
     Kukátko 
    Číslo 2.                                                                                          Časopis oddílu TOM 19210 KUK Atlantik  

Milí čtenáři!! 
Máme tu pro vás nachystané nové číslo našeho časopisu. Od posledního vydání se toho 

hodně změnilo. Absolvovali jsme pár menších výletů, strávili jsme podzimní prázdniny ve 

Vilémovicích a v neposlední řadě jsme se vídali na našich schůzkách. Doufáme, že se vám náš časopis 

bude líbit, a že nám také časem přispějete vlastní poznatky a zážitky.      

Pája a Kačka 

  

 

Návštěva zoologické zahrady v Brně 

Dne 17. 9. jsme navštívili brněnskou zoologickou zahradu. Měli jsme nádherné počasí, které 

se opravdu hodilo. Učili jsme se poznávat zvířátka, seznámili jsme se s latinskými názvy, vysvětlili 

jsme si jejich původ a užívání a výskytem zvířátek. Snad jsme si dokonce i něco zapamatovali. Sice 

jsme se sešli v malém počtu, ale to nám nebránilo si pořádně zařádit na nových prolízačkách v dětské 

zoo a pomuchlat se s králíčky. Závěrem jsme vyzkoušeli novou skluzavku v Beringii (nově vystavěná 

expozice), a utíkali jsme lehce znavení a ušlapaní domů. 

Tohle byl náš první výlet po obnovení oddílové činnosti. 

Myslím, že se velmi vydařil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hledání starého brněnského pokladu 

Dne 1. 10. jsme se podle instrukcí od Dr. Jonnese vydali hledat starý 

brněnský poklad. Mělo to sice pár menších omezení a zádrhelů, ale věděli jsme, že 

se poklad zjevuje po 500 letech právě kolem 4. hodiny odpoledne. Bohužel jsme 

nevěděli, kde je tento poklad ukryt. Věděli jsme však, že starý strážce pokladu 

rozházel po Brně cáry staré mapy, jedinou šancí, jak získat poklad bylo tuto mapu 

najít, poskládat a při tom nebýt viděn nepřátelskou skupinou, ani strážcem 

pokladu. Po poskládání všech kousků mapy a boji s nepřáteli v ulicích jsme 

poklad se strážcem našli, byl to boj, na který se jen tak nezapomíná. Strážce 

jsme zahnali a poklad našli. Stará soška kapucína bude předána do Muzea 

v Londýně, ale zatím nám zdobí naši klubovnu. 

 

 

Podzimní řádění s Asterixem a Obelixem – Vilémovice 2011 

Asterix s Obelixem nás poprosili, abychom jim pomohli získat peníze od Římanů, kteří na 

daních obírali Galské vesnice. Úkol přímo nelehký, ale s takovými 14-ti a půl pomocníky se to 

Asterixovi a Obelixovi povedlo. Při pátrání po penězích a zkoušení bojových dovedností jsme navštívili 

jeskyni Balcarku, jeskyně Punkevní, a z horního můstku jsme se koukali do dna Macochy. Našlapali 

jsme pár kilometrů a prozkoumali jsme každou sebemenší jeskyni, nebo díru při cestě zpátky jestli se 

v ní neschovává nějaký Říman. Velice oblíbenou atrakcí se 

stala překážková dráha přímo na náměstí Vilémovic, kde 

jsme uskutečnily hned několik soutěží. Závěrečný boj se 

konal za setmění, přepadli jsme Římany a peníze jsme 

nakonec získali. My bychom s nimi, ale nikde nezaplatili, tak 

jsme je vyměnili za truhlu plnou sladkostí a peníze se vrátily 

zpět ke svým majitelům. Myslím, že všichni jsme si to řádně 

užili, ale únava nás skolila nakonec všechny. Dne 29.10. zde 

oslavila Šárka své 8. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. 

 



Fotogalerie – Podzimky Vilémovice 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato fotka byla pořízena hodným 

panem průvodcem v Masarykově 

dómu v punkevních jeskyních. 

