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ZPRAVODAJ 
KUFRu a ÚSVITu 

ÚNOR 2012 
 

7., 14., 21. a 28. – úterý 
Do sauny s Kufrem 

 

11.2. – sobota 
Vlára 2012 

 

12.2. – neděle 
Turnaj v deskovkách 

 

18.-25.2. – týden 
Jarní prázdniny 

 

2.-4.3. - víkend 
Úsvitcon 
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Milí přátelé - kufráci a úsviťáci. 

Letošní zima nám stále znovu a znovu připravuje nová překvapení. 
Nejdříve půlku ledna prší a teď se na nás ženou třicetistupňové mrazy ze 
Sibiře. Co nás ještě čeká? Ať už je to cokoliv, jen těžko se to vyrovná 
zážitkům Jirky Hrona a Peti Pijáčka z letošní dešťovo-zmrzlo-sněhové Jizerské 
padesátky. Doufala jsem, že se naši borci s Vámi o zážitky podělí sami, ale 
oba jsou zaneprázdněni a tak se pokusím jejich příběh převyprávět já, tak jak 
jsem jej od nich slyšela. Stojí to za to. Mírné 
nepřesnosti mi snad chlapci prominou.  

Někdy na podzim se můj bratr Jirka, 
velký sportovec, rozhodl, že zkusí zajet 
Jizerskou padesátku na běžkách. Rozhodil sítě 
ve svém okolí, kdo z přátel by měl podobné 
touhy a ambice. A protože pro Pepeho není 
žádná výzva dost velká, nechal se lehce 
zlanařit. Zaplatili si účastnický poplatek a čekali 
na zimu, aby mohli začít trénovat. Čekali a 
čekali. Přišly Vánoce a oni stále čekali. Dva 
týdny do startu a zima stále nikde! Dostavilo se 
mírné znepokojení. Nutno ještě dodat, že Pepe 
byl dosud jen 2x na běžkách, myšleno za celý 
svůj život. Navíc až Ježíšek mu nadělil výbavu, 
zcela novou, nezajetou, neodzkoušenou. A 
zkoušet ji až na ostro při padesátce, to je opravdu jen pro silné jedince. A tak 
přišel pomalu, téměř beze sněhu, konec roku, do startu zbýval týden. Jirka si 
aspoň cosi naběhal ve stopách na Šumavě. Pepe… si taky cosi naběhal - 
dostal totiž na pět dní průjem. Přišel den Dé. Odjez do Jizerek. Komunikuji 
ustaraně s oběma borci a dovídám se, že Pepeho snad už průjem přešel a tak 
že nakonec nové lyže přeci jen jede vyzkoušet. Hmmm? Moc se mi to nezdálo 
a dostala jsem o Pepeho strach. Ještěže už aspoň nemá ten průjem, 
uklidňovala jsem se! Nakonec i jeho léčbu pojal dosti kuriozně. Maminka 
Pavla poradila uvařit si na cestu zázvorový čaj. To by mohlo pomoci zažívání 
ustabilnit. Pepe, poslušný synek, ráno vstal, chňapl po prvním kořenu, co mu 
přišel pod ruku, nastrouhal ho a spařil horkou vodou. Poctivě popíjel po cestě 
„zázvor“ a když se propil ke dnu termosky, zjistil, že ten zázvor voní spíš jako 
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křen. Dobrý vývar si připravil! Jen vepřový jazyk mu k němu chyběl. To teď 
musí ujet i kdyby nechtěl! Aby byli chlapci na start čerství, rozhodli se přespat 
u známých v Liberci. A jako správná výprava z Moravy hned začali tahat z 
tašek víno, slivovicu, klobásky a tak. Jenže… se nesetkali kupodivu s 
pochopením domácích. Pan domácí se na trať chystal také a takové dietní 
prohřešky si rozhodně nemohli před závodem dovolit! Víno? Vyloučené! Po 
ránu k snídani jim ještě zakázal jíst jogurt, pít mléko a postupně zjistili, že je 
nevhodné téměř vše, co si k jídlu připravili. Prý se tím vším strašně zakyselí 
ještě před startem a to je přeci nerozumné a vůbec nepřípustné. S nejistotou 
dožvýkali chleba se salámem a vyrazili do Bedřichova na start. Ve 
všeobecném mumraji se zorientovali, uložili věci do úschovny a jelikož 
panovalo nevyzpytalelné počasí - déšť, sníh, místy led, rozhodli se svěřit své 
lyže do rukou odborníkům. Ti jistě budou vědět, jak namazat! Chyba lávky! 
Ani odborníci nevěděli. Nicméně, zhruba stejně na tom bylo všech 4000 
účastníků. Konečně bylo odstartováno. Lucka (jejich morální podpora) zůstala 
daleko za jejich zády a masa závodníků už se valí. Jirka následně líčil své 
děsivé pocity po startu. Žádný záběr, lyže ustřelují, rozjíždí se, stopa téměř 
žádná a navíc s sebou nevezl žádný vosk, aby mohl přemazat. Představa, že 
takto odklopýtá 50 km jej paralyzovala. Pepeho pocity po stratu jsem raději 
ani nezkoumala. O Jirku jsem strach neměla, zato Pepeho sms, že uběhl 30 
km a už jede spokojen ve sběrném autobuse, mě vyloženě uklidnila a své 
katastrofické vize o vyčerpaném, dehydrovaném kamarádovi se svalovými 
křečemi odvezeného vrtulníkem do nejbližší fakultní nemocnice jsem mohla 
pustit z hlavy. Na potřetí na běžkách, v takových podmínkách a po 5 denním 
průjmu - slušný výkon!!! Jirkovi se podařilo po 30 km přemazat a tak pak 
cestou do cíle ještě předběhl asi 500 účastníků a skončil v polovině 
startovního pole. Spokojen. Vyřízen! 
 Byla jsem na ně hrdá, protože i média psala o mimořádně těžkých 
podmínkách a i největší borci měli o hodinu delší časy než v předešlých 
letech. Pokud Jirku nebo Pepeho potkáte, nechejte si to vypravovat, má 
zpráva je zřejmě jen nepatrným odleskem pravé reality. 
 Koneckonců mě teď napadá, že Jirka s kufrákama je teď na běžkách 
na Šumavě. Předpovědi na mínus třicet se pomalu naplňují – v noci na Kvilně 
bylo -37!!!. Tuším, že i příště budu mít o čem psát. Mě by z domu do takové 
zimy nikdo nevyhnal. A to tentokrát ani s Kufrem! Neberte si ale ze mě 
příklad. 

