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KUFR a ÚSVIT  
  v březnu 2006 
 

 

• každé úterý 
 KUFR v sauně 
 

• 10.-12. víkend 
 Úsvitcon 2006  
 

• 10.-12. víkend 
 Lyžovačka na Kubínské hoľi 
 

• 15. – středa 
 Schůzka v klubovně 
 

• 16. – čtvrtek  
 Josefovské boulení 
 

• 18. – sobota 
 Koupání v termálech v LAA 
 

• 24. – 26. – víkend 
  Dětská akce 
• ??. - víkend 
 Jarní lyžování na Chopku 

  3  
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Milí přátelé, 
 Byl pátý březen, léta páně… dál asi nemusím ani pokračovat, raději na 
to přímo vletím. Po zveřejnění minulého úvodníku jsem tak tak unikla výprasku 
od Jirky Hoška, chtěl mi nařezat pětadvacet na holou, protože jsem jej 
nezavolala, když mi tekla voda z karmy – bydlí hned vedle a chtěl mi pomoci. 
Jenže… já jej volala, ale nebyl zrovna doma… to jen pro upřesnění. Díky 
tomuto malému opomenutí se se mnou Jirka skoro přestal kamarádit… No, to 
přeháním, ale musím spravedlivě dodat, že toho u mě v bytě poopravoval už 
docela dost – hodný a obětavý soused. Naposledy mi kontroloval všechna 
plynová zařízení v bytě, utahoval kolínka, neb můj vyvinutý čich neustále cítil 
unikající plyn… A právě o plynu Vám chci psát. 
 Příběh, který Vám budu vyprávět, se udál ještě v mém předchozím 
bydlišti – na Kollárovce. Bylo horké léto a tudíž všechny plynové spotřebiče 
byly vypnuté, plápolal jen malý plamínek v karmě. Spěchajíc na radu Kufru 
ucítila jsem v jeden středeční podvečer za dveřmi svého bytu plyn. Očuchala 
jsem všechny trubky, plynoměr, nedůvěřivě zkontrolovala zda z kamen či 
sporáku neuchází plyn… „Možná se mi to jen zdálo“… hodila jsem to za hlavu. 
Při návratu z kufrovny jsem však onen závan ucítila znovu a tak jsem zkusila 
udělat přes noc sledování stavu plynoměru. Ranní zjištění potvrdilo, že můj čich 
nelhal a plyn prostě někudy uniká… Co teď? Samozřejmě, že první na raně byl 
náš Jura. Jak jinak, v domácnosti jej nikdy nic nedokázalo zaskočit. Jedině naše 
maminka. Jurova rada zní – zavolat co nejdříve plynařskou pohotovost. I 
přifrčel technik s měřidlem a stejně jako já nosem, projíždí trubky spotřebiče 
přístrojem…. všechno se jeví v pořádku až do doby, kdy čidlo přístroje 
nasondovalo na hlavní chodbě dutinu ve stěně… hladina naměřeného plynu 
vyletěla do nebezpečné koncentrace… „Tak to Vás budeme muset odstavit od 
plynu, nerad bych aby se opakoval výbuch z Brna…“ Pravil technik, zastavil 
přívod plynu, sepsal protokol s tím, že dál už bude poruchu řešit… ta 
organizace, co správcuje náš barák. Snad zítra – v pátek. To je fajn, to se dá 
vydržet. Na druhý den se objevili opraváři výše zmíněné organizace… Obhlídli 
situaci – prý se to bude muset řezat a svařit a na to oni nemají čas, pustili 
znovu plyn s komentářem: „Když to vydrželo do teď, vydrží i do pondělka… 
Plynaři, ti toho nadělají…“ A odjeli. Ha. Tak, co teď? Plyn už zase syčí z trubky 
ven… Představa klidného víkendu v nedohlednu a spát s načasovanou bombou 
za dveřmi se mi tedy nechce. Volám znovu na plynařskou hotovost, neboť 
mám zase „malý“ problém. „No, my už jsme to předali dál… To už není naše 
starost…“ Zní odpověď. Co mám dělat dál se však nedozvídám. Zkusila jsem 
otázku položit jinak: „Tak mi aspoň řekněte, co byste dělal vy, kdyby ve vašem 
baráku stejným způsobem unikal plyn?“ „ No to bych si jej do pondělka určitě 
zavřel a počkal na opraváře.“ To mi stačilo. Obešla jsem partaje s lístečky a 
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uzavřela přívod plynu. Sprchuju se sice ve studené a nevařím…ale to mi zas tak 
nevadí. V pondělí přijeli s humbukem opraváři, trubku vyměnili, svařili, spálili 
přitom sice nepěkně futra dveří… ale to je asi normální… To zas opraví někdo 
jiný… 
 Moc humorná tato historka není…velký výbuch se nekonal a tak by 
z toho mohlo vyplynout aspoň nějaké poučení… Nic inteligentního mě 
nenapadá, snad jen, že jsem pochopila, že je docela vhodné nechávat si udělat 
pravidelně revizi plynových zařízení, nenechávat to raději na nějakých 
správcovských firmách… neboť jak se později zjistilo… tato maličkost byla 
v našem baráku léta opomínána… Nakonec můžeme být rádi, že mám tak 
dobrý čich, že bylo léto a soused chodil kouřit do jiných míst, než byl 
nashromážděný plyn… 

