu připravím 
něco podobného. Byl jediným mým podezřelým, protože jsem si matně 
vzpomněla, že se s budíka jaksi pohrával a motal se nemotorně kolem nich. 

Uběhly asi tři týdny a já stále na odvetu zapomínala. A tu se Jiřík 
Muller (tedy jiný Jiřík) jen tak mimochodem zeptal: „ A co budíky? V pohodě?“ 
Okamžitě a stále ještě s jistou naivitou jsem mu vylíčila patálii, která mě 
nedávno v noci potkala…. Začal se samozřejmě smát…Teprve až když jeho 
nehorázný smích trval podezřele dlouho (očekávala jsem spíše účastné 
politování…) mi blesklo, jak se skutečnost s odjištěním budíků vlastně měla. A 
když ještě dodal: „ Buď ráda, že jsem ty budíky nenatáhl a neposchovával 
různě po bytě..“… nezmohla jsem se na odpor. 

Tak takové to někdy mám… Někdy…se svými kamarády… dosti často. 
Klidné a teplé červnové noci Vám přeje   

Soňa 
 

Ps: Jiříku, kamaráde… hladina adrenalinu v cévách mi sice už klesla, ale 
myšlenka na odvetu je stále velmi, velmi živá… ☺. 
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Milí úsviťáci!!! 
 Každoročně zahajujeme letní sezónu pohodovým posezením u 
ohně v lomu na Chabaních. Tentokrát oheň nevynecháme také, ale 
uskuteční se v blíže UH – u OK baru v Kunovicích. Je to proto, aby 
se nás sešlo víc a cesta zpět byla bez potíží. 
Termín: pátek 23.6.2006, začátek v 18:00 hodin 
Místo konání: areál OK baru při Aeroklubu v Kunovicích 
Program: oheň, opékání špekáčků, povídání, zpívání, pro plnoleté 
dobré víno… apod. 
Upozornění: toho dne bude OK bar otevřen jen s možností koupit 
pití, nevaří se. Proto vezměte dle své potřeby pití i jídlo s sebou. 
Kdo chce opékat, tak s sebou i špekáčky. 

Na setkání se těší    
 vedení Kufru i Úsvitu 

 
 
 

Poslední pokyny 
Čau vodáci i potencionální vodáci, 

vodníci, podvodníci…. Čas letí a tak je nutno 
si říct poslední pokyny a rady na 
připravovaný tábor. 
 

Termín: sobota 1.7.2006 - neděle 9.7.2006 
Doprava: Odjezd: sobota 1.7.2006 v 6:53 
(sraz nejpozději v 6:30) z vlakového nádraží 
v Uh.Hradišti. Batohy si vezete s sebou.  
Návrat: neděle 9.7.2006 v 16:51 tamtéž. 

í nástroje a jiné křehké a 
lehké erární věci dle domluvy. Až budeme na vodě, tak bágly bude 
vozit auto. 

Auto: Poveze dva lidi, lodě, jídlo… hudebn
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Strava: Zajištěna od neděle od rána, vařit si budeme sami na 
plynových vařičích, všichni společně. 
Ubytování: Budeme spát v kempech ve stanech. Stany (vlastní) si 

 lodě (vody-povětšinou budou mokré), náhradní suché 
rývka hlavy, nepromokavý vak (nebo 

 

 
 

hoj dě
Protože jsou stále ještě volná místa, přináším Vám znovu 

formace o táboře – to kdyby chtěli jet vaši kamarádi či kamarádi 

ota 15.7. – sobota 29.7. 2006 

lní kuchyně 

domluvte do dvojic či trojic. (Z KUFRu je možno půjčit si 3-4 
kopule) 
Lodě: 6 pevných a 3-4 Pálavy 
Co s sebou: mimo standardního vybavení na devítidenní tábor ještě: 
boty do
oblečení, opalovací krém, pok
barel-malý) na převoz drobných věcí v lodi, molitan na vylévání vody 
z lodi, 5-10 metrové lano (prádelní šňůra) na uvázání lodi, pláštěnka, 
šátek, spacák, karimatka, hygiena, ešus, hrnek, láhev na vodu, 
naprosto skvělou a pohodovou náladu, erární věci, na kterých se 
ještě domluvíme. Jídlo na první den. 
Upozornění: Nezapomeňte doplatit poplatek do 15.6.2006!!!!  
Nezapomeňte: kartičku ZP, prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení 
od lékaře!!! 

