
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 

květen 2011 
 

1. – neděle 
Prvomájová kola 

 

7. – sobota 
Brigáda v Kunovicích 

 
 

21. – sobota 
Kola, lázně, rozhledny 

 
28. – sobota 
Dětská akce 
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Milí přátelé, 
 Jistě jste si všimli, že jsem Vám už dlouho nepsala slovo úvodem, 
resp. jsem vždycky něco narychlo naťukala a zase frčela dál. No a právě 
nedávno jsem se nečekaně začetla do některých svých starých úvodníků a 
říkala jsem si: „Sakra, ono to nebylo úplně špatné, když jsem sem tam 
nějaký svůj drobný postřeh o životě hodila na papír“. A tak jsem 
přemýšlela čím to je, že už nepíšu. Není čas? Nic se neděje? No… a 
popravdě jsem si musela odpovědět, že čas bych našla a že… pořád se 
něco zajímavého děje.  
 Chci se tedy s Vámi podělit o zážitek velikonoční. Neúčastnila jsem 
se tentokrát kufrácké cykloakce v Jeseníkách, protože jsem s napětím 
očekávala exotickou návštěvu až z Kuby. Přijela mě navštívit kamarádka 
Jarča a s ní kamarád Angelo, jež pochází až ze vzdálené Kuby a 
momentálně několik let v Praze učí tancovat salzu. Moc stál o to zažít 
slovácké Velikonoce, tak jsem mu té možnosti dopřála. I pro mě to ale byl 
výtečný zážitek, zejména proto, že jsem měla možnost pozorovat jinou 
kulturu, jinou mentalitu a to vše ve spojení se slováckými tradicemi. Navíc 
mi zatančil salzu přímo v obýváku, na což jsem patřičně hrdá, protože celá 
Praha touží po tom chodit na lekce salzy k Angelovi a já to měla naopak – 
Angelo přijel ke mě. Ale pěkně po pořádku. Tak za prvé mu strašně 
chutnala Hronovic vínovica ze sudu, moc mu připomínala originální 
kubánský rum Havana club. Taky že mi ji všechnu vypil. V rámci 
poznávání Slovácka jsme se vypravili na tradiční velikonoční jarmark a 
také na hrad Buchlov, kde probíhala prezentace lidových řemesel. Tam si 
Angelo s pomocí svérázného a trpělivého rodáka z Břestku upletl svoji 
vlastní žilu. Myslím, že to byla podívaná i pro okolí, přeci jen vidět 
černocha plést tatar je spíše raritou. Angelo byl nevýslovně šťastný, že to 
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zvládl a děsně se těšil až ho na druhý den využije. Dokonce se naučil 
říkanku „Stávaj ráno marijáno, dávaj vajca…“ Zlatý hřeb přišel k večeru ve 
vinařské uličce v Mařaticích. Poprvé viděl vinný sklep, slyšel naživo 
několikero cimbálovek a viděl tancovat místní folkloristy v krojích. Byl 
naprosto naším folklorem unešen. Říkal: „Je v tom enerhia, armonia…“ a 
dokonce si trénoval nějaké kroky, co obkoukal. Pravil, že to využije na 
lekcích zumby, kterou taky v Praze vede. C
prostě všechno. A když pozdě večer narazil 
na dalšího černocha v uličce, došlo i na 
tancování salzy a merengy. Temperamentní 
španělština přehlušila vše kolem a 
kolemjdoucí nestačili zírat. Jedním 
z přítomných byl i náš Zděněk Froncák, 
který si povzdychl, že by chtěl mít alespoň 
polovinu jejich bezprostřednosti a energie. 
No a 