Mrazu zdar Soňa 
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Ahoj Úsviťačky a Úsviťáci! 
 
Na únor jsme si pro 
vás připravili turnaj 
deskových her, který 
proběhne 12.2. v domě 
U dvou mamlasů, kde 
máme klubovnu. 
Turnaj samotný bude 
probíhat od 14:00 v 
zasedací místnosti č. 2, kde jsme promítali fotky a video z letošního 
tábora. Budou se hrát dva turnaje. Jeden v Bengu a druhý v 
Osadnících z Katanu základní verze. Turnaje budou probíhat zároveň, 
takže si musíte rozmyslet v kterém byste chtěli soutěžit. Hodnotná 
odměna pro výherce je zajištěna!  

 
Termín: 12.2., společenskou místnost 
máme zajištěnou od 14 do 18 
hodin,takže času bude dost 
Sraz:   13:45 hod. 
Herní plán:  začátek ve 14:00,  
  konec v 18:00 
Účastnický poplatek: 30 kč 
Kapacita: není omezena 

 
Ahoj     

Pepe, Jirka 
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S lucernou a v lesklé zbroji, 

stíny kolem jen se bojí, 
kráčíme hloub jeskyní, 
směle naše kroky zní.  

Šipka letí - máme kliku,  
uhneme jí v oka mžiku,  

poklad čeká někde dole , 
skrytý v starém solném dole.  
Mrtvý strážce prý ho hlídá,  

nic nového, je to bída, 

zasviští šíp, sekne meč, 
milý ghůle, teď si breč. 

A kostlivci s radostí  
dělme kosti od kostí.  
Mrtví přece nežijí,  
tak zmrvíme zombii.  

Ten, kdo tvrdil, že jsou živí, 
ten se asi strašně diví,  
živí mrtví - to je kýč,  

berem poklad a jdem pryč.
 

