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KUFR a ÚSVIT  
v červenci a srpnu 2006 
 

 
• 1.-9. července – delší týden 
 • Tábor pro náctileté – Ohře 2006 
 

• 4.-8. července – delší víkend 
• Jizerky na kole 
 

• 11. července - úterý 
•  Brigáda v Kunovicích 
 

• 15.-29. července – dva týdny 
• Tábor Úsvit 2006 
 

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

• 25. – 27. srpna - víkend 
• Salza 

  7-8  
2006 
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Milí tropičtí přátelé, 
 Tak léto konečně dorazilo, doufám, že jste všichni spokojení, že 
nahříváte po dlouhé zimě zatuhlé klouby, užíváte teplých nocí k nejrůznějšímu 
skotačení, posedáváte po zahrádkách a u táboráků a že se těšíte na dovolené a 
prázdniny, které už jsou téměř tady. 
 Čas léta je pro studenty také časem brigád a zakušení, co to někdy 
stojí, vydělat si peníze. Příběh, který Vám přináším v dnešním rozpáleném 
úvodníku se nestal mě - bohužel, ale čerstvé maturantce - mé sestře Hance. 
Tak byla nažhavená si hned něco přivydělat, až z dychtivosti málem utržila 
morální úhonu. Takže takhle to nějak bylo: 
 „ Mám skvělou brigádu, na celé léto… smlouvu už mám podepsanou a 
ani se moc nenadřu“! Zvěstovala mi tu úžasnou novinu o svém novém 
pracovním uplatnění v jedné nejmenované videopůjčovně. „Pár hodin bude 
frmol a pak si budu číst, dívat se na filmy, luštit sudoku a hlavně – vůbec se 
neunavím…“ No to má opravdu fajn, dobrá práce za dobré peníze, co víc si 
přát… zavzpomínala jsem na brigády v cibuli, okurkách a také na obžínání 
stromků na rozpálených pasekách v lese… 
 Nastal den Dé – první pracovní a Hanička se vyrazila zapracovat. 
Zasedla za pultíček a začala vyhlížet první zákazníky. Na zorientování se měla 
k ruce ještě slečnu, tu, co ji měla vystřídat… „Dobrý den pane, co si budete 
přát“?….. „Španělské mušky, prosím“… Španělské mušky??? Že by nějaký nový 
francouzský slaďák? „Leni, máme prosím tě Španělské mušky? Nic takového 
neznám“. „No jo, to jsem ti zapomněla ukázat… Pojďte za mnou dozadu…“. 
Dozadu???… Že by třináctá komnata plná much???…A ono…ano… hned jak se 
plenta rozhrnula, se objevila opravdu utajená komnata se spoustou zajímavého 
„video“ zboží… Španělské mušky, vibrátory všech velikostí, barev a frekvencí, 
gumové panny, umělá poprsí a poprsíčka, bičíky, pouta, Venušiny kuličky a 
koule, sexy prádýlko čím menší tím dražší, sexy převleky – sestřičky, policajtky, 
afrodiziaka, obrovské svíčky ve tvaru penisů… „Děkujeme, přijďte zas, pane“! „ 
No neboj Hani, to se hned naučíš – malý, velký, tlustý, tenký, tomu přijdeš na 
chuť“.  
No, když to bude sem tam… snad to zvládnu.  
„Dobrý den, jaké máte prosím vibrátory,…“ 
„Dobrý den, chtěl bych se podívat na nějakou ehm, gumovou, ehm, však více 
co… dobrý den, španělské mušky, Venušiny kuličky,vibrátor, panna, prádýlko, 
mušky, panna, robertek, pouta…“  
„A nechtěl byste si půjčit k tomu i nějaký film“?  
„No proč ne, máte nějaké dobré porno“?…. 
„Hani, pojď vybalovat, došlo nové zboží…“…  
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„Nějaké nové filmy“?…  
A tak milá brigádnice značnou část směny vybalovala sexy prádýlko, 

rovnala vibrátory, prodala 3 gumové panny, hejna španělských mušek a 
veselého cukru (ve vodě rozpustné afrodiziakum), půjčila desítky erotických 
filmů… jo a abych nezapomněla také jednomu chlapečkovi video s potrhlým 
filmem Scare movie… 
 Celá dvanáctihodinová směna byla zakončena…. Hančinou výpovědí 
z pracovního poměru. Nebyla si totiž příliš jista, zda jí ještě něco z pracovních 
povinností nezapomněli říci a další překvapení nechtěla riskovat. Ani zaplatit si 
nenechala. „Haníku, Haníku… to my v lese se „šíleným“ hajným vydrželi po 
čtyři léta.“ 
 Přeberte si to jak chce, vemte si z toho, co chcete, v případě zájmu „o 
výše zmíněné filmy“ se můžete obrátit na Haničku, jistě Vám prozradí v kteréže 
videopůjčovně je mají. 

