
Kukátko 
    Číslo 3.                                                                                          Časopis oddílu TOM 19210 KUK Atlantik  

 

Milí čtenáři!! 
Čas nám letí jako voda a je na čase vydat další číslo našeho oddílového časopisu. Chceme zde ukázat, 

co jsme všechno stihli absolvovat a pochlubit se pár fotografiemi. Doufáme, že se vám naše nové 

číslo bude líbit a dozvíte se pár užitečných informací, jako například, kdy s námi můžete vyrazit na 

výlet. Budeme se na Vás těšit. 

 

 

Předvánoční BRUSLENÍ (17.12. 2011) 
Tato akce patří již mezi ty loňské, ale myslím, že zde stojí 

za zmínku. Poslední víkend před Vánoci jsme šli vybruslit 

vánoční stres, ale sešlo se nás velice málo. To nám však 

nebránilo si užít legrace. Tímto chválíme Lukáška, že se na 

nás nevykašlal a dojel si zabruslit za námi až z Adamova. 

Krásně jsme si zabruslili a popřáli si veselé vánoce. 

 

 

  
 
 

 
 
Návštěva technického muzea a Anthroposu (3.2. 2012) 
Cílem si bylo užít pololetní prázdniny v trošku jiném duchu, a to se myslím zadařilo. Celé 
dopoledne jsme strávili v technickém muzeu, kde jsme obdivovali všemožné technické 
vynálezy, avšak telefon v dětech zanechal asi největší dojem  . Poté jsme si asi hodinu hráli 
v technické herně a zkoušeli jsme praktické pokusy. Ani mrazy kolem -15°C nám nebránili 



v tom přejet do nedalekého Anthroposu, kde jsme nejdříve obdivovali venkovní kostru 
dinosaura a poté jsme zde pobyli po zbytek odpoledne. Nikdo mi nechtěl věřit, že 
v Anthroposu je mamut. Myslím si, že 
mamut nakonec překonal i telefon 
z technického muzea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deskové hry v klubovně (25.2. 2012) 
Tohoto dne byl zahájen velký turnaj všech věkových 
kategorií v deskových hrách u nás v klubovně v Líšni. 
Rozehřívali jsme se na jednodušších hrách jako 
Sabouteur, Blafuj a Šiki Miki. Po rozcvičení jsme si 
museli dát běhací pauzu, při které jsme protáhli 
ztuhlé tělo závody v běhu. Dokonce jsme zvládli 
pomalovat celý chodník před klubovnou křídami. 
Pomenší pauze na sváču jsme zahájily velký boj o 
dostihy sezóny. Všem oblíbené sázky a dostihy jsme 
zvládli zahrát dokonce 2x. Se sladkou odměnou za 
snahu jsme všichni přijali i menší prohru. 



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. 

Ve třetím čísle vám představíme prvního zástupce mužského pohlaví Štěpána a Ivču. 

 

 

Jméno ( Jak mi všichni říkají): Štěpán 
Věk: 24 
Osvědčení: Oddílový vedoucí 
Povolání/studium: Kadeřník 
Oblíbená činnost/koníčky: Tak kromě těch dětí, Tuning, Rybaření, Kolo... je 
toho moc... 
Oblíbené jídlo: Řízek s br.salátem 
Proč jezdím na tábory a podobné akce? Sám si kladu tuhle otázku už pár let, 
asi mě to baví nebo co :) 
Od kdy jezdím na tábory: První tábor byl po první třídě. 
Nejlepší zážitek z tábora: Unavení dětí :) a pak samozřejmě jakékoliv vítěztví. 
 