Pokud vás tato chvilka poezie neznechutila, ale naopak pobavila či 
dokonce naladila na Dračí doupě, měli byste uvažovat o účasti na 
letošním Úsvitconu. Jako pokaždé vám můžeme slíbit dvě soutěžní 
dobrodružství, doprovodný program, spoustu zajímavých lidí a 
tradičně pohodovou atmosféru - tak neváhejte a včas se přihlašte. 
 

Termín: 2.3. – 4.3. 2012 
Místo conání: Základní škola na Modré u Velehradu 
Odjezd: 16:25 autobusem z Uherského Hradiště, sraz 15 minut 
předem  
Prezence a začátek Úsvitconu: 18:00 (zejména pro ty, kteří přijedou 
vlastní dopravou!) 
Návrat: 16:18 autobusem do Uherského Hradiště 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 300,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 250,-
Kč) + sáček bonbónů (ale takových, co máte rádi a ne těch, kterých se 
chcete zbavit - co si přinesete, to si sníte) 
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 (poplatek 
zahrnuje 
dopravu, 
ubytování, jídlo, 
organizační 
výdaje) 
S sebou: spacák 
a karimatku, 
ešus, hrnek, 
přezůvky! 
 
S sebou speciálně: připravený osobní deník postavy dle upravených 
pravidel na 
 http://www.linel.mysteria.cz/kestazeni/upravena_pravidla.xls , 
obyčejné tužky, gumu, kostky (desetistěnnou a šestistěnnou), 
doporučujeme také kostýmy a všeliké speciální rekvizity – inspirovat 
se můžete na fotkách z minulých Úsvitconů na stránkách 
www.linel.mysteria.cz, www.lovciveverek.cz 
 

Program: turnaj v Dračím doupěti, lukostřelba, deskové, karetní a 
společenské hry 
 

Přihlašování: do pondělí 27.2.2012 u Jirky Műllera na emailu 
apexx@seznam.cz zasláním kompletně vyplněné přihlášky, kterou 
stáhnete například na stránkách 
www.linel.mysteria.cz 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností volejte Jirkovi na číslo 
736176628. 
 

Meč a magie,        
PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen & PJ Žaba 
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Připravované akce 
Na březen kromě Úsvitconu 
chystáme výpravu na 
duhovou akci pro náctileté – 
na Duhovou bránu a v plánu 
je další víkendová výprava. 
 
 

Tábory 
Opět chystáme 2 tábory. 
Tábor pro náctileté na 
počátku července v Řikoníně 
a tradiční tábor Úsvit první 
půlku srpna u Starého Města 
pod Sněžníkem. Těšte se!!! 
 
 

Registrační poplatky do Úsvitu na rok 2012 
Prosíme Všechny úsviťáky, aby zaplatili registrační poplatek do Úsvitu 
120 kč, ať to nemusíme řešit dál během roku. Vyplněný registrační list 
zašlete na email Pajovi: pavelpol@email.cz a částku 120 kč na 
úsviťácké konto – číslo uvedeno na konci zpravodaje. Díky!!! 
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V minulém roce se nám nepodařilo vyjet na Vláru kvůli počasí. 
Kdoví jak bude tentokrát. Zatím to na zimu moc nevypadá, ale je třeba se 
připravit a věřit, že nám sníh napadne. 
 
Kdy: v sobotu 
11.února 2012 
Kam: z Uh.Hradiště 
8:23 hod. /příjďte dřív 
kvůli skupinové slevě/ 
do Bojkovic, pak 
autobusem na 
Žítkovou. Odsud už na 
lyžích po hraničním 
hřebenu, podle 
podmínek do Bylnice 
nebo Štítné na vlak. 
Z Bylnice jede ve 
14:12 nebo pro 
slimáky 16:02 hod. 
vlak zpět do Hradiště. 
Je třeba si vzít 
občerstvení sebou, neboť po trase hospoda není, max. rychlé pivo ve 
Štítné při stíhání prvního vlaku. 
Přihlášky: není třeba, pouze dejte vědět záměr, že chcete jet, abych měl 
přehled. Aktuální zprávy o sněhových podmínkách budu podávat na tel. 
607 280 854. 