Pěkné a žhavé léto přeje  
Soňa 

 
 
 
Ahoj děcka !!! 

Tak prázdniny už jsou skoro tady! Stejně jako každý rok i 
letos vyrazíme na 14 dní do liduprázdné přírody spolu s kamarády a 
vedoucími. Ano, tábor Úsvit se nezadržitelně blíží a my vedoucí už se 
na Vás moc, moc těšíme. Je opět nové dobrodružství a napínavá 
celotáborová hra, tentokrát na motivy ….???? 
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 
Odjezd: v sobotu 15. července 2006 v 9:00 hodin od zdravotní školy 
v UH, nakládání bagáže bude již 8:30 hodin, přijďte všichni včas. 
Návrat: v sobotu 29.7.2006 asi v 14:00 hodin tamtéž. 
Adresa tábora: Tábor Úsvit, pošta Jívová, PSČ 783 16 
Další možný kontakt: Soňa mobil 604 604 329, Jirka M. mobil 736 
176 628, pouze ale v nutných případech!!! 
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Co s sebou: Spacák, pláštěnku, pevné boty, tenisky nebo botasky 2x, 
sandále, vhodné jsou i gumáky a boty do vody – zavazovací či pevně 
držící, ne žádné žabky, oblečení sportovní do horkých dnů i teplejší 
do nepohody, větrovka, šusťákové kalhoty, plavky, plovací kolo, 
pokrývku hlavy, šátek, baterku + náhradní baterie, ešus, lžíce, hrnek, 
hygiena, repelent, krém na opalování, malý batůžek na cesty, flaška 
na pití, zápisník, tužku, pastelky nebo fixy, dobrý nůž, hudební 
nástroj, šitíčko. Vše zabalit nejlépe do 1 zavazadla, pokud vlastníte 
menší kapsář, do stanů s podsadou by byl vhodný. Trička:sebou 
vemte světlé – nejlépe bílé tričko, budeme si zase dělat trička na 
památku. 
UPOZORNĚNÍ: Mobilní telefony: Doporučujeme rodičům mobilní 
telefony s sebou dětem nedávat, za případné ztráty nebudeme ručit. 
Na hry a do lesa mobily brát nebudeme. V případě jakýchkoli 
problémů a zlobení s telefony budou telefony až do konce tábora 
uloženy vypnuty u vedoucích. V základně není elektřina, takže mobily 
nebude kde nabíjet!!! Také je tam velmi špatný signál. 
Pokud berete nějaké léky, vzít s sebou, u odjezdu je pak 
s potvrzením o bezinfekčnosti, kartičkou zdrav.pojišťovny a 
potvrzením od lékaře předáte.  
Případné další informace u Jirk
Soni denně na tel. 
604 604 329. 
Ahoj na táboře 
Vaši vedoucí – Soňa, 
Jirka, Du

y Müllera na tel. 736 176 628 nebo u 

b, Zuzka, 
Pavla, Jiřík, Šárka, 

Ivča, Pepe a Peťa 
Za kuchyň – Domča a 
Klárka 
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Tož nazdar Odyseáci,  
Zájem let ní stop stav k os předčil veškerá očekávání a dneš

23.6.2006 je 65 účastníků. Tak jen ještě několik informací. 
Vlastním autem jedou Hampalovi Čerství, Macelovi, Jančovi, 
Stundlovi, Horehleďovi,Najdekři, Vrankovi. 
Sraz všech účastníků bude v Jetřichovicích ve škole v přírodě (bývalá 
továrna - měli bychom to najít) v sobotu 5.8.2006 mezi 16-17 hod. 
Ostatní jedoucí autobusem si dáme sraz v areálu v Kunovicích 
v 9 hod, pak rychle naložíme a v 10 hod. vyrazíme, přijďte včas. 
Večeře bude kolem 18 hod.  
Ubytování se dovíte před odjezdem a tímto Vás zároveň žádám o 
toleranci k mé osobě, jelikož při tak velkém počtu osob nelze vyhovět 
všem a dvojáků je jak šafránu, tož mně fakt šetřete, případné různé 
přesuny jsou možné a vítány.  
Účastnické poplatky dovybírám na místě, kupte si mapy, ať někam 
trefíte, program bude tvořen dle přání a za pochodu. Snad jsem na nic 
nezapomněl a pokud ano tak mně zavolejte, nejlépe „do klubu“. 
Těšme se, těšme se… jak to zase rozjedem… 

