
VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE MNIWAČA

 WIČAŠAYATAPI ZA ROK 2018

Kmen Mniwača Wičašayatapi vznikl 12. ledna 1990, nyní sídlí v Podhorách na
Neveklovsku. 

Jsme rodinný kmen, v současné době máme 6 členů do 23 let a čtyři dět na
zasvěcovací stezce.



Struktura kmene

Náčelnice: Kateřina Prokešová Doležalová – Lus iya win

Ohnivec: Pavel Roubal – Glí Wičaša

Strážce wampumu: Jitka Doležalová - Stařešina

Písmák: Evička Šebková - Čanté lovánpi 

  výpravy

26. května – brigáda v Netlukách – Sešli jsme se, abychom připravili tábořiště na 
letní  táboření. Příbuzný Stařešiny nám louku posekal, my jsme jí shrabali, trávu 
odvezli. Posekali jsme křovinořezy cestu a přilehlé stráně. Opekli jsme si buřtky a u 
ohýnku se těšili na léto. 

Tábory

V létě náš kmen pořádal pro místní dět 2 turnusy Příměstských táborů. První turnus 
(16.7. - 20.7.)  jsme hledali podle legendy, která se v okolí vyprávěla, dračí hnízdo. 
Dět každý den ráno šly na lesní palouk, kde měl domeček skřítek Netluk, který jim 
pomáhal dračí hnízdo najít tm, že dětem nechával kousky informací. Každý den dět 
nacházely důkazy, že legenda není planá a že tam drak skutečně žil. Nacházely jsme 
například skořápky jeho vajec apod. Také jsme objevily starou písničku o drakovi a 
tak jsme si jí každý den zpívali. Koncem týdne při noční procházce lesem jsme, věřte, 
nevěřte, dračí hnízdo našly, byť již bylo opuštěné. Dobře jsme se celý týden bavily a 
byla u toho fakt legrace. 



Druhý turnus (21.7 – 27.7.)  začal tm, že Stařešinu přepadl v táboře Bengeda, vládce 
země, která se táhne od reálna po nicotu a od světla po tmu. Přesto, že se Stařešina 
bránila, Bengeda jí uloupil kmenovou zdobnou lebku jako symbol hojnost.  htěl po 
nás, abychom našly hůl , klenot všech klenotů a tu pak vymění za naší lebku. Lopotly
jsme se dnem za dnem a hledali v různých oblastech a časových pásmech dob dávno 
minulých, procházeli branou času a nakonec se nám hůl i 4 přívěsky Bengedy a jeho 
lidu podařilo najít. Poslední den přišel do našeho tábora sám Bengeda a vyměnily 
jsem si spolu jejich hůl a naší lebku. Společně jsme si zazpívaly, zatancovaly a spolu s 
rodiči si opekli i buřtky.  Tak zase za rok ahoj! :)



Od 28. 7 do 4. 8. jsem si zatábořili my z našeho kmene. Měli jsme tentokrát zase dětí 
jako smetí. Přijeli si s námi zatábořit tři rodiny. Děti dostaly dopis od bývalého vládce
této země, který byl krutý a nelítostný a tak přišel o své srdce. Bez něj nenajde klidu 
pro svou duši. Naštěstí mu to všechno došlo a prosil všechny za odpuštění a o svou 
záchranu. Děti tedy chodily každý den cestou necestou až se jim podařilo najít 7 klíčů
a indicie, podle kterých musely uhádnout, kde se místo ukrytí srdce nachází. Místo 
uhodly přesně, našly truhlu zamčenou na 7 západů. Když jí otevřeli našly tam srdce a 
bývalý vládce konečně našel klid, ale zanechal dětem velký poklad. Mimo 
celotáborovky jsme hráli spoustu dalších her, jezdili jsme na zmrzlinu a koupat se k 
řece. Večer jsme seděli u ohně, povídali si a zpívali. Jo jo byl to moc pěkný týden.

 

Hospodaření

Převod z roku 2016: 13.519,- 
Příjem 2017 36.660,-
Výdej 2017 12.553,-
ZŮSTATEK 36.626,-

Za kmen Mniwača Wičašayatapi zapsala: Jitka Doležalová