Na akci s vámi se moc teší   
AQVDA 

 

A cka a rodičové, 
 
in
kamarádů.. 
Upozornění: Prosím, aby se všichni vynasnažili dodržte termíny 
placení a odevzdávání přihlášek!!! 
Termín: sob
Místo: Jívová, Nízký Jeseník 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z po
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Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou 
svitu 2.200,- Kč.  

zici u Soni, zálohu (500 
kaz 

 musí být 

Poslední schůzka 
Jirka Hron se s Vámi na tomto školním roce sejde na 

schůzce 7.6.2006 v 15.30 hodi ně. Opět budou deskové hry. 
 

 
 

ční jarní splutí Jihlavy a Svratky. 
šechno jsme měli perfektně 

připrav

 

Účastnický poplatek: je pro členy Ú
Přihlášky jsou od počátku dubna k dispo
Kč) nutno zaplatit ihned, pouze ti, kterým bude celý pou
hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka
zaplacena do 15.6. 2006. Možno samozřejmě platit i na účet 
Úsvitu pod patřičným variabilním symbolem, který máte na 
přihlášce!!! 
 Poslední pokyny k odjezdu vyjdou v příštím zpravodaji. 

Soňa 
 

Různé 

 posledy v 
n v klubov

 
 

Na víkend 3.-4.6.2006 jsme plánovali 
tradi

V
ené, ale bohužel nám do splutí Svratky 

zasáhli rybáři, kteří z důvodu tření ryb ve 
Svratce zakázali změnu hladiny vody na 
přehradě Vír. 

Na samotnou řeku Jihlavu jsme jet 
nechtěli a proto jsme tuto v kalendáři 
plánovanou akci zrušili. Budeme se těšit na 
podzim, kdy je neplánované další pouštění 
přehrad na Jihlavě a na Svratce. Snad zese 
někdo na poslední chvíli nezakáže změnit stav 
hladiny přehrady… 

Ahoj někdy jindy na vodě  
Pavel a Jirka 
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řemluvit a přichystal pro všechny turisty - 
ohodáře zájezd za přírodními památkami 

Kysuc, 

anský přírodní vývěr ropy (kdo 

 v 6.00 
 

u 

0,-Kč – jen ubytování, 

, v hospodě patrně možnost večeře. Na trase jsou místní 

 vývěru ropy, možná výjezd 
hernému výhledu a dál na start pěší túry 

Po dlouhé době jsem se nechal 
p
p

které jsou trochu stranou běžné 
turistiky, po hlavním hřebenu z Jablunkova na 
Bumbálku a není to tam dosud jako na 
promenádě. 
Na co se máte těšit? Na pohodovou turistiku 
bohem zapomenutými kysuckými lazy, dvě 
rarity – Korň
bude chtít, může si natankovat) a Klokočovské 
skálie se skalními koulemi až o průměru 70 cm 
(druhé takové místo je již jen v Kostarice) a 
možná i na Turzovskou svatou vodu. 
Termín: sobota 17. a neděle 18.června 2006. 
Doprava: je zajištěna oblíbenou Avií paragánů 
z Aeroklubu Kunovice, která odjede
z Aeroklubu a 6.15 od Zdravotní školy – dříve
chytrý rožek. 
Ubytování: je zajištěno v chatkách u Chaty 
pod Konečnou na hraničním přechodu Konečná –
je asi 50 m. 

