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Časopis oddílu TOM 19210 KUK Atlantik

Tábor Rešice 2011
Jak jsme to viděli my vedoucí?
Rok se s rokem
sešel a my jsme zase
vyrazili na tábor za
prázdninovým
dobrodružstvím. Odjížděli
jsme, jak už to je zvykem
první sobotu v červenci.
Cestou na tábořiště vládlo
v autobuse nesmělé ticho,
ale po pár seznamovacích
hrách a ubytování ve stanech nervozita opadla
a při první večeři už nebylo v hangáru přes
dětské hlasy nic slyšet.
Naším plánem bylo postavit na
divokém západě nové město, avšak hned první
den nás přepadli bandité a zabili našeho
starostu. Rozhodli jsme, se že jeho smrt
pomstíme, a město i přes vyhrožování
nebezpečnými bandity dostavíme. Na důkaz
toho jsme se za tmy vydali do lesa, kde jsme
podpisem vše ztvrdili, a kde se nám zjevil duch
starosty.
Naším hlavním nepřítelem byl po dobu
celého tábora Big Boss, známý bandita, který
chtěl na místě našeho města postavit
železnici. Budování města nebylo lehké.
Museli jsme se totiž naučit mnoha
dovednostem. Například ke stavbě pošty byla
za potřebí znalost Morseovy abecedy nebo ke
stavbě kostela jsme museli 4 hodiny mlčet. Do
toho nám přes město přeběhli Indiáni, kteří
prchali před Big Bossem a kteří se později stali
našimi
spojenci.
Velká vedra
na západě
jsme

překonávali koupáním v řece u tábora. Jednou
jsme přespali v lese, kde se nám zjevila
bludička a ukázala nám cestu k bájnému
Eldorádu. Představa pokladu v Eldorádu se
nám zalíbila a tak jsme k němu začali hledat
cestu. Po celou dobu tábora jsme vařili dětem
v polní kuchyni a děti nám nadšeně pomáhali.
Večer jsme se pravidelně odreagovávali
v místním kasínu nebo jsme cvičili naše
kovbojské dovednosti (hod lasem, oštěpem,

střelba z praku a vzduchovky).
Když se přiblížil konec tábora a naše
město bylo téměř hotové, objevili jsme
přesnou mapu k pokladu v Eldorádu a tak jsme
se vydali za ním. Cesta byla velice strastiplná,
ale na konci nás čekala sladká odměna. Když
jsme se vrátili, slavnostně jsme dostavěli
město a začali se chystat domů. Poslední noc
nás přepadl Big Boss a jeho banda, my jsme
však tábor i město ubránili a Big Boss byl zabit
v boji. Pak jsme se s pocitem, že už nám nic
nehrozí, mohli vrátit do spacáků a ráno se
vydat do svých domovů.
Z tábora jsme se vrátili unavení a
špinaví, ale se spoustou nových zážitků a
hlavně kamarádů. Za rok zase …
Pája a Kačka

Jak to viděla Gabča jako zástupce dětí?
Začalo to
příjezdem. Dojeli jsme
ráno,abychom stihli co
nejvíce věcí.Pár těch
,,kiláků“ a jsme na
místě.Okamžitě jsme se
zabydleli,vybalili a šli si
zahrát nějaké ty
hry.Rozděleni do 4 týmů
jsme se začali seznamovat.
Hry jsme hráli většinou v lese. Hezky
jsme si zasportovali a užili si hromadu
srandy.Každý den jsme měli nástupy, na které
se samozřejmě muselo chodit včas.Na nástupu
jsme se dozvěděli,co se bude dělat či co a jak
se bude hrát.

Střídali se po 2 hodinách.Začali v 23:00 a
skončily v 7:00 hod.Nachystal si pro nás tři
přepady.Při jednom nám utekl.O druhém
přepadu jsme téměř nevěděli.Nechali nám jen
vzkaz a jednoho člena tábora unesli.Vydali
jsme se ji hledat a naštěstí našli.Po třetí už
nepřišel sám a my jsme byli připraveni a
strašlivého BIG BOSSE odstranili.Ten den se
všem obyvatelům Divokého Západu ulevilo a
mohli dále poklidně žít.