Pěkný březen   
 Soňa 

 
 
 
Říká se, že být dobrodruhem je skvělý život. Máte peněz jak šlupek, 
dokonalé 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 neslyšeli tiché kroky bestie, která se k 
vám sebevědomě 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 bezpečí. 
Jenže přestat nejde, protože, řekněme si upřímně, nebyla by to tak 
trochu nuda? 
 

Pro ty z vás, kteří, stejně jako my, prostě nemůžou přestat a nebýt 
aspoň na 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, pak je ale potřeba zkontaktovat se s někým 
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zkušenějším (kamarádem nebo vedoucím), který vám v přípravě 
pomůže. 
 

Termín: 10.3. - 12.3. 2006 
Místo conání: Ekocentrum Chrpa, Uherský Brod 
Odjezd: pátek 10.3. v  15:29 vlakem (sraz 15 minut předem)           
Návrat: neděle 12.3. v 17:43  
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 200,- 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 úterý 7.3. u Jirky Műllera na čísle 736176628  
 

Důležité poznámky:  
1. Osobní deník je potřeba odevzdat ke kontrole nejpozděj do 
středy 8.3. 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 pravidla pro ty, kteří je moc 
neznají, 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 minule, jen ji musíte upravit na 6. úroveň. 
4. 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 přihlašte, rádi uvidíme i 
hráče, kteří nejsou z Úsvitu. 
 

Motto: Kostky jsou vrženy! 
 

Meč a magie  PJ Jestřáb & PJ Rybářka 
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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: 24.-26.3.2006  
Místo: Modrá a okolí, ubytování ve 
škole 
Odjezd: v pátek 17:10 hod 
z autobusáku 
Sraz: v 16:50 hod před budovou ČS
Návrat

AD 
: v neděli na autobusák v 16:28 hod.. 

átek si vezměte svačinu. 
, pláštěnky, 

Avda 
 

 Tradiční tábor Úsvit s í ve dnech 15.-29.7.2006 na 

ro náctileté a cetileté je již naplánován. Pojede se voda 
– Ohře, tradičně v prvním červencovém týdnu. Tož si rezervuje 
termíny a začněte šetřit… 

Účastnický poplatek: 200,-Kč 
Strava: od soboty od rána, na p
S sebou: spacák, všichni karimatka, ešus, lžíce, šátky
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 22.3.2006. 

 
Tábory 
e uskutečn

základně v Jívové v Nízkém Jeseníku. Přihlášky budou k vyzvednutí 
od počátku dubna u Soni, podrobnější informace v příštím 
zpravodaji. 
Také tábor p
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Schůzka v klubovně 
Zábavě dětí, dospívajících a lehce dospělých poslední generace vládne 
fenomén her PC. Máme hry různých žánrů, náročnosti, kvality a hratelnosti. 
Jiné druhy domácí zá si dnes najde čas a 

 
Ještě aktualizované informace pro ty, kdo se

dačková lanovka. Sněhu je zatím cca 70 cm. 