hutnalo mu víno, kořalka, 

ráno jsem byla vyšlahaná

postřeh stran lidí zde. Shledával lidi z Moravy 

ila, jak 

Tak hezký máj        

 
černochem!!! Poprvé v životě. Bylo to super! 
Dostal vajíčko a vypadal nejspokojeněji na světě. Říkal, že si vezme žilu 
v úterý na lekci tance a všechny baby tam v Praze vyšlahá. Ještě později 
popisoval, jak byl ráno už hodinu a půl vzhůru, těšil se na šlahačku, ale 
nevěděl, kdy už může začít, tak nervózně a nedočkavě čekal v posteli 
s žilou v pohotovosti Opravdu jsme se nasmáli.  
Nejzajímavější byl ale jeho 
milejšími a vstřícnějšími v porovnání s Prahou. Já to těžko posoudím, 
znám i dost milých lidí v Praze, jen mohu konstatovat, že opravdu všichni, 
s kým jsme se setkali se k Angelovi chovali velice mile a přátelsky. 
Dokonce ho jeden chlapík v uličce pozval na panáka po té, co mu Angelo 
zvedl a podal na zem upadlou desetikorunu. Pořád pak o této příhodě 
povídal dokola, že prostě jen zvedl desetikorunu a dostal panáka… 
Bylo to celé opravdu moc milé a poetické a já si zase více uvědom
moc hezky tady u nás na Slovácku je, jak je to fajn, že se zde drží tradice 
a folklór. Jsem ráda, že pocházím právě odsud. 
 

 Soňa 
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hoj děti a mládeži, 
enní výlet do nedalekých Chřibů. Projdeme se po 

Kč 

Soni tel. 604 604 329 či emailem: 

 
 
A
Zveme vás na jednod
krásných jarních Chřibech, zahrajeme hry, zablbem si, provětráme se 
  

Kdy: 28.5.2011 
 

djezd: z autobusového O
nádraží v 7:40 směr 
Osvětimany, sraz 15 min. 
předem u hlavní budovy 
autobusáku – to je ta, tam 
co je čekárna a informace. 
 

ávrat: tamtéž v 18:00 N
 

častnický poplatek: 30 Ú
 

 sebou: jídlo a pití na celý S
den, něco na opečení, 
pevnou obuv, pláštěnku, 
šátek, psací potřeby.  
 

řihlašujte se P
sona.hronova@seznam.cz do 25.5.2011. 
 

Těšíme se na Vás    
VDA

 
A  
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Ahoj dě

 ním i plánování dovolených a prázdnin. Přinášíme 
Vám t

a 6.8. 2011 

 autobusem z UH tam i zpět 

ve vlastních spacácích, stan pro 

hyně, jídlo 6x denně (snídaně, 
d, svačina, večeře, 2.večeře). Vaří náš oblíbený starosta 

uze, o tom nepochybujte!!! Letos to 

ti a rodičové, 

Blíží se léto a s
edy informace o našem tradičním letním táboře Úsvit. Letos 

nebudeme objevovat neznámé kraje, ale po roce se vrátíme na 
příjemnou základnu do Vlachovic. Máme ji ošahanou, odzkoušenou, tak 
aspoň víme do čeho jdeme.  

Termín: sobota 23.7. – sobot

Místo: Vlachovice, Bílé Karpaty. 
Tábor je umístěn cca 1 km za 
dědinou v krásném údolíčku u potoka. 
Sestává z podsadových stanů, 
zastřešené jídelny a kuchyně, stanů 
technických a stanů pro vedoucí, 
polní sprchy, umývárky, polních WC, 
hřiště… 

Doprava:

Ubytování: v podsadových stanech, 
spaní 
2 děti. 

Strava: klasická táborová z polní kuc
svačina, obě
Johnek Pijáček a jeho pomocníci. 

Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou. Že o 
dobrodružství a napětí nebude no
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bude zvláště napínavé!!! Těšte se na skvělé scénky a divadla, na hry 
v lese i na louce a hřišti. Na cachtání v potoce a plavání v bazéně ve 
Vlachovicích. Také na posezení u ohně, zpívání, rukodělnou činnost a 
hlavně na spoustu srandy s kamarády a vedoucími. Účastnický 
poplatek: je pro členy Úsvitu 2.500,- Kč.  Kdo se ještě letos do 
Úsvitu nezaregistroval, 
může tak učinit při 
přihlášení na tábor, 
registrační poplatek je 
120,-kč. Opět budeme 
na poukaz uplatňovat 
dotaci MŠMT. 