Ráno nesměla chybět rozcvička,abychom
prohnali naše po ránu ztuhlá těla.Po rozcvičce
hygiena a poté snídaně.Se snídaní pomáhali
alespoň 2 děti vybrané z oddílu,který měl ten
den službu v kuchyni.Za všechny můžu říct,že
vařili výborně.Jak obědy tak večeře.
Na Divokém Západu bývají bandité.A
protože jsme se čerstvě přistěhovali a začali
budovat nové město,nezůstali jsme bez
povšimnutí.Nešťastnou náhodou jsme začali
stavět na místě kudy měla vést
železnice,kterou si tam chtěl postavit
nejstrašlivější bandita Na Divokém Západě a
okolí.BIG BOSS.Tak znělo jeho jméno.
Kvůli bezpečnosti a ochraně vlajky,města
a nás všech jsme museli zavést noční hlídky.

tábor spočíval v tom bezpečně postavit město
a hlavně si ho užít.Což se povedlo.Vedoucí byli
super a celý tábor byl skvělý.

Celý

Gabča 

Pro vzpomínky a zasmání přidám pár táborových fotek navíc

Líbilo se vám s námi na táboře? Chcete se s námi vídat celý rok a jezdit
s námi na výlety? Pokud ano, neváhejte a přijďte.

Chceš se přidat ke správným kamarádům ?
Pokračování 20-ti leté tradice turistického oddílu KUK Atlantik začíná :První
schůzka se uskuteční dne 5.9.2011 v 16:30 na Hochmanové 5 (Brno-Líšeň)

Dr. Jones Vás zve na dobrodužnou cestu za tajemnými poklady světa.
Teší se na Vás vedoucí : Katka Beranová
Tel.: 775147191
Pavla Šanderová
Tel.: 723846181
Email : kuk.atlantik@seznam.cz

Co nás čeká v roce 2011?
Připravili jsme pro vás pár výletů, na kterých se doufám z většinou z vás uvidíme.
17.9. – Zoologická zahrada Brno
1.10. – Hledání brněnského pokladu
26.10. – 30.10. – Podzimní řádění s Asterixem a Obelixem
18.11. – 19.11. – Horolezecká stěna Kuřim
2.12. – 4.12. – Mikuláš ztratil plášť (najdeme ho?)
17.12. – Předvánoční bruslení s rodiči
(případná změna je možná)

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 prvním čísle se seznámíte s Pájou a Kačkou.

Karty vedoucích
Jméno (Jak mi všichni říkají): Pavla Šanderová (Pája)
Věk: 19 let
Osvědčení: Oddílový vedoucí, Zdravotník zotavovacích akcí
Povolání/studium: v září nastupuji na Mendelovu univerzitu
Oblíbená činnost/koníčky: samozřejmě ráda jezdím s dětmi po
akcích, dále ráda čtu, plavu a sem tam provozuji hasičský sport
Oblíbené jídlo: Asi jako každý…svíčková od babičky
Proč jezdím na tábory a podobné akce?
1. Mám ráda děti
2. Mám ráda cestování a poznávání nových lidí
3. Nejlepší jsou na tom ty neopakovatelné zážitky
Od kdy jezdím na tábory: Maminka mě „šoupla“ na tábor po první třídy,od té doby jsem ani jeden
tábor nevynechala
Nejlepší zážitek z tábora: Každý zážitek je v něčem nejlepší, ale opravdu nejlepším zážitkem bylo
soupeření v bahně, nic se tomu pocitu být čuňátko nevyrovná 