Těší se    
Míla 
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Vážení a milí lyžaři, 

Prozradím Vám, že v době od 18.2. do 25.2.2012 jsou Jarní 
prázdniny a na toto období připravil Kufr týdenní pobyt na chatě Kovárna 
ve Stříbrnicích. Vy, co nemáte prázdniny (jelikož nejste děti, mládež nebo 
kantoři) tak si vemte dovolenou a vyrazte s Kufrem na týdenní zimní 
relaxaci. Co Vás čeká: 
za prvé: dostatek sněhu 
za druhé: sjezdaře přímo v místě sjezdovka se sedačkovou lanovkou, 
která je spojena s lyžařským areálem v Hynčicích, nedaleko jsou další 
střediska Kunčice a Paprsek. 
za třetí: běžkaře upravené tratě na úpatí Sněžníku a v okolí Paprsku a 
samozřejmě výstup na Kraličák. 
za čtvrté: útulná chata Kovárna, s vybavenou kuchyní, infrasaunou, 
krásnými kachláky, pokoje jsou 4x čtyřlůžkové a 1x třílůžkové. 
za páté: fajna partyja, příjemné večery, týden bez televize a novin, no 
prostě relax. 
 

Teď několik informací: 
Termín: od soboty 18.2. do soboty 25.2.2012 
Stravování: individuální, na chatě se dá vařit, hned vedle je hospůdka, 
kde vaří a obchod se základními potravinami. Větší nákup je možno 
provést ve St.Městě, které je vzdáleno asi 4 km. 
Doprava: vlastními os.auty, vzdálenost UH – Stříbrnice 170 km. Při 
přihlášení dejte vědět zda můžete vzít os.auto. 
Účastnický poplatek: za ubytování a org.výdaje je 1.980 Kč, pro děti a 
nevýdělečnou mládež do 26 let 1.600 Kč. 
Přihlášky: registruje Drahomír Hron mob.736680073, mail: 
hron.drahomir@seznam.cz s přihláškou je nutno zaplatit i 500 Kč zálohu. 
 

Tož to doma proberte, zda s nama vyrazíte, přihlaste se co nejdřív (chata 
má 19 míst). 

Na svahu nebo ve stopě se na všechny těší   
Dadula 
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Vážení přátelé, 

Na letošní rok je připravena Odysea v 1.260 km vzdálené destinaci 
v Černé Hoře v městečku Sutomore, do které se budeme přepravovat 
luxusním autobusem po dobu cca čtrnácti hodin. 
 
TERMÍN: 29. 6.- 8. 7. 2012 (jsou zde pouze 3 pracovní dny) 
POLOHA: příjemný klubový 
komplex ležící v jižní části 
městečka Sutomore, jen 1 km 
pěší chůze od centra letoviska 
Sutomore, které lemuje velký 
počet barů, restaurací, rybích 
restaurací, plážových barů, 
zlatnictví, butiků, minimarketů 
a diskoték. Leží ve svahovitém 
terénu, v jednom z 
nejzelenějších koutů 
poloostrova Ratac. Komplex 
Zlatna Obala získal název podle 
přilehlé idylické „Zlaté“ pláže, 
která se stává čarokrásnou při 
západu slunce, kdy se vody 
Mediteránu začnou zabarvovat do nádherné třpytivě zlatavé barvy. Čeká 
Vás hřejivý svět křišťálově průzračné vody, oblázkových pláží a 
upravených ploch na opalování, relaxování a zábavu. Rozsáhlý komplex 
Zlatna Obala je rozdělen do jednotlivých bungalovů, které se rozprostírají 
kolem centrální budovy, kde se nachází recepce, bary, kavárna a 
klimatizovaná restaurace, z jejíž terasy je překrásný výhled na moře, 
okolní hory a k večeru na překrásný západ slunce. Jednotlivé pavilony 
jsou propojeny spolu s centrální recepcí a centrální budovou cestičkami se 
schodišti a to v nádherné zeleni. V blízkosti komplexu se nachází také 
nudistická pláž, která se poodkryje přímo pod útesy, na kterých jsou 
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pozůstatky starobylého opevnění. Nad Zlatnou Obalou se tyčí zelení 
porostlé pohoří Rumija.  
VYBAVENOST: 2 recepce, trezor na recepci, restaurace s terasou, bar, 
plážový bar, kavárna, aperitiv bar, minimarket, ambulance, hlídané 
parkoviště (zdarma), soukromá pláž pouze pro hotelové hosty, plážový 
servis (za poplatek), půjčovna aut, animační programy KOVOTOUR PLUS 
pro děti i dospělé.  
UBYTOVANÍ: jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje 
v jednotlivých bungalovech s vlastním soc. zařízením a ledničkou. Všechny 
pokoje disponují balkónem či teráskou a jsou přímo u moře. 
STRAVOVÁNÍ: v centrální klimatizované restauraci, polopenze, nebo 
plná penze – snídaně-oběd-večeře formou švédských stolů + pitný režim 
nápojové automaty s pitnou vodou. 
PLÁŽ: kamínková i písečná, v bezprostřední blízkosti objektu, s možností 
plážového servisu za poplatek. Na pláži se nalézá sprcha se sladkou 
vodou.  
 