Přihlášky budou 
k dispozici u Soni, zálo

uze ti, kterým bude celý poukaz 

lépe napište emailem na adresu 

ňa, Linda, Jana, Jitu čala, Jirka a za kuchyň Johnek, 
Máša, Hanka a Ondra 

hu (1000 Kč) nutno zaplatit do 15.5.2011 
(nejlépe však co nejdříve), po
hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být 
zaplacena do 15.6. 2011!!!! 

O přihlášku či jakékoliv další informace se přihlaste k Soni na tel. 
604 604 329 večer, nebo 
sona.hronova@seznam.cz. 

Míst na tábor je letos opět jen 32, tak neváhejte  a hlaste se co 
nejdříve!  

Poslední pokyny, včetně všech možných podrobností budou zaslány 
přihlášeným.  

 Na setkání v přírodě se těší 

So š, Pepe, Petr, Má
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hojte náctníci a cetníci… 

ční tradiční kufrovka, tentokrát na 

l 

AVDA 

 
 
 
A
 
ermín: 2. až 9.7.2011 se uskuteT

kolech v Jeseníkách.  
Ubytování: Máme zamluvenu perfektní chatu kousek od Skřítku, přímo 
v srdci Jeseníků.  

Na programu jsou hlavně cyklovýlety 
(vedoucí i do kopečků a čítající cca 40-
70 km) – určitá fyzická zdatnost a 
zájem o cyklistiku je tedy doporučen, 
ale budeme hrát i nějaké hry, soutěže, 
zpívat, sedět u ohně…apod. Pokud by 
měl někdo zájem o mírnější výlety 
(nejen cyklo) může se přidat 
k vozíčkářům (cyklistům s dítětem ve 
vozíku) 
Akce je určena náctiletým od 14 let  
 
oprava bude pravděpodobně vlakem D

Stravování: společné 
Účastnický poplatek 1800kč 
Přihlašování u Soni na te 604 604 329, nebo lépe na email 
sona.hronova@seznam.cz. Tamtéž je možno si napsat o přihlášky 
   

ěší se     T
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ry Uherským Hradištěm a jeho okolím, hry Do půlnoci. Principem hry 

áží únavu 

m musí být více 

 

zajímavostí z již proběhlých ročn

 
 
Milí příznivci dobrodružství, na dveře klepe už šestý ročník šifrovací 
h
je objevování zpráv, na jejichž základě se tým dostává na další 
stanoviště. Dopředu je známé jen výchozí stanoviště a čas startu - 
zaregistrovaní hráči se místo i čas zahájení včas dozví. Další 
stanoviště, jejich počet a cíl už musí soutěžící objevit sami.  

Garantujeme nezapomenutelné 
zážitky, které nakonec vyv
nohou i mozků. Poznáte své limity, 
ale budete rádi vzpomínat a také se 
vracet. Loňský ročník absolvovala 
více či méně úspěšně padesátka týmů 
z celé Moravy, počet účastníků 
roste rok od roku. 

Hry se mohou zúčastnit 2 - 3 členné 
týmy, jejichž členů
než 15 let. V každém týmu musí být 
alespoň jeden hráč starší 18 let.  

Hra se koná v podvečerních, 
večerních a nočních hodinách v
pátek 27. května 2011. Registrace 
soutěžních týmů probíhá do úterý 
oci.xf.cz. Tam se také dozvíte plno 
íků.  

 

24. května na stránkách dopuln
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Všechn zajímavou 
rojížďku. Start cyklovýletu bude v Luhačovicích na parkovišti u vlakového 

společné jízdenky Zpět se můžeme dopravit po vlastní ose, což 

P
. 

y příznivce cyklistiky zvu v sobotu 21.5.2011 na 
p
nádraží v 8.15 hod.  
Trasa povede z  Luhačovic do D.Lhoty přes Loučku na rozhlednu Doubrava 
nad Vizovicemi. Odtud po cyklostezce na Ploštinu (prohlídka památníku) 
dále Klášťov, Pozděchov, Prlov na druhou rozhlednu Vartovňa u Syrákova. 
Zpět se vydáme přes Syrákov do Vizovic, kolem V.Šenku do H.Lhoty a zpět 
do Luhačovic 
(procházka po 
lázních kafíčko 
atd.). Celková 
délka trasy asi 
75 -80 km 
terén středně 
náročný.  
 