 

 
 

 
Jméno: Ivana Chalupová, Ivča 
Věk: 20  
Osvědčení: oddílový vedoucí, zdravotník zotavovacích akcí, možná 
v červnu přibude hlavní vedoucí 
Povolání/studium: studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity, konkrétně dvouoboru Politologie a Bezpečnostní a 
strategická studia.  
Oblíbená činnost/koníčky: sport, sport a ještě sport – na závodní 
úrovni se věnuji tenisu, na té amatérské všemu ostatnímu podle roční 
doby . Taky ráda čtu, cestuju a teď nově peču.  
Oblíbené jídlo: mrkvová polívka od maminky, lasagne a maso – 
jakkoli, kdykoli. 

Proč  jezdím na tábory a podobné akce?   Díky unikátnímu složení skupiny lidí, která udělala mé 
dětství krásnější. A přesně to chci předat i dalším dětem.  
Od kdy jezdím na tábory: od 10-ti let.  
Nejlepší zážitek z tábora: Každý rok by se něco našlo, v paměti mi ale utkvěla jedna opravdu 
specifická noční hlídka :D 
 

 

 

 

 

 

 



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 do prázdnin ještě čeká? 
Nový rok se letí kvapem a my jsme se přenesli až do měsíce března. Zde máme nabídku akcí, 

které se uskuteční ještě před táborem. Doufáme, že se s vámi na těchto akcích potkáme. Propozice 

na několik těchto akcí naleznete v tomto časopise. 

 

17.3. Jarní výšlap (Babí lom) 

5.4.-8.4. Velikonoční vajíčko (konat se bude podle počtu zájemců) 

19.5. Zoo Olomouc 

15.6.-17.6. Stanování (uskuteční se podle povětrnostních podmínek) 

30.6. - 14.7. 2012 - Tábor - letos nastane velká změna tábor strávíme na Kratizně!!! 

Více informací k táboru naleznete na další straně. 

 

 

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/


A s o c i a c e   t u r i s t i c k ý c h   o d d í l ů  m l á d e ž e  ČR 

TOM 19210 KUK Atlantik 

 

Stavba velké pyramidy v Egyptě 

Snem každého cestovatele je také jednou za život 

spatřit pyramidy. My se v Egyptě potkáme se 

samým faraonem Ramsesem II. a jeho manželkou 

Nefertari, kteří nás na stavbě pyramid provedou a 

ukážou nám starobylé techniky stavby. Odkryjí 

nám také tajemství hieroglyfického písma a 

zasvětí nás do umění mumifikace. 

         Tábor 2012 
               Pro děti od 6 do 15 let 

Kde: Kratizna (Hodice u Třeště)  

Kdy: 30.6. – 14.7. 2012 

Cena: 2800 Kč (sleva 100 Kč za každého kamaráda, který s námi pojede) 

Kontakt na hlavní vedoucí (Nefertari): 

Pavla Šanderová 

Kunštátská 5, Brno 621 00 

Tel: 723 846 181 

e-mail: kuk.atlantik@seznam.cz 

 

Fotky z minulých táborů a akcí najdete na adrese: www.kukatlantik.cz 

Vzhledem ke zkušenostem z minulých táboru bude přihláška považována za 

závaznou až po uhrazení nevratné zálohy 500Kč. Zálohu zašlete na účet: 

210090569/0300, jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte. 

------------Zde ustřihněte a pošlete na výše uvedenou adresu nejpozději 30.3.2012----------  

Závazná přihláška na tábor 2012:  

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

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

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

příjmení rodičů …………………………………..  

Souhlas rodičů s účastí dítěte na táboře 2012:  

v…………………dne………………… podpis rodičů …………………………..                          

 

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


A s o c i a c e   t u r i s t i c k ý c h   o d d í l ů  m l á d e ž e  ČR 

TOM 19210 KUK Atlantik 

Po stopách YETTIHO 

17.3. 2012 

Je tomu už mnoho let, kdy jsem vychoval malého opuštěného Yettiho. 