      Ahoj ve Švajcu  
        Dadula 

 
Po loňské přestávce Vás opět zveme na tradiční turistickou akci  
 
 

ohledy. Zd orské 
ristiky. Dovolte mi, abych Vás stručně informoval o tradiční turistické 

rnátě SOUE Poprad – Matějovcích. Spát 

inesené vzorky vína, pokecáme a 

 
Po větrné kalamitě z 19.11.2004, se nabízí nové, neznámé  

p ravím všechny milovníky tatranské přírody a vysokoh
tu
akci – TATRY. 
Termín: 24.– 27. srpna 2006 
Doprava: Při nezaplnění autobusu se pojede menším autobusem, 
skříňovou Ávií, nebo osobními auty. 
Ubytování: je zajištěno v inte
se bude v 2-3 lůžkových pokojích. Nově zřízené sociální zařízení s teplou 
vodou na chodbě a k dispozici je též společenská místnost, kde se 
všichni vejdeme.  Pokoštujem př
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zazpíváme si. Možná bude i kytara a určitě bude veselo. Kuchyňka je 
v prvním poschodí s menší výbavou (chladnička, el.sporák, varná konvice, 
kastrólky, šálky na kávu a po 6 ks.talíře). Hospoda 150m a restaurace prý 
v 1,5 km vzdáleném Popradu. 
Program: Organizované túry budou jak náročnější, tak i mírnější, se 
zastávkami ve vysokohorských chatách, dle vlastního zvážení sil a počasí. 
Po dohodě a nahlášení trasy, možnost též individuální túry. Je třeba, ale 
přitom myslet na svou bezpečnost, tak aby se nikomu nic nestalo, a přitom 

lánské jeskyně a koupání v hotelových 

 
 čtvrtek 24.8. v 16:00 hod. od zdravotní školy UH 

(při zaplnění 

 včetně, a další doplatek 

ručujeme při 

 u VZP ces. připojištění na túry – 3 dny. 

všichni jsme byli spokojeni. 
V PÁ + SO bychom chtěli zdolat některé z výstupů 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 Be
bazénech. 
V NE pro ty, kteří už nebudou chtít chodit po horách – koupání 
v termálním koupališti Liptovský Ján, pro ostatní je nachystaná kratší 
4,5 hodinová túra v Nízkých Tatrách přes vrchol Poludnicu. 
Odjezd: ve
Návrat: v neděli 27.8. asi ve 20:00 hod. 
Účastnický poplatek: pokud se pojede autobusem - max.1300 Kč 
pokud se pojede os. auty 600 Kč + vyrovnání se s řidičem 
auta 4. osobami a ujetí 750 km = asi 560 Kč + parkovné) 
Zaplacení zálohy 500Kč do 9.8.2006
ceny, až v autobuse. 
Vzhledem k tomu, že od 1.7.2006 nebudou zásahy horské služby již 
zdarma, ale zpoplatněny a to dost vysokými částkami, dopo
placení zálohy nahlásit rodné číslo, příjmení a jméno + připlatit si 40 Kč. 
Hromadně bude vyřízeno
Informace: u Jarka Rybnikáře mob:777 307 067 nonstop, mimo 
období, kdy budu v zahraničí od 15.– 23.7., e-mail: 
jaro.rybnik@seznam.cz , nebo volání přes Skype: jaro.rybnik a Ladi 
Plcha (práce) 572 520 017, mob:777 767 299, e-mail: 
outdoor.uh@seznam.cz
Nezapomeňte!!! - též euro kartičku zdravotního připojištění 

   - platný pas nebo OP 
   - přibalit taky dobrou náladu min. na 3 dny 

TOŽ SA HLASTE VČAS, UBYTOVACÍ KAPACITA JE OMEZENA 40 LUŽKY! 
 