Doprava: vlakem
zakoupení 

 z Uh.Hradiště odjezd 7.07. Sraz na nádraží je v 6.50 

bude jen 32 km navíc a téměř po rovině a nebo vlakem z Luhačovic 
v 16.15 hod nebo v 18.15 hod, jak kdo pojede se dohodneme po dojezdu 
do Luhačovic. 
Cena: se bude odvíjet od ceny společné jízdenky do Luhačovic + 20 Kč 
za dopravu kola. Ti, co pojedou vlakem i zpět, si opět zakoupí společnou 
jízdenku. 
Přihlášky: nejsou nutné sraz na nádraží v Uh.Hradišti v 6.50 hod nebo 
v Luhačovicích v 8.15 hod. 

Takže Ahoj a vzhůru na rozhledny a dobrou kávu do lázní   
 Dadula 

 
.S. Pokud bude pršet tak nepojedeme. Dotazy pevná 572 544 210 mob. 

736 680 073
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u 
ást poznávání Chřibů a jejich kamenných útvarů a to pod odborným 
dením hradišťského turisty pana Josefa Kubely. Neváhejte a přidejte se 

utobusového nádraží v Uherském Hradišti hned po ránu. 
říjezd: též na autobusové nádraží v UH v sobotní podvečer. 

 Na základě vysoké účasti v minulém roce pořádáme letos druho
č
ve
všichni, kdo máte zájem o pěší turistiku. Ne vždy půjdeme po značených 
cestách ☺. 
 
Termín: sobota 4.června 2011 
Odjezd: z a
P
 
Bližší informace se zájemci dozví na www.kufr-usvit.cz v aktualitách 

veme všechny kufráky, úsviťáky i náhodné kolemjdoucí 

Broňa Klementová a Pepa Kubela 

1 797 Broňa 

Hřeben Velké Fatry je ze západní strany těžko dostupný díky 
es jednotlivá údolí. A právě tuto část si zrychlíme 

řesunem na kole (libovolný typ, pojízdné), kdy při pozvolném stoupání 
kolem 

nejpozději tři týdny před akcí.  
Z
Akce se koná za každého počasí! 
     
 
PS: Případné dotazy: mobil 774 15
 
 
 
 
 
Milí turisté a cyklisté, 
 

dlouhým nástupům př
p

horského potoka se můžete kochat přírodou, nasávat vůni lopuší a 
těšit se na sjezd při cestě zpět. V závěru doliny na vhodném místě 
zamčená kola schováme, vyšplháme na kopec, projdeme kus hřebene, 
pokocháme se výhledy a horskou květenou, sejdeme zpět ke kolům a na 
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nich sjedeme dolinou zpět. 

 
Termín: sobota – neděle 18/19.6. nebo 25/26.6.2011 (dle počasí, 
doufám že na potřetí to už snad vyjde) 
Program: – návrh tras: 
Sobota – Necpálskou dolinou (11 km), Balcierovo – Koniarky – Chyžky – 
Ploská – chata p.Borišovom (možnost občerstvení) – Balcierovo (4,25 hod) 
Neděle – Gaderskou dolinou (16km), Drobkov – Ostredok – Križná – 
Králova studňa (voda)– Veterné – Drobkov (4.5 hod) 
 
Alternativa pro odjezd v pátek ráno: 
Pátek – výstup na Lysec se sjezdem Jasenskou dolinou (autem k chatě 
ysec, zde nechat kola, autem zpět Jasenskou dolinou k odbočce na 

s nádherné louky a koberce žlutých 

bytování: ve 4+9-lůžkových chatkách (sociální zařízení do 50 m od 
Gader v ústí Gaderské 

oliny. Ubytování si zaplatí každý sám – předpoklad do 10 EUR/noc 

e 

ístě 

ašem zvážení. 
nebo 

L
Lysec, výstup po žluté na Lysec pře
úpolínů, sestup po modré k chatě Lysec a sjezd na kole zpět k autu 
 
Možná je i pouze pěší turistika (bez dopravy kola). 
 