 do hospody i obchod

Účastnický poplatek: byla propočtena na 55
doprava a organizační náklady.  
Jídlo s sebou
hospody – snad je všechny nemineme. 
Pravděpodobný program: 
Sobota přejezd UH - Konečná, překročení hranic (nezapomeňte si 
platné doklady!!!), Korňa -prohlídka
k Turzovské svaté vodě a nád
dle dohody, chuti a sil po lazníckých osadách. Až se někde sejdeme, Avií 
ke Klokočovskému skáliu a navečer na ubytování. Chrti mohou 
k uvedeným skalám přicválat pěšky. Délku túry se neodvažuji 
odhadnout, záleží na rozsahu bloudění. 
Neděle přejezd do Čadce, dle možnosti výjezd k horskému hotelu 
Husárik a výstup na Chotárny kopec – jeden ze 69 vyhlídkových vrcholů 
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Slovenska, sestup dle dohody přes Vojtův vrch k Avii, která přejede na 
místo srazu (patrně v Čadci). 
Následuje už jen zpáteční cesta autobusem a těšení se na další 
společné výlety. 
Návrat do Uh.Hradiště se předpokládá asi v 18.00 hodin s následným 
hodnocením v OK baru. 

em, nebo na 605 485 436, kde si možná 

 setkání v Avii a na trasách se těší    
  Pavel Zachar, turista v.v. 

 
 

ilí kufrác
Každoročně zahajujeme letní sezónu pohodovým posezením u 

na Chabaních. Tentokrát oheň nevynecháme také, ale 

vicích 

 víno…apod. 

 nevaří se. Proto 

vitu 
 

Kdo se chce přihlásit, ať volá Pavlu Zacharovi na 572 552 127, kde si 
popovídá se záznamník
popovídá přímo se mnou. Neváhejte, míst v Avii je jen 20 a zájemců 
bude jistě dost. Po přihlášení musí vzápětí následovat úhrada poplatku 
zájezdu 550,-Kč – jen tak budete mít místo jisté ! 
Nezbytným vybavením bludičů jsou mapy KČT č.97 - Slezské Beskydy a 
KST č.109 - Javorníky. 
 

Na

 
 
 
M i!!! 
 
ohně v lomu 
uskuteční se v blíže UH – u OK baru v Kunovicích.Je to proto, aby se 
nás sešlo víc a cesta zpět byla bez potíží. 

Termín: pátek 23.6.2006, začátek v 18:00 
hodin 
Místo konání: areál OK baru při Aeroklubu 
v Kuno
Program: oheň, opékání špekáčků, povídání, 
zpívání, dobré
Upozornění: toho dne bude Ok bar otevřen 
jen s možností koupit pití,
vezměte dle své potřeby pití i jídlo s sebou. 
Kdo chce opékat, tak s sebou i špekáčky. 