SPORT A ZÁBAVA: služby klubového komplexu, zábavní centra. Velká 
terasa určená pro zábavné a herní programy pro děti a dospělé. 
Speciálně pro nás: 
Lze zajistit zorganizování soukromých výletů dle vašich požadavků: 
-dvoudenní rafting na řece Tara - cena cca 2.350,- Kč 
-Boka Kotorská-Kotor – cena cca 750,- Kč 
-kaňony řeky Tara a Morača, Žabljak- cena bude určena dle počtu 
účastníků 
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-Skadarské jezero-národní park-cena dle počtu přihlášených 
-Montenegro tour Cetinje, Njeguši – cena cca 870,- Kč  
-Albánie  -Budva   -Dubrovník 
-výlety na kole – trasy budou připraveny a v posledních informacích vám 
budou sděleny 
-výlety pro pěšáky-připravíme návrhy tras 
Všechny výlety budou upraveny dle našich požadavků (délka výletu+ 
kombinace, autokar jen pro naši skupinu) 
Při výletech budou zajištěny jídelní balíčky. 
 

Cena 6.650 Kč na dospělou osobu. (bez výletů) 
Cena za dítě do 12-ti let 2.950 Kč (bez výletů) 
 

Výše uvedené speciální ceny jsou pouze pro členy KUFRu. 
Každý účastník musí mít platný cestovní pas. 
 

Ubytování přímo u moře. 
− Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi švédské stoly, doprava 

luxusním autokarem, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb. 
− Cena za osobu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh - možnost 

dokoupení (cena 250 Kč/dosp.os./pobyt). 
 

Přihlášky zasílejte na mailovou adresu – antoninkosik@seznam.cz 
dále uveďte: - jméno, příjmení, dat.narození, adresu, telefon, mail 

- o který zájezd máte předběžně zájem 
- zda chcete zajistit přepravu kola (cena cca 800,-Kč), pozn. 

počet kol je omezený 
- další požadavky či připomínky 

Přihláška bude zaregistrovaná po zaplacení zálohy 1.500,-Kč na účet Kufru 
1543558339/0800 v termínu do 25.2.2012 nebo naplnění zájezdu.  
V případě, že nebude zájezd naplněn či si nezajistíš náhradníka pro 
případ, že se nezúčastníš odysei, záloha je nevratná. 
Doplacení zájezdu je třeba uhradit v termínu do 30.3.2012. 
Přátelé, 
věřím, že tyto prvotní informace jsou dostačující a těším se na shledání. 

Tonda Košík    
tel.775 753 189 
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Zavzpomínejme se Zuzkou Müllerovou na 
léto 2004 a cyklotúru na Rejvíz… 
 

Túra na Rejvíz 
Den začal skvěle. Hned ráno se 

dalo tušit, že se stane něco převratného, 
něco tak neočekávaného jako sníh na 
Kanárských ostrovech. Bylo hezky a mělo 
se jet na Praděd. Původně jsme si říkali, 
ať jedem radši zavčas, ať už to máme za 
sebou. Jenže když nastala hodina H a 
měli jsme se vydat vstříc nejvyšší 
moravské hoře, odhodlání se zhroutilo. 
Jirka Hron s pohledem na oblohu 
prohlásil, že na hřebeni bude asi špatné 
počasí a nemá cenu jet na Praděd, pokud tam nebude 100% krásně. Tím 
vlil některým do žil dvojí energii: 1. dnes na Praděd nepojedeme, 2. 
možná na Praděd vůbec nepojedeme (předpověď počasí byla spíš 
pesimistická). 