U
chatek v restauraci s hotelem) v chatové osadě 
d
Stravování: vlastní , restaurace hned vedle chatek příp.1 km v Blatnici 
Doprava: vlastními auty (cca.175 km) UH – Bánovce – Priedviza –
Slov.Pravno – Necpaly (Blatnica) nebo po dálnici Žilina - Martin 
Odjezd: v sobotu (alter.pátek) ráno dle dohody s řidičem, tak aby jsm
se sešli v 9.00 v Necpalech 
Účastnický poplatek: 50 Kč za organiz.výdaje vyberu až na m
Cena za dopravu cca. 300-350 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Příp.pojištění nechávám na V
Přihlášky: Laďa Plch mobil 777 767 299 (16.5-5.6 jsem mimo ČR) 
outdoor.uh@seznam.cz
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a držáky na kolo a příp.zájem o 

 Všestranné horské cyklisty a turisty zve  
odjezd již v pátek. 

 
Laďa Plch 
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o 3 letech Vás odních krás 
ovohradska a Vitorazska 

oblasti Novohradských hor – návrh tras: 
− Paměti Novohradska – 47km 

tit 

 
http /w p

 
 
P zvu opět k návštěvě a poznávání přír
N
 
Termín: pátek 1.7 – středa 6.7.2011 (5 dnů) 
Program: cykloturistika v 

− Paměti Vitorazska – 89km – možno zkrá
− Paměti Slepičích hor – 54km 
− Na kole Rakouskem – 45km 

více na 
:/ ww.kicnovehrady.cz/index.ph ?option=com_content&view=article

&id=5&Itemid=6
− kolem Nových 

Dobré vody, tvrz Kružberk, 
honosný k

Hradů : stáčírna 

ostel v Dobré vodě 

ět 

− 

mrhov – 

− 
ška- Rožmitál 

−  nebo okolo Třeboně 

− přes Novohradské hory : přes 
Šejby k Žofínskému pralesu, 
Stříbrné hutě, Pohoří, zp
možno přes Rakousko 
Novohradským podhůřím : 
Benešov nad Černou – Velké 
Skaliny – Blansko – S
Chlum – Sv.Jan nad Malší – 
Besednice – Lhotka – Chvalkov 
– Klení – Benešov 
Přírodním parkem Poluška : Rožmi
– Zubčice – Věžovatá Pláně – Polu
jižním Třeboňskem 

tál – Rožmberk – Zátoň – Přídolí 

− Blanenský les – Zlatá Koruna- Kleť 
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Více inf y.info/ 
 
Ub lečné sociální zařízení do 30 m 

 vybavená 
uchyňka (vařič, mikrovlnka, lednička), společ.místnost. I přes včasnou 

. Rozdělení do aut 

ubytování v chatkách + 

pravu cca.550 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 

ormacích najdete též na : http://www.novohradk

ytování: ve 4-lůžkových chatkách (spo
od chatek) v kempu Veveří 3 km jižně od Nových Hrad ,
k
rezervaci se podařilo zajistit pouze 12 míst v chatkách, proto neváhejte 
s přihlašováním. Příp.další zájemci se mohou ubytovat ve stanu. 
Stravování: vlastní příp.využití nabídky jídel v kempu 
Doprava: vlastními auty (cca.300 km) UH-Brno-Humpolec-Pelhřimov-
Jindř.Hradec-Třeboň-Suchdol-Nové Hrady 
Odjezd: ve středu 1.7. odpoledne dle dohody s řidičem
upřesním. 
Účastnický poplatek: 800 Kč (
organizač.výdaje) – zaplatit na místě  
Cena za do
Přihlášky: Laďa Plch mobil 777 767 299 (16.5-5.6 jsem mimo ČR) nebo 
outdoor.uh@seznam.cz
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a držáky na kolo. 
 

