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Svût z koÀského hfibetu
je hezãí, fiíkají táborníci

Pfiímo na okraji na‰eho
regionu se nachází vesniã-
ka Úsobrno, kde na místním
„Ranãi” rázem zapomenete
na starosti bûÏného Ïivota.
Jakmile se za vámi zavfie
brána, padne na vás krása
koní, klid a pohoda.

Dûti mají citlivé du‰e a tak si myslím,
Ïe i proto je zde pofiádan˘ „koÀsk˘ tá-
bor” tolik oblíben˘. Bûhem t˘dne, kter˘
zde dûti stráví, se uãí nejen základy jez-
dectví, ale také se o koníãky postarat,
uklidit po nich „koblíÏky”, vyãistit kopy-
ta, vyhfiebelcovat, apod. Jak fiíká spolu-
majitelka Ranãe, paní Ivetka: „80 % je
práce ze zemû a jen 20 % je jeÏdûní”.
Dûtem dûlá spoleãnost i ‰est psÛ, ktefií
jsou pfiítulní a milí. A co kdyÏ zrovna 
pr‰í? Nevadí, Ivetka uãí dûti drhat, dûti
samy navlékají korálky, kreslí nebo hrají
spoleãenské hry. Ale v Úsobrnû nikdy
nepr‰í dlouho… takÏe pak zase hurá na
konû! VÏdycky je pro dûti pfiipraven i nû-
jak˘ v˘let do okolí, v‰e záleÏí na poãasí,
jestli je to tfieba hrad nebo koupali‰tû. Po
celou dobu tábora je s dûtmi je‰tû prakti-
kantka Eviãka z Jevíãka, která studuje
stfiední ‰kolu obor chovatelství koní
a jezdectví. TakÏe dûti také mnohému
nauãí. 

No, a Ïe na ãerstvém vzduchu vyhlád-
ne, to víme i my star‰í… V Saloonu, kte-
r˘ je jak spoleãenskou místností, tak 
kuchyní, hospÛdkou a jídelnou zároveÀ,
vládne pevnou, av‰ak kamarádskou 
rukou partner Ivetky Ale‰ ãili Alda. Dûti
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Spokojení táborníci. 

mají nachystáno pûtkrát dennû nûco dob-
rého k snûdku a kdo má náhodou hlad,
tak si jednodu‰e fiekne a Alda se o nûho
postará… a to do sytosti. Alda zásadnû
nevafií to, co dûti nemají rády, protoÏe jak
fiíká, chce, aby si dûti tábor uÏily a ne-
vzpomínaly na to, jak se trápily u obûda
nad talífiem nûãeho, co zrovna nejedí. 

A co na tábofie není? Není budíãek,
praktikantka Eviãka dûti probudí, pokud

by se rozhodly tábor prospat. Kolem pÛl
osmé, osmé, se osazenstvo tábora sejde
v Saloonu na snídani, kterou má Alda
vÏdy uÏ pfiipravenou a pak nastává dal‰í
perfektní prázdninov˘ den. Není urãen˘
polední klid, kdy se musí leÏet na posteli
a ani nedutat. Po obûdû je pohoda, dûti si
hrají s pejsky, kdo chce, odpoãívá
v Saloonu na sedaãce, natáhnout se je do-
voleno. V‰e je zde na pohodu, na domlu-
vu a ãlovûk se cítí opravdu „jako doma”. 

Ranã Úsobrno má celoroãní provoz,
pofiádá rÛzné akce a vede i krouÏky pro
dûti. MÛÏete pfiijet jen tak, na pobyt, ne-
bo si jen zajezdit na koni. Vlastního 
konû vám zde rádi ustájí. A kdyÏ shání-
te dárek a nevíte co koupit, mÛÏete 
vûnovat dárkov˘ poukaz sem, na ranã.

V dne‰ní hektické dobû je a urãitû dlou-
ho bude vyhledávanou lokalitou a
oázou klidu a pohody. Ivetka s Ale‰em
dûlají v‰e proto, aby se zde náv‰tûvníci
nebo táborníci cítili dobfie, odpoãinuli si
a naãerpali síly do dal‰ích dnÛ. A kdyÏ
dostanete na nûco chuÈ, Alda vám to 
uvafií. Pfiijet mÛÏete na víkend, na t˘den
nebo na jak dlouho chcete. Já bych po
t˘dnu stráveném zde ranãi dala do ná-
zvu je‰tû pfiídavné jméno „Domácí ranã
Úsobrno”… To by vystihovalo v‰e.
Prostû se zde cítíte jako doma.
www.ranc-usobrno.webnode.cz
e-mail: rancusobrno@gmail.com
tel.: 603 910 214
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