
Zpráva o činnosti za rok 2018 
Lacerta Peta 

 

6. 1. ZOO Zájezd u Kladna  
(Čeyanala, Čanté Tanka, Woapewin, Pája, Bětka, Pat, Klára, 
Tomášek, Filípek a Barunka) 

Zimní počasí nám přálo, a tak jsme si naplánovali výlet 

hlavně pro naše mladší osazenstvo a vyrazili na 

zvířátka. 

 

17. – 24. 2. – Hory 
(Čeyanala, Miloš, Slunko) 
O mělnické jarní prázdniny jsme vyrazili bohužel 
v menším počtu, než jsme nejprve plánovali, do Horních 
Štěpanic na chatu Pavel. Nechyběl výstup na Vrbatovu 
boudu, běžky i již tradiční občerstvení v hotelu Kubát. 
 

 
9. – 11. 3. Roštejn 
Akce byla nakonec pro velkou neúčast zrušena. 

 

13. - 15. 4. Dřevní brigáda 
(Čeyanala, Čanté Tanka, Pat, Tomášek) 

I letošní rok se nám podařilo stejně jako několik předchozích let, že ačkoliv ve čtvrtek 
měla jet většina kmene, v pátek už zbylo jen silné jádro, které nepodlehlo žádným 
rýmičkám, běhavkám a neštovicím. Kluci pomohli se dřevem a Čeyanala s Tomáškem 
pomáhali čistit okraje louky, aby při sekání traktůrku nepřekážely popadané větvičky. 
 

30. 4. Čarodějnice 
(Čeyanala, Miloš, Woapewin, Čanté Tanka, Pája, Bětka, 
Pat, Klára, Tomášek, Filípek a Barunka) 

Když nevyšla ve velkém počtu dřevní brigáda 
a neštovice přestaly být nakažlivé, sešli jsme 
se pro změnu v plném počtu na čarodějnice. 
Miloš byl hlavní kuchtík a připravil vynikající 
ryby. 
 

12. 5. Kola LP – Zelčín 
(Čeyanala, Miloš, Čanté Tanka, Woapewin, Pája, Bětka, Pat, Tomášek, Filípek) 
Po cyklostezce z Mělníka do Dolních Beřkovic už jsme někdy jeli, na druhou stranu 
zatím ne, tak jsme se to rozhodli vyzkoušet. Naším cílem byl Zoopark Zelčín. Prohlédli 
jsme si zvířátka, dali si oběd, pečené koleno bylo vynikající! 



30. 6. – 21. 7. Táboření na Kosím potoce 
(průběžně se prostřídali všichni) 

Kmenový tábor proběhl prvních 14 dní v červenci, kdy se prostřídala většina 
osazenstva. Tábořili jsme na našem již tradičním místě. Na programu byl mimo jiné i 
cyklovýlet, zoologická zahrada v Plzni, či Mariánské Lázně (včetně oplatek). Čeyanala 
s Woapewin, Pájou a Bětunkou si pobyt prodloužily i na první týden ligového táboření. 
 

27.- 30. 9. – Kosák značení tyčí 
(Čeyanala, Čanté Tanka, Woapewin, Pája, Bětka, Pat, Klára, Tomášek, Filípek, Barunka, Jirka, Anetka, 
Lucka a Kuba) 

Prvotní záměr, táboření, jsme vzhledem k předpovídaným podnulovým teplotám v noci 
nakonec vzdali a ubytovali jsme se na faře. Jirka z Rahanů, kteří s námi po táboře 
vytvořili jakousi koalici a začali jezdit s námi, nám vyrobil značící železo, kterým jsme 
po nahřátí označkovali naše tyče, respektive mužská část osazenstva značkovala a 
ženská chvílemi pomáhala a co to šlo, čerpala s dětmi sluneční energii na louce. 
Teplotní rozdíl mezi lesem a loukou byl při svitu slunce určitě minimálně 10 stupňů, 
možná i víc. Večer se hrálo na kytaru a zpívalo. 