Takže neváhejte a přihlašujte se 
Laďa Plch 

 
 

k byl ysea uskuteční 
 krásné krajině kolem Náchoda. Co všechno můžeme navštívit a poznat: 
rlické hory, pevnost Dobrošov, gory Stolove v Polsku, vodní nádrž 

ytovně ve 3 a 4 

lubovnu s výborně vybavenou kuchyn,í vše je útulné a 

 

Ja o inzerováno v minulém zpravodaji, tak letos se Od
v
O
Rozkoš, Babiččino údolí, Adršpachské a Teplické skály, 
Broumovsko, při špatném počasí zámek Náchod, Opočno, Kuks, safari ve 
D.Králové atd. 
Ubytování je zajištěno na okraji Náchoda v tur.ub
lůžkových pokojích (vzhledem ke kapacitě budeme spát max. po třech.) 
Ubytovna má k
čisté. Na dvorku je venkovní posezení. Koupání je možné přímo na 
přírodním koupališti v Náchodě nebo na vodní nádrži Rozkoš, která je 
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vzdálena asi 9 km. Hlavní náplní bude cykloturistika KČP. 
 
Termín: od soboty 23.7.2011 do soboty 30.7.2011 
Doprava: vlastními auty, pokud bude málo aut tak vlakem. 

travování: vlastní, obchodů a hospod je v Náchodě dostatek, kuchyň je 

jsou 
útulné, 

uset 

 poplat
h 1.200 Kč. 

 Hronová tel.776394247 a platná přihláška je 

 Vedení Kufru 
 

 
 
 

ilí cyklisté a
Zveme všechny příznivce dlouhých stoupání a ještě delších sjezdů, 

ilovníky hor, slunce, alpských hospůdek, neskutečných panoramat, také Ty, 

S
perfektně 
vybavená. 
Ubytování: 
pokojíky 
menší, ale 
někdo bude m
spát na bidle, 
kapacita ubytovny 
je 40 osob, ale 
počítáme jen se 
30 účastníky, 
takže bude 
pohodlíčko. Sprchy 
a WC jsou 
společné a jsou dvoje. 
Účastnický
org.výdaje je pouhýc
Přihlášky: bere Máša

ek: který zahrnuje ubytování 7 nocí, místní poplatky a 

zaplacená záloha ve výši 500 Kč nejlépe, na účet Kufru č. 
1543558339/0800. 
 

Neváhejte s přihláškami, ať není pozdě.      

M  turisté, 
 
m
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kteří si chtějí zkusit sjet o něco vyšší hory než máme u nás, sáhnout si výš a 

ávrat v neděli. 
bytování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v oblasti – 

rtmánech s kuchyní, sociálkou…atd.  

 místě, 
vou sumou 84 euro (zahrnuje ubytování, rekreační taxu 1 

 na místě. 

onovi 

B
.5. 2011 v 7.30 hodin se uskuteční jarní 

třídit vše nepotřebné, dělat pořádky a 
viny střechy. Dobrovolníci vítáni!!! Nutno 

vodu vysokého nájmu bychom rádi přestěhovali kufrovnu do 
ěděli o nějakém vhodném místě, tak 

možná taky hloub… Tak pro Vás všechny bude srpnová akce, jež proběhne 
v oblasti Dachsteinu v Alpách. V plánu jsou 3- 4 cyklo dny, + pro zájemce 
turistika ve vysokých horách či ferrati.  
 
Termín: 17.-21.8.2011 (4 noci) 
Doprava: Os. auty, odjezd ve středu, n
U
v Schladmingu v penzionu, v apa
Strava: vlastní 
Přihlašování: U Soni do naplnění kapacity – objednali jsme 22 míst. Jako 
přihlášku beru 30 euro zálohu. Doplatek budu vybírat v eurech až na
počítejte s celko
euro na den, závěrečný úklid apartmánů, naše organizační výdaje). Záloha je 
nutná z důvodů event. storna, náhlého pozdního odhlašování, což pak 
organizačně a zejména finančně dělá Kufru problémy (poměrně vysoká 
záloha je již zaplacena). Dopravu si každý vyrovná s řidičem. 
Pozn: V Rakousku je povinnost jezdit s cyklistickou přílbou!  
Program: S bratrem Jirkou připravujeme cyklistické a turistické trasy pro 
různé výkonnostní kategorie. Mapy okolí a popis tras rozdáme
 

Přihlašujte se na 604 604 329 do konce června.    
 Soňa a Jirka Hr

 
rigáda v Kunovicích!!! 

velká brigáda v Kunovicích. Dne 7
Budeme chystat materiál na sezonu, 
hlavně chlapi se pustí do druhé polo
přijít opravdu včas, aby po četě vyklízecí a třídicí mohli brzy nastoupit chlapi 
na střechu. 
 
