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KUFR a ÚSVIT  
  v dubnu 2006 
 

 

• 2. neděle 
• Eskymáci v bazénu  

 
 

• 22. – sobota 
• Akční víkend – Otvírání Moravy 

 
 

• 23. – neděle 
• Akční víkend – KUFR v ringu 

 
 

• 28.4. – 1.5.. víkend 
• Duhový most + Velká Duha 

 
 

• 1. 5. pondělí 
• Prvomájová kola 
 

  4  
2006 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
Milí přátelé, 
 Dlouho, předlouho jsme očekávali příchod jara, nevěřili svým očím 
a pocitům, když ještě v polovině března bylo mínus deset a sněžilo, na 
horách ležely stále metry sněhu, nicméně teď, asi věříme svým očím ještě 
o něco méně… Sníh a led změnil náhle své skupenství, Moravou a nejen jí 
se valí stovky kubíků vody za vteřinu, lesy a pole jsou jednou velkou louží, 
do sklepů se protlačila spodní voda, panika mezi lidmi roste a mě napadá 
otázka, kde je zakopán pes? Chtěla jsem původně psát o skvělém výletu do 
termálních lázní Laa, relaxaci, saunování… místo toho jsem však učinila 
dlouhosáhlou úvahu na téma: lidé, životní prostředí, respekt, 
pokora,nespoutané živly, politika, ekonomika, průmysl, energetika, 
zbrojení, války…a skončila ve svých představách ve vesmíru pohledem 
z dálky na naši krásnou matičku Zemi… O světě saun Vám napíšu příště. 
Jdu vytřídit odpad a nebudu rušit Vaše kruhy… myslím, že velká voda valící 
se na nás znova po devíti letech si zaslouží i zauvažování Vaše. 

Duben na suchu (nikoliv však suchý duben…) přeje  
Soňa 

 
 
Ahojte, 
 Po roční přestávce, 
kdy se DM nekonal, Vás opět 
zveme na tuto duhovou 
populární akci, tentokrát 
pro změnu do Rajnochovic. 
Akci vede náš oblíbený 
Mussur a Dlažka, takže 
neváhejte a už se pomalu 
přihlašujte, ať i my zase Vás 
můžeme bez problémů a 
levně přihlásit na Duhu. 
Termín: 28.4.-1.5.2006 
Doprava: vlakem 
Místo konání: táborová základna Dlažky - Rajnochovice 
Odjezd, sraz, návrat: bude upřesněn přihlášeným   
Strava: zajištěna 
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Ubytování: v chatkách, v případě nouze ti nejotrlejší ve stanech 
Účastnický poplatek: 300 kč (doprava, strava, ubytování, organizace…) 
Program: najdete na www.duha.cz, bude bohatý 
Přihlašování: u Soni do 10.4.2006 zaplacením celé částky – dodržte 
termín, musíme se včas přihlásit na Duhu!!! 
S sebou: Sportovní oděv, pevné boty, pláštěnky, baterky, spacáky, 
hygienu... 

Ahoj na duháči Jirka a Ivča 
 
 

 
 

Tajný závod  
– Cíl neznámí 

 Z technických 
důvodů byl termín 
přesunut na neurčito, 
bližší informace 
budou včas dodány… 
 
 