Takže jsme se rozdělení do obligátních výkonnostních skupin Chrti, 
Hadi a Šneci vydali na Rejvíz. Cesta by se dala rozdělit do 6-ti etap. 
1. Na Anenský vrch: Ten, kdo tuto trasu vyhlásil cyklostezkou, musel 
být tentýž člověk, který vyznačil cyklostezku z Hospody pod Skalou 
na Břesteckou skálu. Zřejmě vlastní nějaký nový druh kola kříženého 
se vznášedlem. Ale asi nikoho nepřekvapí, že někteří Chrti to pojali 
jako výzvu a až do vrcholu s kola nesestoupili. Klobouk dolů. 
2. Z Anenského vrchu do Vrbna: Poté, co mě mí spolujezdci skoro 
zlynčovali, když nahoře nebyla hospoda, o které jsem mluvila, musela 
jsem si napravit reputaci a začala básnit o cukrárně ve Vrbně, kde 
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prodávají 25 cm dlouhé trubičky. Aspoň v zimě prodávali. To ale taky 
byla na Anenském vrchu otevřená hospoda…Sjezd do Vrbna byl úžasný, 
adrenalinový, bláznivý a velice, velice rychlý. Cukrárna otevřená, bez 
trubiček, ale zato se spoustou jiného sortimentu. 
3. Z Vrbna na Rejvíz: Z vyjedené cukrárny se táhne 15 km dlouhá 
cyklostezka proti proudu potoka až na Rejvíz. Velice příjemný, ale po 
čase už trochu ubíjející úsek. Ztratili jsme tam Chrty, když jsme se 
my, Hadi a Šneci, rozhodli přerazit nudu asfaltové cesty a vydali se 
poslední 3 km terénem po značce. Na Rejvízu jsme poklusem mezi davy 
babiček s dětmi obhlédli rašelinová jezírka, vyzvedli jsme Soňu 
s Koprem z bufetu, kde se odměňovali za dlouhé stoupání, obrátili kola, 
a svištěli zpět do Vrbna. 
4. Z Rejvízu do Vrbna: Kdo nezažil, nepochopí. Dokonalost 15 km 
mírného sjezdu po hladké asfaltečce se nedá popsat slovy… 
5. Z Vrbna na Hvězdu: Jestli byl předchozí úsek opojný a povznášející, 
toto byla kocovina. S 55 km v našich nepříliš trénovaných nohách se 
toto pozvolné stoupání po hlavní silnici proměnilo v noční můru. 
Nakonec nás z autobusové zastávky, ve které jsme čekali na zázrak, 
musel vytáhnout bratr Kopr. Poslední kilometr Karlovou Studánkou na 
Hvězdu byl skutečná agónie.  
6. Z Hvězdy domů: Není co, dodat, ten sjezd jsme si prostě zasloužili. 

Přijeli jsme na chatu a teprve tehdy vyšla najevo ta nečekaná, 
nepochopitelná skutečnost, Ten den jsme my, Šneci a Hadi, najeli víc než 
Chrti! Ti totiž, otrávení dlouhým čekáním na cyklostezce před Rejvízem, 
kterou my jsme opustili o kilometr dřív, obrátili kola rovnou a vrátili se do 
Vrbna, aniž by spatřili krásy mechového jezírka a místního bufetu. 

A poslední věc – celý den krásně svítilo slunko a při zpáteční 
cestě na nás čas od času vykoukl fotogenický vrcholek Pradědu, 
vyzývavě zvoucí proti modré bezmračné obloze.  

Zuzka Špiritová 
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 
 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavel.polehna@kufr-usvit.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová Masa.hronova@seznam.cz 776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 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 

 

Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725 pavel.polehna@kufr-usvit.cz  
 Jiří Müller          736 176 628 apexx@seznam.cz 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
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KUFR a Úsvit v březnu 2O12 
 

● 15.3. čtvrtek    Josefovské boulení 
● ??.  víkend  Dětská akce 
● 31.3. sobota  Horenka Chabová – pěší  
● 30.3.-1.4. víkend  Duhová brána 
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