Více fotografií na 

www.kukatlantik.cz nebo na 

www.kukatlantik.rajce.idnes.cz  

 

 

http://www.kukatlantik.cz/
http://www.kukatlantik.rajce.idnes.cz/


TOM 19210 KUK Atlantik 

 

a Dr. Jonnes Vás zvou na dobrodužnou cestu za 

tajemnými poklady světa. Zažijete spoustu legrace, nových 

zážitků a najdete si nové kamarády. 

 

Pokračování 20-ti leté tradice turistického oddílu KUK Atlantik 

začalo. Pravidelně, každý týden, vždy ve středu v klubovně: Hochmanova 5 (Brno-

Líšeň) v 16:30. Nudit se rozhodně nebudete. 

O děti ve věku od 6 do 14 let se rády postarají: 

Pája (Pavla Šanderová 723846181) a Kač Kač (Katka Beranová tel: 775147191). 

Kontaktní e-mail:  kuk.atlantik@seznam.cz 

 

Co nás letos ještě čeká??? 

Jak je asi dobře známo, školní rok se dal plně do pohybu a za námi už zbyla jen hromada fotek z akcí. 

Výlety, které nás ještě čekají, kvapem ubývají. Nebuďte smutní, pár jich tu pro vás ještě máme, a 

přemýšlíme nad plánem na rok 2012. Kdyby, jste měli nějaká přání, dotazy a nabídky na výlety, rádi si 

necháme poradit, a také rádi splníme vaše přání.  

 

18.11. – 19.11. – Horolezecká stěna Kuřim 

2.12. – 4.12. – Mikuláš ztratil plášť (najdeme ho?) 

17.12. – Předvánoční bruslení s rodiči 

 

V plánu je také předvánoční schůzka v klubovně, kde si zazpíváme koledy, spapáme maminkám 

cukroví a rozdáme si dárečky. Termín bude upřesněn začátkem prosince. 

 

Všechny dotazy, připomínky, nápady,přání, poznatky atd. piště na náš oddílový 

mail kukatlantik@seznam.cz 

Naše webové stránky už jsou plně v provozu na www.kukatlantik.cz , zde nám 

můžete psát do návštěvní knihy, prohlížet si fotografie, jsou zde ke stažení naše 

časopisy a vše co vás jen napadne. 

 

mailto:kuk.atlantik@seznam.cz
mailto:kukatlantik@seznam.cz
http://www.kukatlantik.cz/


Kdo jsou naši vedoucí? 
Zajímalo by vás, kteří lidé se starají o vaše děti, jaké mají koníčky, kde studují nebo pracují? Máme 

pro vás nachystanou malou rubriku o našich vedoucích, kteří odpovídali na jednoduchý dotazníček. 

V druhém čísle se seznámíte s Jančou a Maruškou. 

 

Karty vedoucích 

 

Jméno ( Jak mi všichni říkají): Janča 

Věk: 28 

Osvědčení: Hlavní vedoucí letního tábor, oddílový vedoucí, hospodář, 

zdravotník zotavovacích akcí 

Povolání/studium: Ing. geodézie 

Oblíbená činnost/koníčky: divadlo, stavba RD, děti 

Oblíbené jídlo: Roštěnky 

Proč  jezdím na tábory a podobné akce? Tábory pořádám již 5 let 

předtím jsem jezdila 9 let, důvod???? baví mě to!! 

Od kdy jezdím na tábory: jako dítě od první třídy, jako instruktorka od 

14-17, jako vedoucí 18-23, hlavní vedoucí 24-28 

Nejlepší zážitek z tábora: když jsou děti prostě štastné a spokojené 

  

  

 

 

 

Jméno ( Jak mi všichni říkají): Marie Smutná (Maruška) 

Věk: 32 

Osvědčení: oddílový vedoucí, zdravotník, hospodář, hlavní vedoucí 

Povolání/studium: rodičovská dovolená jinak ing, VUT fakulta 

chemická chemie a technologie ochrany životního prostředí, Ph.D. 

na Masarykova univerzita, chemie životního prostředí 

Oblíbená činnost/koníčky: péče o děti (nejen vlastní), jinak sporty 

všeho druhu, cestování, poznávání... 

