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My a ti, kdo nás znají, nás nazývají kmenem Osmaka Opo. V jazyce indiánského kmene 
Lakotů to znamená Mlhavé údolí. Tak jsme totiž říkali našemu prvnímu tábořišti. Jsme lidé se 
společnými zájmy o přírodu, přírodní národy a dobrý způsob života. Když si povídáme na 
táboření večer v týpí, zabaleni v dekách, vždy obdivujeme, jakou má toto obydlí příjemnou 
atmosféru. Umocňuje ji plápolající oheň a věci, do kterých při jejich výrobě vkládáme 
mnohdy veliké úsilí. Nemáme jen společné zájmy, a tak se můžeme i navzájem obohacovat 
novými názory. Většinou se navzájem známe už pěknou řádku let, ale přicházejí k nám i noví 
lidé. Máme mezi sebou i mladší členy a pro ty se snažíme připravovat různé hry, výpravy, 
kulturní zážitky a různé jiné akce. Zkrátka takové ty věci, co si myslíme, že se jim budou líbit, 
něco nového se naučí, poznají nové kamarády a začne je bavit to, co děláme. No a pak, v tom 
ideálním případě, budou pokračovat v našich šlépějích a celé ono kolečko života poběží 
znovu. Takových koleček už pár proběhlo, ale -jak už to v životě bývá- lidé přicházejí, zase 
odcházejí a jen někteří zůstávají. Takto od roku 1994 prošlo naším kmenem přes 100 lidí. 

 

 
 

Máme 35 registrovaných členů. Z toho 17 do 26 let. 

 

Náčelnictvo 
Náčelník kmene: Vlastimil Kocourek 

Ohnivec: Zuzana Majdlochová 

ROP: Lukáš Hájek 

Hospodář: Petra Kocourková 

Písmák: Pavel Bartoš 

 
Dokumentační fota: 2018 

 



 

 



Popisky k fotografiím (zleva dolů)

Vyrábění chrastítek – muzikální schůzka                                   15.2.2018  

Akce Barevny snih                                                                     18.1.2018

Akce Barevný sníh

Pouštění draků                                                                            12.4.2018

Pouštění draků

Dřevní brigáda na Zábdrce                                                         20.4.2018

Velikonoce                                                                                    2.4.2018

Velikonoce

Letní rodinné táboření                                                                  5.7.2018

Bruslení na Branžeži                                                                     1.3.2018

Bruslení na Branžeži

Přehled činnosti

V roce 2018 jsme kromě pravidelných schůzek pod vedením Zuzky uspořádali hojně

akcí  jak tradičních tak nápadově nových.  Letošní  rok jsme se hodně zaměřily  na

stránku v našem kmeni hodně zanedbávanou – muzikální. Pořádali jsme akce Výroba

bubnů – kde si někteří nadšení jedinci vyrobili i tři bubny , Výroba chrastítek apod.

Z  ostatních  akcí  kromě pravidelných  brigád na naší  louce  na Zábrdce  bych  rád

připomněl: Letní táboření, Velikonoční táboření, Bruslení, Pouštění draků, Výpravy a

mnoho jiných akcí které přivedli v tomto roce nové členy a kamarády do kmene.