Na setkání se těší    
 vedení Kufru i Ús
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Jelikož nám letos opět Cyrilek a Honza Husů nadělili pěknou 
dávku volna, zvu všechny milovníky kol, po loňské krásné Šumavě, do 
ještě krásnějších Jizerek. A co nám Jizerky nabídnou? 
Spoustu bezvadných cyklotras po hřebeni, kde vysazené stromy jsou 
zatím malého vzrůstu, a tak se nám otevře spoustu výhledů, zdoláme 
Ještěd, Tandvalský špičák, mrkneme se do Harachova (to už jsou 
Krkonoše), k Mumlavským vodopádům a zdatní až na Voseckou boudu. 
Kdo bude chtít může zdolat všech 12 rozhleden v okolí a navštívíme  
také Polsko. Největším zážitkem je ovšem horská osada Jizera, kde 
oko zírá a srdéčko plesá. A kdyby náhodou pršelo, tak je tady Liberec s 
největším aquaparkem v ČR Babylon, anebo  půjdeme do ZOO na 
proslavené bílé tygry, ale pršet určitě nebude. Už Vás slyším, jak při 
čtení této nabídky říkáte, tak už nekecej a řekni, kdy to bude. Tož já 
Vám to prozradím… 
Termín: je určen od úterý 4.července do soboty 8.července 2006.  
Ubytování: je zajištěno v penzionu U advokáta v Dolním Maxově ve 
2,3,4 a 6 lůžkových pokojích, společné WC a sprchy, perfektně 
vybavená kuchyňka vším možným na vaření i konzumaci, společenská 
místnost, obchod 150 m , dvě hospůdky do 500 m a navíc je kousek 
vlakové nádražíčko. Doprava vlastními auty, popřípadě třeba 
Žabčičáci vlakem.  
A co to bude stát?… No skoro nic, účastnický poplatek, který 
zahrnuje ubytování 4 ekreační poplatek a org.výdaje je pouhých noci, r
800 Kč.  
Stručný program: v úterý 4.7.06 v 16 hod. sraz na parkovišti u kina 
Hvězda a přesun do Jizerek cca 350 km a ubytování, středa - hřeben 
Jizerek, čtvrtek - Harachov a Vosecká, pátek - Ještěd, sobota - 
hřeben Jizerek II a kolem 18 hod odjezd do UH. V sobotu jedeme 
domů z důvodu obsazení penzionu. Pokud se chcete přihlásit, tak 
neváhejte, jelikož kapacita penzionu je omezená a zaplaťte zálohu 500 
Kč Dadulovi - kontakt 572544210 kancelář, 736680073 mobil, 
572578075 domů.  
Teď krátká rekapitulace: termín 4.7.-8.7.2006, ubytování penzion U 
advokáta v Dolním Maxově, doprava osobními auty nebo vlakem, 
stravování individuální, cena 800 Kč.  

Mějte se hezky, trénujte a nezapomeňte se přihlásit a Ahoj na kole  
   Dadula 
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Vážení 
 

a milí Kufráci, 
Ve zpravodaji č.4 jste byli informováni, že letošní Odysea se bude 

m Švýcarsku. Ti, co si již koupili mapy tuší, že nás budou konat v Česko - saské
čekat jen samé příjemné a zajímavé zážitky. Takže, teď Vám přináším přesné 
informace co a jak. 
Termín: od soboty 5.srpna do soboty 12.srpna 2006 
Ubytování: škola v přírodě v Jetřichovicích, pevná budova pokoje 2,3,4 a 6 
lůžkové, WC+sprchy na každém poschodí, vše nově opravené. V areálu je 
hřiště na fotbal a volejbal, malý bazén a koupaliště je vzdáleno 200m. 
Stravování: polopenze, snídaně a večeře, každé  podlaží je vybaveno ještě 
ledničkou a varnou konvicí. Začínáme večeří 5.8. a končíme snídaní 12.8. 
Strava je rozdílná co do množství pro děti do 6 let, 10 let a 15 let. Vše poznáte 
na cenách. 
Doprava: je zajištěna společná autobusem s vlekem na kola. Pokud by chtěl 
jet někdo os.autem, musí se domluvit s vedoucím akce, jelikož v první řadě 
musíme obsadit autobus. 
Program: turistika, hlavně cykloturistika, návštěva přírodních a kulturních 
památek jak u nás, tak v Německu, koupání, míčové hry a také posezení u 
ohně. 
Účastnický poplatek: teď čtěte pozorně, jelikož úč. poplatků bude větší 
množství. Poplatek zahrnuje ubytování, polopenzi, rekreační poplatek, dopravu 
osob a kol a org.výdaje. 
 -dospělí 2.550 Kč,   -děti do 6let 1.920 Kč,  
 -děti do 10let 2.240 Kč,  -děti do 15let 2.300 Kč 