Termí

artin – Kralovany - Dolný 

erci - Spálené 

bavy pomalu mizí. Málo kdo 
zahraje si karty či obyčejnou deskovou hru… naštěstí asi tak před deseti 
lety se v Německy mluvících zemích objevil nový fenomén - moderní, 
výborně hratelné a velmi zábavné deskové hry. A ty se rychle rozšířily do 
celého světa. Lidé opět objevují kouzlo deskovek - sílu osobního kontaktu a 
společné zábavy. Dnes už je deskových her moderního typu též velmi 
mnoho. Ale proč vám to píšu??? Kdo znáte, přijďte si zahrát, kdo neznáte, 
přijděte se seznámit s těmi největšími klasikami moderních deskových her. 
Budem hrát Osadníky z Katanu a Carcasone. K dispozici bude i nová desková 
hra pro dva Halali, či již ověřené Abalone, Chameleónci či Sázky a dostihy. 
Samozřejmě jsou vítání nejen děti, ale i hraví dospělí… 
Kdy a kde: 15.března od 15.30 v klubovně 

Zve Jirka Hron 
 
 

 rozhodli jet. Ceny 
permanentek oproti minulému roku podražily, ale zase je zde nová 4-
se
 

n: 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 – M
Kubín (220 km) 
Ubytování: ubytovna „Domček“ u ZŠ Nemocniční Dolní Kubín - sídliště 
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.permanentka 550 Sk dospělí / 380 Sk děti, na 
studentské průkazky sleva 20%), v případě zájmu v Zub
dolině nebo jinde dle aktuál.sněhových podmínek 
Účastnický poplatek: 250 Kč (zahrnuje pouze ubytování 2 noci) – 
zaplatit dle dohody nebo v pátek 3.3.2006 17.15 - 17.45 hod ve 
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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 

Laďa 
 

 
Milí kamarádi – koulaři, kulaři, 

naři, kuželká
oulingáři… 
vátek svatého Joséfka se opět 

udeme opět koulet 

ná od 17.00 – 21 hodin, bar je přímo 

o má deset hodů  

okud při prvním koulení netrefíte všech deset, tak shazujete 

il, pochopí na místě). 

ší    

 
 

 
 

ra ři, boulaři, bowlaři, 
b
S
blíží a s ním i tradiční zápolení v 
kuželkách. Tentokrát již potřetí na 
bowlingu. B
koulí se třemi otvory takzvaně 
boulet a místo devíti kuželek 
shazovat deset.  
Termín: čtvrtek 16. března 2006 
Místo konání: Mařatice – sídliště 
východ – herna bowlingu (nad rest
budovy) 

aurací v 1. patře, vchod z boku 

Sraz: 16:45 hod, herna je objedna
v herně  
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. 
Každé kol
( 1 hod se skládá z prvního koulení na deset kuželek + dorážka – druhé 
koulení p
ten zbytek… takže v jednom kole budete mít teoreticky od 10 do 20 
koulení… kdo ještě nepochop
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní 
podlahu a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 20 Kč 

Na setkání se tě
Joséfkové, Jirka Müller a Paja 

 

Strana 7 Březen 2006 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 
Ahojte děti, mládeži i rodičové. 

na konec ční akci – 
oupání v termálních lázních Laa v Rakousku. 
ermín: sobota 18.3.2006  

jemců tak autobusem, jinak osobními 

 poplatek: 550 kč pro dospělé a 400 kč 

k se poplatky patřičně upraví. 
bazény vnitřními i 

n

 

Na regeneraci zve   

 
 

Pro všechny milovníky sjezdového lyžování, kteří si chtějí užít

ysokohorském prostředí s nádhernými výhledy na hory kolem. Termín 
djezdu bude podřízen sněhovým podmínkám a počasí, takže i 

přihláš

v okolí Liptovského Mikuláše – předpoklad cca 

SIC 560 Sk/den) 

 zimní sezóny jsme pro Vás připravili relaxa
k
T
Doprava: pokud bude dost zá
auty (zkoordinujeme po přihlášení). 
Odjezd: v 8.00 hodin od Zdravotní školy 
Předpokládaný účastnický
pro děti do 14-ti let (zahrnuje dopravu busem, 4 hodiny koupání, 
organizaci) Pokud pojedeme auty, ta
Program: Koupání v minerálních lázních s 
venkovním, toboganem, různými masážními tryskami, říčním proudem a 
dalšími atrakcemi. Teplota vody 34-36 oC 
Návrat: mezi 17-18 hodinou. 
Přihlašová í: U Soni Hronové na tel 604 604 329 či na pevnou 572 
550 430 do 12.3.2006. Nezapomeň s sebou vzít pasy či platné OP. 