Výsledky Úsvitconu 
 Na Ekocentru v Uherském Brodě proběhl o víkendu 10. - 12.3. už 
třetí ročník turnaje v Dračím doupěti - Úsvitconu. Účast byla letos 
rekordní, přijelo 31 hráčů. Stěžejní silou byli věrní členové Úsvitu, 
ovšem nemalý podíl mělo také 10 nových hráčů z Uherského Brodu. Z 
Úsviťáků přijeli jak ošlehaní harcovníci, tak mladí a odvážní začátečníci, 
a je třeba říct, že skvěle zapadli. Příjemným překvapením byla účast 
Terky Uhlíkové, která dorazila až z Prahy. 
 Při takovémto počtu měl tým technické podpory ve složení Paja 
Polehňa, Domča Faltová a Ivča Šišperová téměř pořád plné ruce práce. 
Vstávali v šest ráno, jen aby hráčům nic nechybělo. Byli skvělí. 
 A co se tedy celý ten víkend dělo? Především se hrálo Dračí doupě. 
Šest týmů si pod vedením tří Pánů jeskyně (Jirka Müller, Zuzka Špiritová, 
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Karel Kutálek) zahrálo dvě soutěžní dobrodružství. Hledali cestu ze 
zrádného podzemí neznámého chrámu a ve vesničce Barzov pátrali po 
ztracené holčičce. Hry byly příjemné, bavili se jak hráči, tak Páni jeskyně. 
Pouze rozhodování o pořadí bylo letos obzvlášť obtížné, protože týmy byly 
velice vyrovnané a každý měl jiné přednosti. Nakonec to dopadlo takto: 
1. místo 
Vlastimil Raistlin 
Pustina 
Jan Black Žďárský 
Pavel Silvestr Urubčík 
Jana Astra Pustinová 
Petr Prostitut Trojan 
Jakub Taufi Libík 

2.místo 
Petr Aloe Vertigo 
Pijáček 
Petr Sfiris Miklíček 
Petr Ziruen Hron 
Terka Malice Uhlíková 
Jana Thefis Hronová 

2.místo 
Jan Edhel Hajduch 
Broněk Laurio Pulec 
Pavlína Fíriel Horvátová 
Helča Katyja 
Munzarová 
Jakub Rinarfin 
Jedounek 

3.místo 
Matěj Prinsz Štefánek 
Zuzka Astra Pojslová 
Zorka Mugruk 
Tomečková 
Martin Deinor Halašta 
Jakub Fňuf Brandys 

3.místo 
Vít Chip Haluza 
Karel Baltazar Jančařík 
Vít Pinch Kašpárek 
Vojtěch Norek Krajza 
Jakub Hellscream 
Haluza 

4.místo 
Matěj Hard Plch 
Dominik Gelfar Matúšú 
Honza Drake Štangl 
Terka Thea Králová 
Aneta Rendin Klímová 

 

 Kromě klasického Dračího doupěte přibyl letos ještě doprovodný 
turnaj - Aréna. Hrály ji týmy proti sobě s vlastními postavami. Tyto 
vzájemné souboje družin s firugkami na hexovém papíře vzbudily velké 
emoce a mnozí hráči se hluboce vyžívali ve vytváření co nejnápaditější a 
nepřekonatelné strategie. Arénu vedl Jirka Hron a zvítězil v ní bez jediné 
porážky tým: Petr Pijáček, Petr Miklíček, Petr Hron, Jana Hronová, Terka 
Uhlíková 
 Pokud ještě zbyly nějaké volné chvíle, hrál se kulečník a Osadníci z 
Katanu. Po vyhodnocení pak umělecká dvojice Edhel+Laurio předvedla 
půlhodinový muzikál Pán Prstenů, při němž publiku praskaly bránice, a byli 
odměněni nadšeným a zaslouženým potleskem vestoje.  
Detailnější popis akce, fotky a soutěžní dobrodružství najdete na 
www.linel.mysteria.cz 
 Shrnuto a podtrženo, letošní Úsvitcon se velice povedl a už těšíme 
se na příští ročník! 
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Tábor Úsvit 
Ahoj děcka a rodičové, 

líží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. Přináším 
Vám tedy informace o letošním letním táboře, abyste měli dostatek 
času jej do svých plánů zapracovat. 
 

Termín: sobota 15.7. – sobota 29.7. 2006 
Místo: Jívová, Nízký Jeseník 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.200,- Kč.  
Přihlášky budou od počátku dubna k dispozici u Soni, zálohu (500 
Kč) nutno zaplatit do 15.5.2006 (nejlépe však co nejdříve), pouze 
ti, kterým bude celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, 
celá částka musí být zaplacena do 15.6. 2006. 
 