e dá  veliko de někdo chtít 
 bude co potěšujícího, 

likož j

 Rozdíl v poplatcích j n stí porce, takže pokud bu
pro své 6 leté dítě dospělou stravu cena 2.550 Kč. A teď ně
je sme od MŠMT dostali dotace (díky Pavlovi Polehňovi, který zpracoval 
kvalitní projekt) tak k uvedeným poplatkům mají děti a mládež do 18 let 
slevu 600 Kč a mládež od 18 do 26 let slevu 200 Kč. Takže příklad: 
poplatek pro dítě do 10 let je 1.640 Kč. Dotace jsou určeny pro členy Kufru a 
Úsvitu, ale stát se členem není žádný problém a stojí to 30 Kč. Těm, co pojedou 
os.autem, bude ještě z poplatku odečtena částka za dopravu a to 600Kč. 
Přihlášky: vzhledem k upřesnění počtu ubytovaných je nutné se přihlásit do 
20.6.2006 a to zaplacením zálohy 500 Kč na osobu u D.Hrona (Daduly) 
tel.572544210 kancelář, 572578075 domů, mobil 736680073. Při přihlášení 
sdělte u dětí druh stravy a zda si berete kola. Kapacita školy v přírodě je 
dostatečně velká, tak to klidně nabídněte známým. 
Ostatní: odjezd bude 5.8.06 v 10 hod od našeho areálu na letišti v Kunovicích, 
takže sraz bude v 9 hod na nakládání kol. Nezapomeňte si vzít pas nebo OP a 
kartičku ZP. 

Ahoj a nashle ve Švýcarsku, i když jen česko-saském se těší  Dadula 
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Zdravím všechny 
milovníky ta
vysokohorsk
mi, abych Vás zatím p

uty. 
tě SOUE Poprad – Matějovcích. Spalo 

h

transké přírody a 
é turistiky. Dovolte 

ředběžně 
a stručně informoval o tradiční 
turistické akci, TATRY 2006. 
Protože se loni nepodařilo 
sehnat ubytování a nejelo se, 
letos se určitě pojede… 
Termín: od čtvrtka 24.8. do n
nezaplnění určité kapacity osob a
Ubytování je zajištěno v interná
by se v 2-3 lůžkovýc

eděle 27.8. Jelo by se autobusem, při 

h pokojích, sociální zařízení na chodbách, 
k dispozici kuchyňka a společenská místnost, kde se všichni vejdem. 
Možná bude i kytara a mohlo by být i veselo. Hospoda 150m, ale 
restaurace prý v 1,5 km vzdáleném Popradu. 
Túry budou jak náročnější, tak určitě i mírnější, se zastávkami ve 
vysokohorských chatách.  
V PÁ + SO bychom chtěli zdolat výstupy např. Jahňačí štít, Rysy od 
Popradského plesa, Hincovy plesa, Koprovský štít, Bystré sedlo či 
Kriváň. V případě nepříznivého počasí bychom volili kratší túry 
s kombinací návštěvy Belánské jeskyně a koupání v hotelových 
bazénech. 
V NE pro ty, kteří už nebudou chtít chodit po horách – koupání 
v termálním koupališti Liptovský Ján, pro ostatní je nachystaná kratší 
túra v Nízkýc  Tatrách. 
Účastnický poplatek: pokud by se jelo autobusem - max.1300 Kč. 
Pokud by se jelo os. auty 600 Kč + vyrovnání se s řidičem ( při zaplnění 
auta 4. osobami a ujetí 750km = asi 600Kč + parkovné. 
Zaplacení zálohy 500Kč do 9.8.2006 včetně. 
Informace:  
u Jarka Rybnikáře mob:777 307 067, e-mail: jaro.rybnik@seznam.cz  
a Ladi Plcha (práce)572 520 017, mob:777 767 299, 
outdoor.uh@seznam.cz
Podrobnější informace vyjdou ve zpravodaji ještě začátkem prázdnin. 