Jarek a Laďa 
Těší se   
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 Pro příznivce divoké vody je letos nachystán
rakouskou ř ů a svou
btížností sahá k WW3. Doporučené typy lodí - Orinoco, Pálava, kajak. 
amozřejmostí je plná výbava: Plovací vesta, helma a neoprenový 

Termín: 25.8. – 27.8.06 (odjezd v pátek dpoledne, návrat neděle 
navečer) 
Doprava: osobní auta dle domluvy. 
Ubytování: kemp ve Wildalpenu (stany) 

ndividuálně. 
o na tel. 604976172. 

 vodáckých akcí  
Cnawr Čunovo (SK) 

2. – 3.9.06 Čert
9. – 10.9

 

 zájezd na 
 eku Salzu. Zájezd je určen pro menší skupinu vodák

o
S
oblek. Voda je i v teplém letním počasí velmi studená. 
 Na programu bude splutí úseku v délce cca 35 km, etapy budou 
vybírány podle množství vody (horní úsek). 

Předběžný úč. polatek: 800 Kč 
Připojištění i
Přihlášky a info: u Zbyška Chroméh
 

Termíny jiných
28. – 29.7.06 
19. – 20.8.06 Cnawr Trója (Praha) 

ovy proudy (Lipno) 
.06 Vodácká pouť na Víru (Svratka) 

16.9.06 Hloučela  
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 Po předběžné nabídce v minulém zpravodaji přináším nyní 
něco přesnějších informací. 
Termín: sobota 16.9.2006 až neděle 24.9.2006 
Odjezd: v sobotu v odpoledních hodinách (přesný čas se dovíte v 
zářijovém zpravodaji) a návrat v neděli dopoledne. Zájezdu se může 
zúčastnit 24 cyklistů ( více místa na vleku na kola není) a ještě až 6 
dalších účastníků bez kol, kteří se chtějí jen rekreovat u moře a na 
krátké vyjížďky si kolo půjčí v kempu.  
Stravu: si zajišťuje, každý sám, vše se tam dá koupit. 
Ubytování: bude v kempu ve vlastních stanech a nebo pokud bude 
mít Atlas Adria volné chatky tak v chatkách, vše se včas dovíte.  
Stručný program: 16.9. odjezd odpoledne z UH a v dopoledních 
hodinách 17.9. dorazíme do kempu Kupari u Dubrovníku (jedou 2 
řidiči jedeme bez zastávky). Pak ubytování a cyklovýlet směr 
Dubrovník, podrobná prohlídka města, koupání, večírek, noční koupání 
atd., 
18.9. cyklotúra do Č.Hory Boka Kotorská, možná Budva a zpět, 
19.9. výlet na kolách po poloostrově Pelješac, 
20.9. naložení kol přesun do Makarské asi 150 km, výšlap na nejvyšší 
vrchol pohoří Biokovo Sv.Jur - to bude nářez, ostatní koupačka a večer 
přesun do kempu v Omiši, chrti na kole, 
21.9. na kolách kolem řeky Cetiny, 
22.9. ostrov Brač, 
23.9. cyklotúra směrem ke Splitu večer nalodění a hurá domů.  
Vše se dá podle potřeby změnit atd. 
Účastnický poplatek, který zahrnuje dopravu osob, kol, kempovné 
a org.výdaje činí 4.800 Kč na osobu, je zatím přibližná a bude v září 
upřesněna (ale na 90% platí). Počasí bude slunečné, voda teplá, pivo 
studené, děvčata opálená, tož nevím, jestli vůbec budem ty kola brat. 
Kdo se chce na tuto skvělou cyklopárty přihlásit, tak ať to učiní co 
nejdříve u D.Hrona zaplacením zálohy 1500 Kč (opravdu tentokrát je 
přihláška až zaplacením) až do vyčerpání kapacity zájezdu, pak už 
bude pozdě. 

Tak Ahoj na Sv.Juru a v ostatních krásných místech Chorvatska  
  Dadula 
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Poděkování pradlenkám 
, které se  Ved

sp
ení děkuje všem ochotným pradlenkám

olupodílely na vypr

ěla vyrazit, 
ám, že vleky jsou k dispozici 

k zapůjčení i jiným organizacím. 

ada děti a sport Úsvit koupil 10 
nových předpisových vest. Takže te ůru na vodu. 

ání kufrových dek. 
 

Oprava vleků 
 Vleky byly připraveny na sezónu, takže můžeme sm
zejména na kola. Stejně tak připomín

 
Zakoupení lodí 

 Kufr a Úsvit zakoupily 3 nové Pálavy, budou k dispozici 
k půjčování. Taktéž z grantu N ce, 

ď jen vzh
 

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 Meduza 2 ks, dřevěná pádla ke kanoi 30 
ks, vrtačka sloupová sto icí stroj průmyslový 1 lní 1 ks, bruska stolní 1 ks, š
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.  