 

Tábor pro náctileté – Kufrovka na vodě 
 S letošním táborem pro náctileté a cetileté se chceme vrátit 
na vodu a to na Ohři a Bílinu. 
Termín: sobota 1.7. až neděle 9.7.2006 
Ubytování: ve stanech v kempech na břehu řeky 
Strava: společná, vaříme dohromady na plynových vařičích 
Doprava: vlakem. Společný materiál a lodě pojede na místo autem. 
Účastnický poplatek: 1.400,- Kč (doprava, strava, ubytování, 
pojištění, organizace) – zaplatit celou částku je nutno do 
15.6.2006, zálohu 500,-Kč (pro ty, kterým částku nebude platit 
zaměstnavatel) do 15.5.2006. 
Přihlášky a platby: u Soni od počátku dubna. 

Avda 
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Ringo a Morava 
 Zde uvádím jen poznámku pro ty, kteří nečtou kufrovou část 
zpravodaje… Tak si ji přečtěte, protože se budou konat skvělé akce 
– ringo a otvírání Moravy… 
 

Schůzka v klubovně 
…se uskuteční ve čtvrtek 20.4.2006 v 16.30 hodin s Jirkou 

Hronem. 
 

 
 
 

Aneb výuka eskymáckého obratu 
Místo: bazén UH 
Kdy: neděle 2.4.06 
v 8:00 - 9:00 
hod.(přípravný čas 
7:45 hod) 
Účastnický 
poplatek: 80Kč 
Cílem výuky je 
seznámit vodáky s 
technikou a 
praktický nácvik 
eskymáckého 
obratu, který je 
velmi důležitým 
prvkem při jízdě na 
divoké vodě. 
Jeho podstata vychází z úplně nejzákladnějšího záběru a opory vodáka 
o pádlo. Více teorie najdeš na http://zbysek.webzdarma.cz 
odkaz: Akce, Eskymáci, Neprůstřelný eskymák 
Zájemci se mohou přihlásit na tel. 604976172 

Ahoj    
Zbyšek 
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Ahoj vodáci, 
 Jaro už je skoro tady a my i přes 
prozatím chladné počasí a spoustu sněhu 
všude kolem doufáme, že se pořádně 
oteplí, sníh odtaje, velká voda odteče a 
my na konci dubna tradičně zahájíme 
vodáckou sezónu v teple, sluníčku a 
pohodě, usmíříme čochtana a užijeme si 
s přáteli dobré pohody na vodě i na 
suchu. 
Termín: sobota 22.dubna 2006 
Doprava: individuální, nejlépe vlakem 
do Spytihněvi  
Odjezd: z UH vlakem v 7:40 hod., sraz 
o 15 min dříve kvůli spol. jízdence. 
Plavidla: Kanoe a rafty zabezpečuje pro 
včas přihlášené KUFR. (pouze dovoz , ne 
foukání…) 
Program: 10.30 hod. ceremoniel 
odemykání Moravy, po té splutí Moravy 
po ústí Baťova kanálu. Na konci posezení 
v zahrádce u baťáku. 
Účastnický poplatek: dospělí 50,-Kč, děti 30,-Kč 
Přihlášky: telefonicky u Pavla Polehni na tel. 604897725.Při 
přihlašování uveďte jakou lodí chcete jet, výběr lodi závisí samozřejmě 

na pořadí 
přihlašování – kdo 
dřív přijde, ten 
dřív mele… 
k dispozici jsou 
rafty a kanoe. 

Na Moravě ahoj 
  

  
Pavel a Jirka 

Müller 
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Tak jako v předešlých letech i letos pro Vás amatérský 
neorganizovaný ringo klub v čele s Jiříkem Müllerem chystá jarní 
pohodovou, pohybovou, úsměvnou, koordinovanou i nekoordinovanou, 
napínavou, adrenalinovou, ale i odpočinkovou a sluníčkovou sportovní 
akci – turnaj v ringu. Tentokrát již 8. ročník. 
PRAVIDLA HRY: Ringo je týmová hra určená dvou nebo tříčlenným 
týmům. Hra probíhá na volejbalovém hřišti, s volejbalovou sítí. Hraje se 
dvěma gumovými kroužky a cílem hry je umístit tyto kroužky do pole 
soupeře. Podání probíhá na odpočítání z obou zadních čar. Hráč může 
zachytit ringo jednou rukou, udělat jeden krok a ringo odhodit. Let 
ringa musí připomínat let disku. Ringem se nesmí dotknout spoluhráče 
ani země. Hráč může držet ringo libovolně dlouho, avšak pokud jsou 
obě ringa na stejné straně můžou protihráči odpočítávat do 5 a hráč je 
nucen do této doby ringo odhodit. Za každé dopadnuté ringo se počítá 
1 bod, hraje se na dva vítězné sety do 30 bodů. Podrobnější informace 
budou podány na hřišti. 
 