TOŽ MOŽETE SA AJ POMALUČKU HLÁSIT Těší se Jarek a Laďa 
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 Letos má Kufr na září 

váno pro cyklisty i pro napláno
ty, co se chtějí jen válet u 
moře, týdenní pobyt v 
Ch tsku. Teď Vám orva
poskytnu jen kusé informace a 
v zářijovém zpravodaji už 
bude vše.  
Upozornění: Takže první 
informace - zájezd do 
Chorvatska bude pokud se nahlásí 30 účastníků (což by neměl být 
problém) 
Termín: od so oty 16.9. do neděb le 24.9.2006 
Doprava: autobusem a kola budou na vleku. 
Ubytování: spát budeme v kempech ve vlastních stanech a stravu si 
zajišťuje každý sám.  
Program přesun k Dubrovníku do kempu Kupari, kde pobudeme 3 dny 
(Dubrovník, poloostrov Pelješac a zajedeme i do Č.Hory, Boca Kotorská 
a možná i do Budvy), pak přesun do kempu Omiš, při cestě zdoláme 
nejvyšší vrchol pohoří Biokovo - Sv.Jur, ostatní se budou válet v 
Makarské, z Omiše túra kolem řeky Cetiny a potom ostrov Brač, a 
pak následuje už návrat domů.  
 Počasí bude výborné, voda teplá, takže si naplánujte dovolenou, 
ať o tuto akci nepřijdete.  

Tak Ahoj a na setkání na Sv.Juru se těší     
Dadula 

 
 

 

Pozor, pozor 
změna webové adresy Kufru a Úsvitu 

 Nedávno se rozjely é stránky. Najdete je  nové Kufrovo – Úsvitov
na adrese: www.kufr-usvit.cz. Ještě je dolaďujeme a vychytáváme 
chyby. N upovec ejvětší podíl na jejich realizaci a rozjezdu má Jan Do

ub. Děkujeme. čili náš D
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Prodej materiálu !!! 
 Vedení Kufru po dohodě s vedením Úsvitu se rozhodlo 
nabídnout k prodeji nevyužívaný materiál.  

Jedná se o tyto věci:  

kanoe C2 laminátová 2 ks, kajak laminátový 2 ks, rafty Riwer Other 2 
ks, dřevěná pádla ke kanoi 30 ks, vrtačka sloupová stolní 1 ks, bruska 
stolní 1 ks, šicí stroj průmyslový 1 ks, vozík za os.auto 1 ks, kotlina 1 
ks, kamna - sporák na vaření vhodný na chalupu 2 ks, várnice 
hliníková 8 ks.  

Členové obou organizací mají přednost, cena jednotlivých věcí bude 
stanovena dohodou mezi vedením a kupujícím. Svůj zájem zavolejte 
našemu hospodáři Jirkovi Hoškovi 604100900.  

 

ře výměny 
pichlého kola, přináším Mílovo třinác ro – aby nebyly ochuzené a měly 
se če

. Ro

lášť a vytáhnout případný 

nout. 
ezapomenout oddělat ochrannou 

Třináctero k úspěšné opravě pichlého kola 
 
 Pro ženy a dívky, které se nezúčastnily seminá

te
ho při eventuelním defektu chytit. 

 
1 zepnout brzdu pichlého kola 
2. Zařadit nejmenší kolečko u zadního kola 
3. Obrátit rám, povolit rychloupínák (matice) a vyjmout kolo 
. Vypustit zbytek vzduchu z duše 4

5. Vyjmout duši z pláště 
6.  Najít místo defektu na duši,prohlédnout p
hřebík 

ést lepidlo,nechat zasch7. Místo defektu zdrsnit smirkem a nan
platu. N8. Přiložit a silně přitlačit zá

folii! 
9. Mírně nahustit duši,natlačit do pláště a usadit na ráfek 

 10. Nahustit opravené kolo naplno 
11. Nasadit kolo do rámu, dotáhnout rychloupínák (matice) 
12. Zapnout brzdu 
13. Očistit ruce 
 

 

Strana 13 Červnu 2006 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Ceník půjčovného 
(uvedeno půjčovné na den) 

   člen          nečlen 
Vlek velký – na kola ...................400,-.................. 500,- 
 m 00,-.................. 300,- 
 za .................... 40,- 
 