 
Brigáda v Kunovicích 

 Dne 11.7.2006 se uskuteční v búdách v Kunovicách brigáda na 
natírání vleků a další pomocné prác tětky a barvy zajištěny. Přijďte e. Š
pomoci, začátek je v 16 hodin. 

 
 
 
 
 

Strana 9 Léto 2006 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Co dělal Kufr v posledním měsíci 
 11 turistů se vypravilo na túru na Baske, Míla zážitky líčil velmi 
barvitě a nadšeně. Další turistickou  z ohlasů snad i velmi zdařilou akcí 
byly Kysuce, prý s krásnými výhledy… tedy ty by byly, kdyby nebyl 
vysoký porost tkání u ohně 
u OK baru,  tradičnímu 

5.7.-9.7. 
 UH 

á 

MÁNKOVĚ HÁJOVNĚ 

H 

a

 vůkol turistických cest… Taktéž se zdařilo se
 ukázalo se, že změna místa našemu

předprázdninovému setkání prospěla. 
 

Plán akcí KČT UH na měsíc červenec 2006 
1.7. Z VIZOVIC DO VIZOVIC, 16 km, ved.: E.Hohausová 
 Odj.: UH V 6.53hod (S.M.7.08h) do Vizovic, Zpět Vizovice 14.32, 15.32, 
16.36 do UH 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ  
pro přihlášené členy, podrobné informace ve vývěsce KČT Zájezd 

14.7. NOČNÍ PŘECHOD CHŘIBU, 14 km, ved.: L.Bergerov
 S sebou: spacák, karimatku, baterku, čelovku  Odj.: UH A 19.15hod do 
Buchlovic 
15.7.  TÁBORNICKÝ DEN NA TO
 Odj.: UH A 8.30h na Salaš, Zpět: Salaš A 16.02h 
22.7. VRŠATECKÝM PODHRADÍM, 25 km, ved.: T.Temel 
 Odj.: UH V 5.31h přes Kunovice do Brumov Zpět : Vlár.průsm. V 15.46, 
18.12, do U
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 Tak pro Vás mám jedno z posledních čtení o Francii, průběžně 
rožívala, psala a ak

 
 Francouzích a jídle… 

e, že je 
nevidím  a vybalili jsme velký piknik na břehu Loiry - hned vedle malých 

áji…fakt nádhera…jídlo je pro Francouze 

dnou

herné 

p tuální zpravodajství zasílala Pavla Jurigová. 

O
 Město Anger se blížilo a my jsme začínali mít pomalu 
hlad…venku se ještě stále kabonily deštivé mraky, ale dělali jsm

e
peřejek, v jasanovém h
posvátné, takže se na něho nikdy nespěchá a vždycky se dlouho 
vychutnává, hodně se při něm povídá a celkově je prostě vždycky 
výborná nálada a pohoda…taky aby ne, když si můžete vybrat tisíc 
druhů vynikajících sýrů a ještě lepších vín, kolem vás se honí mračna ze 
kterých neprší a na břeh občas vyskočí vlny Loiry : )…Aporpo…prý se o 
Francouzích říká, že rádi jedí…ovšem neznamená to, že jedí hodně, ba 
dokonce že se přejídají… minimálně podle jídelníčku v restauracích i 
podle všeho mého pozorování to znamená jedině to, že berou jídlo jako 
společenskou událost, kterou si každý minimálně třikrát denně pořádně 
vychutná…takže je jasné, že od 12:00 do 13:00 skutečně nikde nikdo 
nepracuje a všichni si užívají klid na obědě.  
 Na jídlo se nesmí nikdy spěchat a po něm se vždycky musí vést 
nějaká dobrá debata (ostatně jak už jsme kdesi psala)…Asi proto tady 
nemají naše české knedlíky…když jich člověk sní moc, tak je tak 
přejezený, že jen mlčí a oddechuje. Na 
žá  debatu nemá už pak sílu…a to 
by Francouz nemohl dopustit : ))... 
 Piknik se fakt podařil a nalodili 
jsme se zase do auta…ovšem vzápětí 
jsme se na silnici otočili a ujížděli 
zpátky k výjezdu na břeh Loiry, 
protože po ní právě jely dvě nád
staré lodě…ani jsme nestihli 
vyběhnout a už nám mizely za 
obzorem…jely fakt strašně 
rychle…pokusili jsme se je ulovit ještě 
v druhé zatáčce a to se nám už 
podařilo : ) … 
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(uvedeno půjčovné na den) 
   člen          neč

 velký – na kola ...................400,-..................
len 

Vlek 500,- 
 300,- 
 za OA ............................. .....