Soňa a Jirka Müller 
 
 
 

 
kvalitního lyžování s možností většího výběru sjezdovek ve 
v
o

ení je nezávazné. 
 

Termín: některý víkend na přelomu března a dubna, kdy podle 
předpovědi by mělo být zaručeně pěkné počasí 
Program: sjezdové lyžování v areálu Chopok – sever příp. jih 
Ubytování: v soukromí 
250 Sk/noc 
Cena permanentky – 690 Sk/den (pro majitele I
Více informací na http://www.jasna.sk/
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Stravování: vlastní    Doprava: vlastními auty Odjezd: dle dohody 
Přihlášky: Laďa Plch tel.zam. 572 520 017, mobil 777 767 299 nebo 
email: outdoor@seznam.cz  

Na jarních svazích se těší   

 
 

Sauna 
Pokračujeme v saunová din na zimáku. 
 

 

Naše kamarádka kufračka i úsviťačka Pavla Jurigová 
yrazila do světa na zk ehy z cesty do Franci 
 můžete přečíst níže. Snad se jí tam povede dobře a bude nás 
adále zahrnovat podobnými článečky… Je to psáno přímo 

est, 

vláštní, ale mají tu levnější benzín, než ve Francii: )…. 
Konečn i o pouštíme a kolem se začíná pomalu odvíjet zvlněný reliéf 

hera…myslela jsem si, že nepoznám rozdíl, mezi hranicí 

da …. 

byly jsme u vytržení z každé zajímavé římsy, komína, kování na 

ještě krásněj, než ve 

Laďa 
 

ní. Každé úterý 18-20 ho

 

 
  
v ušenou. Její první postř
si
n
z c tak nehleďte na případné slohové či pravopisné 
nedostatky…  

 
25.2.2006 
Zdravím všechny ze západního Německa …. tahle zem je trochu studená a z 
okýnka auta praz

ě j
Francie…..nád
Německa a Francie…ale přece jen ….. člověk se tu najednou může víc 
nadechnout….zelené pláně kolem cest ho přijmou vlídněji … prostě pará
uvolnění…. 
V autě je pořád veselo, protože jedem s Lukášem, který kromě vtipných 
historek taky „výborně naviguje: )“, a tak jsem občas viděli i krásy jiných 
částí Francie, než jsme chtěli.ale nám, architektům, to samozřejmě 
nevadilo …. 
dveřích, fiály, bosování: ) …ale to se asi těžko chápe…  
Sobota utíkala rychle, a tak jsme se za chvíli objevili v kraji Ille de Paris … 
kolem se míhaly auta s vysmátýma Frantíkama a Františkama a blížíla se kromě 
noci i nádherná Remeš…kdybyste někdy jeli kolem, tak neváhejte ... je to 
nádhera …. historické jádro v deset večer vypadá snad 
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dne…úzké uličky, úzká okna, každý dům má svou atmosféru, proplétáte se 
kolem nich a najednou vjedete na hlavní třídu lemovanou stromovím…na jejím 
konci se tyčí Remešská katedrála…v šeru, jen lehce nasvícená, jak se 
přibližujete, máte pocit, že se vám trochu vzdaluje, nakonec dosáhnete jejího 
průčelí…je obrovská, nádherná, působivá …. tři hluboké portály jsou plné soch, 
které se na vás dívají ze všech stran, kynou, hrozí, usmívají se … chtěli jsme tu 
chvíli pobýt, ale strašná zima nás vyhnala do auta…uličkami jsme se vymotali z 
centra Remeše a začali hledat místo na spaní-v autě… 
Podle Mirkovy rady to měla být taková ulice, kde nejezdí auta, nechodí 
žádní lidi, je tam příjemné přítmí, ale člověk se tam cítí bezpečně, pak 
chtěl taky ticho, teplo, a aby na rožku prodávali bagety …. takže přesně 
takovou uličku jsme nenašli: )…prý to po dvouhodinách hledání jde …. my 

se už pomalu otáčeli nazpět, když 
zevnitř varhany…takže je otevřená…vstoupili jsme dovnitř.....prostor 