Oblíbené jídlo: maso 

Proč  jezdím na tábory a podobné akce? asi mě to baví, ne? :) 

Od kdy jezdím na tábory: od první třídy jako účastník, od 14 jako instruktor, od 18 let jako hlavní 

vedoucí, od 26 jako vedoucí, zdravotník a "kibicér" 

Nejlepší zážitek z tábora: celej tábor je veeelkej zážitek 

 

 

 

 



TOM 19210 KUK Atlantik pořádá: 

Návštěvu horolezecké stěny v Kuřimi 

 

Další výlet je před námi a tentokrát si vyzkoušíme své horolezecké 

schopnosti na Horolezecké stěně v Kuřimi. Dříve jsme do Kuřimi jezdili 

každý rok, teď je ta pravá chvíle tuto tradici opět obnovit. Na této 

stěně nám bude zapůjčeno veškeré vybavení zdarma. Stěna se 

nachází v místní tělocvičně, je zde 530 m2 prostoru k lezení. 

K dispozici, nám budou i instruktoři lezení. Doufám, že zažijeme 

spoustu legrace a vyzkoušíme si něco nového. 

Sraz: 18.11. 2011 v 17:30 v hlavní budově vlakového nádraží (vpravo 

za vchodem) 

Návrat: 19.11.2011 ve 15:00 tamtéž (příjezd 14:54 vlakem z Kuřimi) 

S sebou: Jídlo na páteční večeři, sobotní snídaně, sobotní oběd, pití (jsou dobré rozpustné nápoje, je 

zde pitná voda), spacák (karimatka – budeme spát na žíněnkách), přezůvky, převlečení na lezení 

(staré tričko, tepláky, mikina), převlečení na spaní, kartáček, pasta, jízdenka na 3 zóny (pro děti za 12 

kč), kdo má třeba své vlastní vybavení může si jej vzít, není však potřeba 

Cena: 200kč na vstup na stěnu (zapůjčení vybavení je zdarma) 

Vyplněné přihlášky můžete odeslat na e-mail kuk.atlantik@seznam.cz, nebo donést každou středu od 

16:30 na oddílovou schůzku. 

 

Závazná přihláška na Horolezeckou stěnu v Kuřimi 2011 

jméno …………………………….příjmení........................................................................................................ 

adresa ………………………................................…...........................telefon…………........................................ 

datum narození …………..............................e-mail.................................................................................... 

příjmení rodičů …………………………………………… 

Souhlas rodičů s účastí dítěte na horolezecké stěně 18.11. – 19.11. 2011 

v…………………dne………………… podpis rodičů 
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TOM 19210 KUK Atlantik ve spolupráci s Mikulášem 

pořádá:  

Pátrací akci pod názvem: Mikuláš ztratil plášť! Najdeme ho? 

 

 

Mikuláš ztratil svůj krásný červený plášť a bez něj bude dětem 

k smíchu, a nikdo jej nebude brát vážně. Je z toho velice smutný a 

proto náš oddíl poprosil o pomoc při jeho hledání, protože bez 

kompletního mikulášského úboru, není Mikuláš, jak se patří. 

Zapojíme všechny kriminalistické vědy, najmeme si soukromého 

detektiva a uděláme vše proto, abychom ten plášť našli! 

 

 

 

 

Místo a čas pátrací akce bude upřesněn co nejdříve. Termín je však 

jasný 2. 12. – 4. 12. 2011. Odměna, kterou Mikuláš na svůj plášť 

vypsal je veliká, ale není přesně stanovena. Pro zlobivé děti, které by 

snad nález pláště zapřeli, nebo si jej chtěli nechat, tu bude čert 

s plným pytlem brambor, které bude potřebovat oškrábat do pekla 

na večeři.  

 

 