Vypustil jsem ho zpět do Alp, ale po pár letech se mu po mě začalo stýskat a vydal 

se domů. Cestou však zabloudil, nemůžu ho nikde najít a pronásledují mě 

nepřátelé, nemohu ho nikdy najít sám. Poslední místo, kde byl spatřen bylo 

v Lelekovicích u Brna. Jeho instinktem je vystoupat na nejvyšší vrchol v okolí, aby 

se mohl rozhlédnout. Prosím pomozte mi ho najít.  

                 Váš Dr. Henry Jonnes 

Sraz: v 9:00 u klubovny na Hochmanove 5 v Líšni, nebo v 9:30 na hlavním nádraží pod 
Hodinami 

Návrat: v 16:45 u klubovny na Hochmanove 5 v Líšni, nebo v 16:15 na hlavním nádraží 
pod hodinami 

S sebou:2x jízdenka na 3 zóny za 13 kč, dostatek tekutin, svačina, pláštěnka, pevná obuv, 
šátek, tužka, papír 

 

Fotografie z minulých akcí naleznete na www.kukatlantik.cz 
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu: kuk.atlantik@seznam.cz 
Kontakt: Pavla Šanderová tel: 723846181 
-----------------------přihlášku odešlete na e-mail kuk.atlantik@seznam.cz ----------------------  

Závazná přihláška na výlet 17.3. 2012:  

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

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

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

příjmení rodičů …………………………………..  

Souhlas rodičů s účastí dítěte na výletě 17.3. 2012:  

v…………………dne………………… podpis rodičů …………………………..                          

Prosím napište nám, kde se s námi potkáte, zda na nádraží nebo u klubovny. 

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


A s o c i a c e   t u r i s t i c k ý c h   o d d í l ů  m l á d e ž e  ČR 

TOM 19210 KUK Atlantik 

Záhada velikonočních ostrovů 

                           5.4. – 8.4. 2012 

Byli jste někdy na velikonočních ostrovech? Pokud ANO, určitě jste zde 

nebyli s námi. Pokud NE, tak neváhejte, protože my máme jedinečnou 

šanci dostat se na tyto ostrovy v období velikonoc. Proč zrovna 

Velikonoční ostrovy? Začalo se zde ztrácet mnoho světoznámých soch a 

my jsme byli požádáni o pomoc při hledání a hlídání ostatních. 

Neváhejte a pojeďte s námi, bohatá odměna nás nemine. 

Velikonoční prázdniny strávíme v Boskovicích v místní pionýrské základně. Doufám, že se 

nám povede navštívit i westernové městečko. V budově je soc. zařízení, teplá voda a 

vybavená kuchyňka, vařit si budeme sami. 

Sraz: 5.4. 2012 ve 13:30 na hlavním vlakovém nádraží ve vestibulu vpravo 

Návrat: 8.4. 2012 v 16:00 na hlavní vlakové nádraží ve vestibulu vpravo (příjezd Os 4727 

v 15:58) 

S sebou: pevné boty, přezůvky do budovy, teplé oblečení do přírody, převlečení do budovy, 

bunda, spodní prádlo, ponožky, pyžamo, pláštěnka, spacák, karimatka, šátek, ručník, toaletní 

potřeby, lžička, hrníček, svítící baterka, sešit, propiska, malý batůžek na výlety, malá lahev na 

pití. 

Cena: 550 kč  (tuto částku uhraďte prosím převodem na účet 

210090569/0300 do 1.4. 2012 jako variabilní symbol použijte datum 

narození dítěte) 

Fotografie z minulých akcí naleznete na www.kukatlantik.cz 

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu: kuk.atlantik@seznam.cz 

Kontakt: Pavla Šanderová tel: 723846181 

 

-----------------------přihlášku odešlete na e-mail kuk.atlantik@seznam.cz ----------------------  

Závazná přihláška na velikonoce 2012:  

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

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

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

příjmení rodičů …………………………………..  

Souhlas rodičů s účastí dítěte na výletě velikonoce 2012:  

v…………………dne………………… podpis rodičů …………………………..                          

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