cí vesta (HI

150,-.................. 200,- 

10,-.................... 15,- 

otorová pila 
otlina na zabija

 
Ma pů
V p
04 897 725. 

sáky karabiny, expresky, osmy, lana, smyčky, kladky, 
mar, 

malý – na lodě ...................200,-..................
.....20,-. .............. 40,- 

 

lovaP KO-Hiker+) ..........................20,-.................... 25,- 
Pevné lodě T2, C2 .................................60,-.................. 120,- 
 K1, C1 .................................40,-.................... 80,- 
V ceně jsou pádla a vesty (staré červené) 
Rafty Colorado ............................250,-.................. 350,- 
 Pulsar ................................350,-.................. 450,- 
 Pálava ...............................
V ceně jsou pádla, vesty a pumpa 
 

Příslušenství pádlo plast ...........................10,-.................... 15,- 
 dvojpádlo.............................10,-.................... 15,- 
 pumpa.................................
 

Stan „Kopule“ ..............................30,-.................... 50,- 
 MINI..................................... 0,-.................... 15,- 
 Ideál..................................... 0,-......................NE 
 Kopule pro 3 os. ...................30,-.................... 50,- 
 Kopule pro 4 os. ...................30,-.................... 50,- 
Karimatka ............................................ 5,-...................... 5,- 
M .........................................100,-.................. 400,- 
K čku.......................................30,-.................... 50,- 

teriál možno za jčit po dohodě s Jirkou Hoškem 604 100 900.  
řípadě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla Polehňu mobil: 

6
 

 Kufr a Úsvit mají k dispozici i horomateriál. Tento je možno 
zapůjčit po dohodě se Soňou Hronovou na tel 604 604 329. K dispozici 
sou sedáky prj
ju cepín, helma. 
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradišt

eře 12 

rahomír Hron 572 578 075 ...........736 680 073 
Email: Hron.Drahomir@seznam.cz 

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

                              Hošek Jirka............604

                   Eliška Létalová ........608 056 938 

...... .. 572 585 138 
ajka Hampalová ...572 553 637 Šárka Smělíková ... 572 548 247 

 Rosťa Kubáček ..... 577 133 048 

 
     Email: 

.cz  

76 628  Email: apexx@seznam.cz 

ě 

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

1. patro  - dv Mobil: +420 731 500 883 
 
 
Předseda Kufru:   
D

 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa .........604 897 725 

Email: pavelpol@raz-dva.cz 
  

Ema
 100 900 

 

 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová...........572 570 1
lenové DR:  Ludmila Bříštělová...572 542 629 

25 
Č
  
 

 
Vedoucí akcí:   

áša Hronová . .572 578 075 Zoja Chodůrová ..M
M
Jožka Gabrhel ........723 147 244
Jirka Hron ..............777 593 141 Jirka Létal ............. 602 543 104 
Jarek Rybnikář ........777 307 067 Pavel Zachar ......... 605 485 436 
 

 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová         604 604 329 572 550 430     
 
sona.hronova@seznam
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa   604 897 725  Email: pavelpol@raz-dva.cz 
Jiří Müller      736 1
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ní 
ce 

 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r.

občanské sdruže
Klub Úplně Fantastické Rekrea
 
Č.účtu: 1543558339/0800  u MV: VSP/1-121/90-R  
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 

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

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

seznam.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 20.7.2006. Příští uzávěrka: 20.8.2006. 

KUFR a ÚSVIT v září 2006 
 

• 8.-10. – víkend................................... Vodácká pouť na Víru 

ufrový a Úsvitový den – ringo… 

n

S e 

 
• 16. – sobota ...................................... K
 

 17. – neděle ...................................... Splutí Moravice •
 

16.-24. - týde .................................... Chorvatsko nejen na kole •
 

 23. – sobota ...................................... etkání po táboř•
 

 28. – čtvrtek....................................... Václavský výlet s Plchem •
 

 ? – víkend .......................................... Duhácká Ztěžka •


	 
	Po loňské přestávce Vás opět zveme na tradiční turistickou akci  
	Termíny jiných vodáckých akcí  