Jméno ( Jak mi všichni říkají): Katka Beranová (Kačkač)
Věk: 19 let
Osvědčení: Oddílový vedoucí, Zdravotník zotavovacích akcí
Povolání/studium: nastupuji do prvního ročníku na Ekonomickou
fakultu
Masarykovi univerzity
Oblíbená činnost/koníčky: všechny možné sporty (kolo, plavání,
badminton, lyže), pobyt v přírodě, cestování, četba a hlavně akce s
dětmi
Oblíbené jídlo: vdolky na táboře a špagety od maminky
Proč jezdím na tábory a podobné akce? Líbí se mi práce s dětmi,
protože se s nimi člověk nikdy nenudí, baví mě učit je novým věcem
a trávit čas v přírodě.
Od kdy jezdím na tábory: od svých 10 let
Nejlepší zážitek z tábora: napadá mě z letošního tábora, kdy jsme s dětmi spali v lese, každý oddíl
zvlášť a můj druhý vedoucí Jadra vzal s sebou kytaru …. Bylo krásně, Jarda hrál a zpíval a děti pomalu
usínali

TOM 19210 KUK Atlantik pořádá:
Návštěvu Brněnské Zoologické zahrady

Máte rádi zvířátka, stýská se vám po kamarádech, které jste od
tábora neviděli? Pro vás tu máme tuto jednodenní akci v brněnské Zoo.
Rádi uvítáme i nové členy, kteří rádi poznají nové kamarády.

Sraz: 17.9. 2011 v 9:00 na Hochmanove 5,
v Líšni před klubovnou nebo v 9:30 na hlavním
vlakovém nádraží před nádražní budovou (pod
hodinami)
Návrat: 17.9. 2011 v 15:00 na hlavním
vlakovém nádraží před nádražní budovou (pod
hodinami) nebo v 15:30 na Hochmanove 5, v Líšni
před klubovnou
Cena: 70 kč na vstupné do Zoologické zahrady
S sebou: 2 jízdenky na 60 minut nebo šalinkarta, svačina, pití, pláštěnka, vhodná obuv
a oblečení, tužka, papír

Vyplněné přihlášky můžete odeslat na e-mail kuk.atlantik@seznam.cz, nebo je můžete
donést na naše oddílové schůzky, které se budou konat od 5.9.2011 každé pondělí od 16:30 do
18:00.

Závazná přihláška do Zoo
jméno ……………………příjmení..................................................................................
adresa ………………………................................….........telefon………….............................
datum narození …………...........e-mail............................................................
příjmení rodičů …………………………………..

Souhlas rodičů s účastí dítěte v zoo 17.9.2011:
v…………………dne………………… podpis rodičů

Co nás dále čeká?
TOM 19210 KUK Atlantik pořádá:
Podzimní řádění s Asterixem a Obelixem
Římští kolonizátoři ovládli Galii - kromě jedné jediné vesnice, kde se padesát
obyvatel dokáže bránit mnohonásobné přesile díky zázračnému posilujícímu
nápoji. Ten vyrábí místní druid Panoramix. Římský guvernér Detritus se chce nápoje zmocnit. Jenže
nepočítá s tím, že chytrý Asterix a jeho kamarád
Obelix, s pomocí Obelixova pejsánka Idefixe a
samozřejmě druida Panoramixe, mu to pěkně
zavaří. Všichni se naučíme tajům vaření kouzelného
lektvaru a boji proti Římanům. Chcete se mnohé
naučit a řádit s námi? Nyní máte nepřekonatelnou
šanci to Římanům pořádně nandat.
Kdy??? Podzimní řádění bude probíhat v době
podzimních prázdnin.
Všechny potřebné informace o srazu návratu budou
odeslány co nejdříve.

Pro všechny vaše případné dotazy, připomínky, přání je tu NOVÝ e-mail:

Kuk.atlantik@seznam.cz

Rádi zodpovíme vaše dotazy, rádi se dozvíme vaše nápady a připomínky.
Odkaz na foto z tábora www.xpajax.rajce.idnes.cz/Tabor_resice_2011/
Webové stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Staré stránky nadále fungují.
www.kukatlantik.ic.cz
www.kukaltantik.webnode.com