 

19. - 21. 10. 72 hodin 
(Čeyanala, Woapewin, Čanté Tanka, Pája, Bětka, Pat, Klára, Tomášek, Flípek a Barunka) 

Letošní úroda jablek byla snad všude v republice nadprůměrná, a tak není divu, že 

z plánovaných 250 kg jablek k moštování bylo nakonec přes půl tuny a není tedy ani 

divu, že tím pádem nestačily nádoby, které jsme na mošt měli připravené a muselo se 

improvizovat. Naštěstí velkých hrnců v márnici bylo dost a po Čanté Tankově 

vychytání (oblepení okraje hrnce uzavřeného pokličkou izolepou) se vše odvezlo 

najednou. Woapewin s Čeyanalou se jej pak snažili co nejlépe pasterizovat. Večer se 

muzicírovalo. Krom sbírání jablek jsme ještě společnými silami s dalšími účastníky 

zasadily 2 vzrostlé stromy, maliny a opravili značnou část plotu. 

 



23. - 25. 11. Česká Skalice a Waštélaka 

(Woapewin, Čanté Tanka, Pája, Bětka, Vrabčák, Terezka, Jirka, Eliška, Anetka, Lucka, Kuba) 

Kmen Tate Osmaka pořádá vyráběcí víkendy pro veřejnost, a tak jsme se jeli něco 
přiučit. Jednomyslně jsme se rozhodli vyrobit si všichni mokasíny, čímž jsme trochu 
přidělali práci Waštélakovi, protože musel na otočku zajet pro další kůže a velké papíry 
na střih, ale na konci akce jsme všichni odjížděli s nastřiženým párem. Letos akce 
končila bohužel už v poledne, ale protože venku pršelo, přemístili jsme se do dětského 
centra, kde jsme byli ubytovaní a začali šít, takže většina nás odjížděla rozešitou obuví 
na letní tábor. V neděli jsme si udělali výlet do Ratibořic, odkud pocházela paní kněžna 
z Babičky. 
 

14.-16.12. Nadílka LP – Harrachov 
(Čeyanala, Miloš, Woapewin, Čanté Tanka, Pája, Bětka, 
Petra, Jirka, Eliška, Anetka, Lucka, Kuba)  

Na nadílky jezdíme již několik let do Harrachova 
na podnikovou chatu Junkeru Mělník, kde 
oslavíme společně kmenové Vánoce. Tento rok 
nechyběla dokonce výroba nepečeného cukroví, 
z čehož kokosové kuličky jsme tak dlouho 
ochutnávaly, až nebylo co vézt domů a pár vosích 
hnízd naštěstí Jirka včas bezpečně ukryl. Tradiční 
výlet na Mumlavské vodopády jsme šli pěšky 
nahoru všichni, kdo ale mohl, dolů se vezl na 
bobech. Večer jsme hráli a zpívali koledy i 
současné písně. Miloš vyrazil i na běžky. 
 
 
 
 
 
 
 



ROZVAHA   

  Stav k 1.dni stav k posl.dni 

AKTIVA    

A. Dlouhodobý majetek celkem    

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

  
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem    
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem    
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    

B.  Krátkodobý majetek celkem 2308 2308 

I. Zásoby celkem    
II. Pohledávky celkem    
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2308 2308 
IV. Jiná aktiva celkem    

AKTIVA CELKEM 2308 2308 

PASIVA    

A. Vlastní zdroje celkem 2308 2308 

i. Jmění celkem 2308 2308 
II. Výsledek hospodaření celkem  0 

B. Cizí zdroje celkem    

I. Rezervy celkem    
II. Dlouhodobé závazky celkem    
III. Krátkodobé závazky celkem    
IV. Jiná pasiva celkem    

PASIVA CELKEM 2308 2308 

     

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Hlavní Celkem 

A. Náklady    

I. Spotřebované nákupy celkem    

II. Služby celkem    

III. Osobní náklady celkem    

IV. Daně a poplatky celkem    

V. Ostatní náklady celkem    

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem    

VII. Poskytnuté příspěvky celkem    

VIII. Daň z příjmů celkem    

Náklady celkem 0 0 

B. Výnosy    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem    

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem    

III. Aktivace celkem    

IV. Ostatní výnosy celkem    
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem    
VI. Přijaté příspěvky celkem    

VII. Provozní dotace celkem    

Výnosy celkem 0 0 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 

 