Hledání nové klubovny 
 Z dů
levnějších prostor. Pokud byste v
neváhejte a dejte vědět Dadulovi Hronovi. 

Vedení KUFRu a Úsvitu 
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Ceník půjčovného  
(uvedeno půjčovné na den) 

nečlen 
Vlek velký – na kola ..................500,- 
 
Pevné lodě C2 – plastovky ..............

ě jsou pádla a staré vesty (červené polystyrenové) 

350,- 
ulsar – Gumotex (6 míst)............... 350,- ............................450,- 

otex (2 místa) ............... 100,- ..........................  200,- 

 

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

opule pro 3 os. ..............................30,- ............................. 50,- 
ro 4 os. ..............................30,- ............................. 50,- 

otorová pila ................................. 100,- ...........................400,- 
 zabijačku ..........................30,- ............................ 50,-  

 
 il 
60  

 člen 
....................... 400,- ..........

...80,- ............................140,- 
C1 - plastovka...................................40,- ............................  80,-  
V cen
 
Rafty  
Colorado – Gumotex (6 míst)........... 250,- ............................
P
Pálava-Gum
Yukon-RobFin- samovylévací (2 místa) 150,- .........................250,- 
V ceně jsou pádla, staré vesty  (červené polystyrenové) a pumpa  

Příslušenství: 
p . . . . . . . .   lovací vesta (Hiko) ..........................20,- . . .... .... . .. ..... . . 40,-

ádlo plastové ..............................10,- ............................. 20,-
dvojpádlo 
pumpa ..............................10,- ............................. 15,- 
 
Stany: 
Kopule Stanap ..............................30,- ............................. 50,-  
K
Kopule p
 
Ostatní: 
Karimatka ..........................................5,- ............................... 5,-  
M
Kotlina na

Materiál možno zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem - mob
4 100 900. V případě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla
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Polehňu mobil 604 897 725.  

686 01 Uher
eře 12 

 
 

mail 
hron.drahomir@seznam.cz

 
 
Klubovna:   

Palackého nám. 293 
ské Hradiště 

1. patro  - dv
 

 
 

 Jméno 
ředseda Dadula Hron 

e- Telefon 
P 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 

ehňa ail.cz Pavel Pol pavelpol@em 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR vá
lenové DR itová 

liška Létalová 08 056 938 

klement.brona@centrum.cz

 Ludmila Bříštělo  572 542 629 
Č Broňka Špir  
 E  6
    
Vedoucí Broňa Klementova 774 151 797 

pexx@seznam.cz Jiřík Müller a 736 176 628 
 Jitka Čerstvá rstvaj@seznam.czce 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová nam.czMasa.hronova@sez 776 394 247 
 Mirka Snížková am.czmirka.snizkova@sezn 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

P a Úsvi
 Soňa  a@sez
ředsed tu:   

Hronová        604 604 329   sona.hronov nam.cz  
Vedení Úsvitu

ňa     604 897 725  pavelpol@email.cz
:  

 Pavel Poleh     

E-m czail:  kufr.uh@seznam.   
 czduzina.usvit@seznam.   
Http z:  www.kufr-usvit.c   
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 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUFR a Úsvit v červnu 2011 
4. – sobota    - Od kamene ke kameni II. 

- Jihlava a Svratka 
- Velká Fatra na kole a pěšky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tí a mládeže DUHA. 
 1.5.2011. Příští 

4.-5. – víkend   
18.-19. (25.-26.) – víkend  
25. – sobota    - Oheň  
 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dě
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová. Uzávěrka

mailto:sona.hronova@seznam.cz


 
 
 

uzávěrka: 28.5.2011. 
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