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* Slunečná paseka

ČAS LETÍ, LÉTO SE BLÍŽÍ, PŘÍPRAVY FINIŠUJÍ!!!
Letošní UTŠ už nám opravdu klepe na dveře. Realizační tým se během minulých tří měsíců několikrát sešel
a zapracoval na hlavních bodech náplně UTŠ. Chytré hlavy se daly dohromady a opět pro Vás připravily
nabitý čtrnáctidenní program na Slunečné pasece pod Křemešníkem. Tradičně spojily přednáškovou část
s praktickými nácviky a navíc připojily pořádnou kupu zábavy, her a dobrodružství

KDO JSOU NAŠI INSTRUKTOŘI?
IRČAN

Nestárnoucí ikona a populizátor poznávání přírody. Absolvoval UTŠ v roce
1990. Irčan je tramp s bohatou praxí při práci s mládeží, působil nejdříve jako
instruktor, později jako vedoucí UTŠ. Inovoval náplň UTŠ do podoby v jaké ji
známe dnes, přidal do programu poznávání meteorologie, astronomie, využití
tepelného komfortu, atd. Je také zakladatelem EXZITU. Dnes své stěžejní
přednášky předal mladým instruktorům a každoročně si pro účastníky
připravuje „speciality“ v podobě zbraní divokého západu, práce s bičem a
lasem, atp. Je přeborníkem na vymýšlení her a nepřekonatelným muzikantem –
kytaristou.

JENKÝ

Ortodoxní tramp, jehož vášní a odborností jsou nože, pily a sekery, se kterými
umí zacházet s neobvyklou zručností. UTŠ absolvoval v roce 1997 a je jedním
z instruktorů, který obohacuje program zajímavými tématy a zkušenostmi.
Naučí Vás například zásadám správného bivakování. Je reprezentantem
v adrenalinových dřevorubeckých soutěžích – Timbersportu. Letos se
kvalifikoval na Mistrovství světa a bude se ucházet o titul.

1

KAJK

Tremp tělem i duší s dlouholetou praxí v bojových uměních. Znovu zavedl sebeobranu na UTŠ na
profesionální úrovni. Vaše znalosti obohatí přednáškami o nožích, výzbroji a výstroji, materiálech, vodě.
Účastníkům nejen předá poutavé informace, ale také jim umí během dne protáhnout svaly.Mezi své hobby
řadí výrobu nožů.

KARLOS

Specialista na zimní táboření, vedoucí EXZITU. Ve své sbírce zkušeností má
několik náročných polárních expedic (např. přechod přes Špicberky v Severním
ledovém oceánu), absolvoval mnoho obtížných výstupů v evropských a asijských
horách, úspěšně se účastní extrémních triatlonů. Předat Vám tudíž může nepřeberné
množství neotřelých zážitků, ale také Vás naučí využívat tepelný komfort, přednáší
o nebezpečí v přírodě a přípravě expedice.

KOUDY

Vedoucí UTŠ, místonáčelník ČTU a absolvent ústřední tábornické školy v roce
1999. Působil několik let jako instruktor UTŠ, je členem pedagogicko –
metodického týmu ČTU. Jeho oborem je historie woodcraftu a ČTU, provede Vás
přednáškami o dendrologii, užitkových rostlinách, výživě. Od Irčana převzal
astronomii a meteorologii. Navíc je nadšeným sportovcem, tudíž Vám zajistí také
pohybové endorfiny v krvi.

LONG

Absolvent UTŠ v roce 1998, jako instruktor Vás naučí v praxi používat uzle a
horolezeckou techniku, přednáší právě o horolezectví, ohních a je expertem na zimní
táboření.

PRÓFA

Absolvent elitních výcviků amerických Rangers, jemuž je program
tábornických škol z části denním chlebem. Ví, co znamená sáhnout si
na dno a bude se snažit Vás naučit, jak to nikdy nepoznat. Je
odborníkem na psychologii malých skupin v extrémních podmínkách, přednáší
psychologii, nebezpečí v přírodě, je instruktorem EXZITU a instruktorem outdoorových
aktivit.

TONY

Potápěč, fotograf, morální ikona instruktorského sboru. Účastnil se několika expedic do
světových moří, vedl potápěčské UTŠ. Jeho přednášky Vás zasvětí do tajů potápění, které si
vyzkoušíte v praxi, doplněné o záchranu tonoucího. Další jeho odborností je morálka a etika.

Toto je složení stálého instruktorského týmu, který je doplňován dalšími odborníky, dle náplně UTŠ.

POZOR! ANKETA!

Na základě informací od Vás, kamarádů ze všech koutů, jsme dospěli k názoru, že v naší uspěchané době má málokdo
čas věnovat celých čtrnáct dní v kuse nadstavbovým aktivitám. Každý absolvuje svůj tábor, nějakou brigádu, či rekreaci
s rodinou a partnerem a dovolená je pryč. To může být jeden z důvodů zmenšeného zájmu o tábornické školy
v posledních letech. Proto máme rozpracované tři varianty časové vytíženosti budoucích táborových škol a na Vás
v tuto chvíli je, abyste svým hlasem pomohli rozhodnout, kterou cestou se dále ubírat. Hlasovat můžete na
internetových stránkách UTŠ - www.uts.wz.cz. A vybírat můžete z těchto variant:
1.
2.
3.

Nynější doba trvání UTŠ – 14 dní v kuse – mi vyhovuje
Program natěsnáme do 10dní (dva víkendy + jeden pracovní týden)
UTŠ se bude konat 10 dní v kuse v srpnovém termínu + dva víkendy nadstavbových přednášek – výstupem
bude absolutorium UTŠ a Velká placka
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