Plovací vesta (no .....
 lodě 

.................30,-.................... 50,- 

Kopule pro 4 os. ...................30,-.................... 50,- 

 
 Materiál mož
90
V p
604

 po dohodě se Soňou Hronovou na tel 604 604 329. K dispozici 

alý – na lodě ...................2
OA ..................................20,-

vé) ......................................20,-. .............. 25,- 
Pevné T2, C2 .................................60,-.................. 120,- 
 K1, C1 .................................40,-.................... 80,- 
V ceně jsou pádla a vesty 
afty Colorado ............................250,-.................. 350,- R

 Pulsar ................................350,-.................. 450,- 
V ceně jsou pádla, vesty a pumpa 
 

t ...........................10,-.................... 15,- Příslušenství pádlo plas
 dvojpádlo.............................10,-.................... 15,- 
 pumpa.................................10,-.................... 15,- 
 

Stan „Kopule“ .............
 MINI..................................... 0,-.................... 15,- 
 Ideál..................................... 0,-......................NE 
 Kopule pro 3 os. ...................30,-.................... 50,- 
 
Karimatka ............................................ 5,-...................... 5,- 
Motorová pila .........................................100,-.................. 400,- 
Kotlina na zabijačku.......................................30,-.................... 50,- 

no zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem 604 100 
0.  
řípadě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla Polehňu mobil: 
 897 725. 

 

 Kufr a Úsvit mají k dispozici i horomateriál. Tento je možno 
zapůjčit
jsou sedáky prsáky karabiny, expresky, osmy, lana, smyčky, kladky, 
jumar, cepín, helma. 
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lubovna:   
alackého nám. 293 
86 01 Uherské Hradiště 

1. patro  - dveře 12 
 
 

fru:   
72 578 075 ..

seznam.cz 

edení Kufru:  Pavel Polehňa .........604 897 725 
Email: pavelpol@raz-dva.cz 

 íla Špirit ...............572 641 128 
il: spirit@czub.cz 

                              Hošek Jirka........

 

                     Eliška Létalová ........608 056 9

edoucí akcí:   
.. 572 585 138 

.. .. 572 548 247 
...... .. 577 133 048 

irka Hron ..............777 593 141 Jirka Létal ............. 602 543 104 
rek Rybnikář ........777 307 067 Pavel Zachar ......... 605 485 436 

 

edení Úsvitu:  
avel Polehňa   604 897 725  Email: pavelpol@raz-dva.cz 

36 176 628  Email: apexx@seznam.cz 

K E-mail: kufr.uh@seznam.cz 
 duzina.usvit@seznam.cz 
Http:  www.kufr-usvit.cz 

3 Mobil: +420 731 500 88

P
6

Předseda Ku
Drahomír Hron 5 .........736 680 073 

Email: Hron.Drahomir@
 
V

                          M
Ema

....604 100 900 
 

 
Předsedkyně DR: Jitka Plchová...........572 570 125 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová...572 542 629 

38 
 

 
V
Máša Hronová ........572 578 075 Zoja Chodůrová ..

ová Majka Hampal .572 553 637 Šárka Smělíková .
Jožka Gabrhel . .723 147 244 Rosťa Kubáček ...
J
Ja
 

 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová         604 604 329 572 550 430     
      Email: 
sona.hronova@seznam.cz  
V
P
Jiří Müller      7
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tastické Rekreace 
0800 • I : CZ 16

občanské sdružení 
Klub Úplně Fan
 
Č.účtu: 1543558339/ ČO: 16360851  •  DIČ 360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  
 

DUHA  
že pro volný čas, přírodu a recesi sdružení dětí a mláde

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

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

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

znam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Hanka Cveková. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 2.6.2006. Příští uzávěrka: 20.6.2006. 

SVIKUFR a Ú T létě 2006

o náctileté – Ohře 2006 

rky na kole 

 18.-29.července – dva týdny......Tábor Úsvit 2006 

n na kole 

v  
 

 
• 1.-9.července
 

 – delší týden.........Tábor pr

• 4.-8.července – delší víkend .......Jize
 
•
 

 24.-27.srpna – delší víkend...........Tatry 2006 •
 

16.-24.zářá - týden.........................Chorvatsko neje•
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