tky na dálnici…..o fous ve 

 v nich viděla ty bílé druidy jak tam sedí jak na posedu, 

jsme zaparkovali ve slepé uličce a velkého parku a spokojene usnuli … moje 
první noc v aute….a bylo to v pohodě: ) 
26.2.2006 
Ráno nás čekalo obrovské překvapení….jeli jsme se ještě jednou podívat na 
katedrálu…v ranním oparu byla snad ještě krásnější…a zima byla ještě 
větší…umrzaly nám ruce u foťáků, a tak jsme 
jsme uslyšeli 
katedrály se otevřel…nikde nikdo, tajemné šero, jen mohutné sloupy zlehounka 
nasvícené pomalu ustupovaly jako obrovské koruny Fangornů, neviditelný varhaník 
plnil prostor zvukem a bázní….až se člověku chtělo poklonit všem věkům, které tu 
byly cítit….nemluvily těžce, byly moudré a dlouhé… Omámení jsme vyšli ven a 
spokojeně zase nasedli do auta…další m cíle je Paříž…… 
Chtěli jsme ji objet, tak jsme odbočili doleva a projeli půlkou Paříže: )všude 
jsou zácpy, i po ránu davy lidí…každý si nese ranní bagetu zabalenou v 
ubrousku, vypadá to strašně srandovně, celá ulice je změtí hlav a 
oranžových baget…vymotali jsme se z ní a vjeli zpá
správném směru, kolem se mihlo třista dalších dálnic silnic nadjezdů a 
podjezdů a Paříž byla fuč…Ajfelovku jsme neviděli….měli ji postavit na 
vyšším kopci: )…  
Kolem se zase míhala tvář Francie….čím víc jsme se blížili k Bretani, tím 
přibývalo jmelí na stromech….to asi měli tak zařízené bretanští druidi: 
)…nakonec bylo jmelí na všech stromech až vytvářelo obrovské orlí hnízda a 
shluky…uplně sem
kývají nohama a s nadšením osekávají to jmelí… 
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Zastavili jsme se i v Chartres….město je nádherné, historické a na kopci stojí 
obrovská katedrála…nadšeně jsme vstoupili…ale kdeže….pocit tíživý, byla tam 
skoro tma, vonělo kadidlo, všude spousty lidí…z mohutných kleneb padala tíha 

s ubytujou až 

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

věků a středověku…brr…jak rozdílně může působit kámen a prostor…. 
Labyrint tam byl, namalovaný na zemi, ale zaskládaný židličkami….šli jsme 
raději ven...Chartreská katedrála je teda opravdu obrovská a působivá, ale 
dovnitř choďte opatrně, není tam veselo…..snad někdy bude… 
A je to tu, Bretaň, Nantes, už jen jedno špatné odbočení a projíždíme 
městem….paráda….nízké domky jak v Anglii, zahrádky plné keřů, historické 
centrum je vyšší, něco jak Vinohrady v Praze… Na kolejích ná
zítra, tak jsme ještě mrkli na školu-ok a rozjeli se za Nantes k moři….vítr 
foukal čím dál tím silněji a benzín nám docházel stále rychleji….Atlantik nás 
asi ještě nechtěl vidět, tak jsme to nakonec otočili a vrátili se do vlídných 
ulic Nantes…noc byla klidná… 

Pavla 
 
 

686 01 Uherské Hradiště • 1
    duzina.usvit@seznam.cz

Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: + 420 731 500 883 

a Kufr .. 57 73 
028 ........... 604 897 725 

              52 334 

    
:  

u:  
         

cz

KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace 
Předsed u:  Drahomír Hron...... 2 578 075 ........... 736 680 0
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa........ 572 591 

             Míla Špirit ................. 572 641 128 ........... 572 6
zam. 
                           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 ........... 608 056 938 

DUHA - dužina Úsvit 
Předseda Úsvit  
Soňa Hronová 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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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

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 
• 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 7.3.2006. Příští uzávěrka: 20.3.2006. 

KUFR a ÚSVIT v dubnu 2006 
 

 neděle...................................• 2. Eskymáci v bazénu  

d – Cíl neznámý 

ích 

 – Otvírání Moravy 

 

• 7.-8. – pátek-sobota ................Tajný závo
 

• 15.-17. víkend ...........................Velikonoce v Krkonoš
 

• 21. – pátek ...............................Country bál 
 

• 22. – sobota ..............................Akční víkend – Ringo v Kufru 
 

• 23. – neděle ..............................Akční víkend
 

• 28. – 30. víkend.........................Duhový most + Velká Duha 
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