Termín: neděle 23.dubna 2006  
Místo konání: hřiště v areálu Aeroklubu Kunovice před OK barem 
Program:  
8:30 až 9:00 hodin prezence 
9:00 hod. zahájení a vysvětlení pravidel, hrací systém bude určen 
podle počtu přihlášených týmů V průběhu dopoledne a části 
odpoledne se bude hrát, v období mezi sety můžete posedět v OK baru, 
kolem poledne se budou opékat špekáčky. 
Po skončení turnajů bude vyhlášení výsledků a volná zábava. 
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: Stačí se telefonicky ozvat do pátku 
21.4.2006 k Jiřímu Müllerovi na tel. 736176628. Nejlepší je přihláška 
ucelených tříčlenných týmů, není však podmínkou, mohou se přihlásit i 
jednotlivci, kteří nakonec vytvoří další tým přímo na místě. 
Startovné: 30,- Kč. 
   Na setkání se těší     

Jirka, Pavel a celý amatérský ringo klub UH 
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Milí cyklisti, kolaři, loučkaři, chrti…přátelé, 

I letos pojedeme tradičně cestou, necestou ... polem, nepolem 
... do Sadů pod třešeň ... 
Termín: neděle 1.5.2006 
Sraz: 9.00 hod u Kokavců ve Staré Tenici (první pivo). 
Trasa: cca 50 km po Chřibech a skončíme v Sadech. Tam opečeme 
špekáčky, které si přivezete, ochutnáme vínko za stálé a příznivé ceny, 
no a hlavně „chlapi poobtúlajú pod třešňů baby, aby jim neuschly". 
Důležité s sebou: helmy, pojízdné kolo, pití, kapesné, mapu, dobrou 
náladu. 

Těší se   
Máša 

 
 
 

 
 
 Tentokrát prodloužený, ve dnech 5.-8.května, je plánován do 
Kremnických vrchů s cílem projet si na kole cesty, po kterých jezdíme 
v zimě na běžkách.  
 Nocleh v penzionu v okolí Kremnice, doprava vlastními auty. Má 
to jeden háček. Kdo tam s námi tuto zimu byl, potvrdí, že i na 
uválcovaných běžeckých tratích bylo až 1,5m sněhu a tomu se letos 
nějak nechce slézt. Pokud by tam byl ještě v květnu, tak bychom jeli 
někam jinam. Pravděpodobně by to byly Velké Karlovice, nám už z roku 
2003 dobře známá chata Kyčerka.  
 Jak to dopadne se dozvíte v příštím Zpravodaji nebo osobně 
podám informace všem, kteří se chtějí zúčastnit.  

Hola,hola - kolo volá !     
Míla 
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Odyssea ve Švýcarsku! 
Ahoj Kufráci, 

Jak asi víte, je letos v termínu od 5. do 12.srpna 2006 
naplánována Odyssea. Letos jsme pro Vás přichystali opět pěknou 
lahůdku, a to, pobyt ve Švýcarsku, i když jen v česko - saském. Pokud 
nevíte, kde to je, tak Vám to prozradím. Jde o oblast od Děčínského 
Sněžníku přes Hřensko až po Chřibskou a to jak na naší, tak německé 
straně. Co se tam dá vidět?  No spoustu věcí, hlavně zajímavé skalní 
útvary, Mariánská vyhlídka, Sokolí hrádek, Loupežnický hrad, 
Pravčická brána, Dolský mlýn, Pavlinino údolí, Tichá a Divoká soutěska 
na říčce Kamenici, Hřensko na německé straně Pirna, Konigstein, 
Heidenau, Drážďany a ještě spoustu dalších zajímavostí. Bydlet 
budeme v centru oblasti v Jetřichovicích ve škole v přírodě ve 3 až 6 
lůžkových pokojích, v areálu je fotbalové a volejbalové hřiště, malý 
bazének, koupaliště je asi 200 m, a hlavně tam budeme opět sami. 
Tentokrát, nevím jestli je to dobře nebo špatně asi obojí, je pobyt i s 
polopenzí (jinak to nešlo), ale ceny jsou celkem příznivé. Oblast je to 
ideální na turistiku, cykloturistiku a možná sjedeme i Kamenici. Tak to 
je asi vše co jsem Vám chtěl.  

    Dadula 
 
 

Výsledky Josefovského boulení 
Letošního ročníku boulení se zúčastnilo celkem 34 Kufráků. 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: Michal Charvát (41b.), Erik Macela 
(78b.), Ivana Šišperová (119b.), Zdeněk Fronc (114b.) a hlavně Jožka 
Gabrhel (99b.)  

Paja a Jirka 
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Plán akcí KČT UH na měsíc duben 
8.4. Hradišťské chodníčky     KČT UH 
akce pro děti,mládež a rodiče 
podrobné pokyny na letáku v informační skříňce KČT na autobusovém 
nádraží 
15.4.  JARO V ZOO - 10km     ved.: E.Hohausová 
ZOO Lešná-Štípa-Zlín 
Odj.: UH v 8:40h (S.M.8.52h) do Zlína…   zpět: Zlín v 14:02h, 14:58h, 
15:52h 
22.4. PÁLAVA - 18km       ved.: Z.Kadlčík 
Dolní Věstonice-hřeben Pálavy –Klentnice-Mikulov 
Odj.: UH v 6:23h do Šakvic, dále bus zpět: Mikulov v 14:58h, 16:59h 
29.4. Autobusový zájezd Malé Karpaty do 15km, 21km  ved.: 
T.Temel 
 Odj.:  UH v 6.00h POD KAŠTANY      NÁVRAT DO UH : 19 – 20 hod  
                        Platný občanský průkaz ( pas ) s sebou 
29.4. KYJOVSKÁ PADESÁTKA                          KČT Kyjov  
  Odj.:  S.M. v 5:56h (UH  6:03h ) do Kyjova   zpět: podle absolvované 
trasy   
 
 
 
 Tentokrát ne Úsvit, ale Kufr Vám přináší kroniku. Příspěvky 
zaslala a mé srdce potěšila Jitka Čerstvá. Vzpomíná na dvě kufrácké 
akce. Kubínku a Jaráky… 
 

LYŽOVAČKA NA KUBÍNSKÉ HOLI 
Nedá se nazvat jiným slovem než ÚCHVATNÁ. Navzdory 

chmurným předpovědím počasí se nás vlastními auty vypravilo skoro 
30, z toho polovina dětí. Po chmurné páteční cestě plné deště nás v 
sobotu přivítal upravený, přes 3 km dlouhý svah, nádherný prašan, 
sluníčko a od loňska nová čtyřsedačková lanovka. Navíc skupinová 
sleva, která čítala 440 korun slovenských na dospělého a 300 na dítě za 
celodenní lyžování, v přepočtu na naše koruny byla víc než příznivá. 
Fronty nebyly prakticky žádné, na svahu spousta občerstvovacích 
možností. Ubytovaní jsme byli klasicky v Dolnom Kubíně v Domčeku - 
což je pro ty, kdo neznají, vlastně část bývalé školy, takže se spalo ve 
třídách - ovšem naprosto dostatečně zařízených, samozřejmě kuchyňka 
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s veškerým vybavením + sociální zařízení. Děcka řádila u 
pingpongového stolu a dospělí u vína či něčeho tvrdšího. Prostě super, 
kdo jste letos zaváhali, příští rok napravte! 

Za znavené, ale tuze spokojené lyžníky    
Jitka Čerstvá 

JARÁKY VE STARÉM MĚSTĚ POD SNĚŽNÍKEM 
 Ty letošní byly, na rozdíl od minulých let, víceméně sjezdařské - 
do Jeseníků se vypravila velká banda nových členů Kufru s převážně 
malými dětmi a běžkařskou čest zachraňoval jen Franta Hajduch a v 
první polovině týdne Hroni a Kubáčci. Jak se Máše a spol.podařilo 
zajistit tak krásné ubytování za ještě krásnější cenu mi zůstává dodnes 
záhadou, ale v hotelu Pohoda přímo v centru St.Města vládla celý týden 
opravdu pohoda. Bydleli jsme v pro nás přímo luxusních pokojích 
s vlastní sprchou, sociálkou a kabelovou televizí,  navíc každý pokoj byl 
jinak řešený, prostorný a s různě umístěnými dřevěnými trámy - 
mnohdy opravdu zvláštně-v noci v koupelně to působilo některým 
problémy. Zřejmě z nás obsluha i vedení hotelu občas nebylo nadšené, 
tu hordu malých dětí na chodbách ukočírovat nebylo vždy lehké. A co 
teprve chudák starý, francouzský profesor, vedle nás ubytovaný, ten se 
se svými slovníky, pravítky a tužkami uchyloval radši do ticha místní 
restaurace. 
 Lyžovali jsme převážně v 3 km vzdálených Kunčicích, kde byly 
krásně upravené sjezdovky a také snowtubing - jízda na nafukovacích 
kolech. Vydali jsme se také do Velkého Vrbna na Paprsek, tam nás ale 
zastihl jediný nepříznivý den - mrzlo, byla mlha a fučelo. O to víc se 
nám líbila hospůdka na vrcholu. Všude bylo neskutečné množství sněhu 
/i toho padajícího ze střech či stromů - že, Franto/, dlouho nám trvalo, 
než jsme např.zjistili, že ta halda, ve které se děti prohání a hrabou, je 
místní starobylá kašna. Po celou dobu našeho pobytu probíhala 
Olympiáda V Turíně, takže jsme zvládli i fandit hokejistům /ač si to, 
myslím, moc nezasloužili/ a já, s klasickým "hexnšusem" jsem ve dne 
měla co sledovat, byla jsem na lyžích aspoň teoreticky. Polopenze byla 
perfektní, kdo ještě mohl, večer "pařil", nejvíc pochopitelně mohly děti, 
no prostě jsme si to užili. Posbírali jsme spoustu kontaktů pro příští 
případné pobyty, naštěstí se nikomu nic nestalo, jen Romča si poslední 
jízdou na snowboardu vyhodila koleno a naštípla ruku. Byl to prostě 
prima týden, ještě jednou dík Kufru za ubytování a vůbec za všechno. 

Jitka Čerstvá a spol. 
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 

Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dveře 12 
E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  duzina.usvit@seznam.cz
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: + 420 731 500 883 

 
KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace 

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 ........... 572 652 334 
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 Úsvitu:   
Soňa Hronová         604 604 329 572 550 430 

 sona.hronova@seznam.cz
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa  604 897 725    572 591 028            pavelpol@raz-dva.cz
Jiří Müller ml.   736 176 628     apexx@seznam.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strana 13 Duben 2006 

mailto:kufr.uh@seznam.cz
mailto:duzina.usvit@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:pavelpol@raz-dva.cz
mailto:apexx@seznam.cz


Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 
 

 

občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 
Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 731 500 883  • Http://kufr.misto.cz nebo nové www.kufr-usvit.cz
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 

 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

KUFR a ÚSVIT v květnu 2006 
 

• 1. pondělí ..................................Májový výlet na kolech  
 

• 5.-8. – pátek-pondělí ...............Velká Fatra – přechod hřebene 
 

• 5.-8. – pátek-pondělí ...............Kremnické vrchy – Skalka na kole 
 

• 12.-14. – víkend.........................Splutí horního toku Moravy 
 

• 20. - sobota...............................Falkenstein na kole 
 

• 26.-28. – víkend.........................Sportovní víkend pro náctileté 
 

• 27. – sobota ..............................Strážcovské vrchy 
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http://kufr.misto.cz/
http://www.kufr-usvit.cz/

	 Odj.:  UH v 6.00h POD KAŠTANY      NÁVRAT DO UH : 19 – 20 hod  

