
Kmen Sokolù, kmen Ligy lesní moudrosti è. 304 – zpráva o èinnosti v roce 2018

Dne 3. února 2018 se v Èeských Budìjovicích konal 51. snìm kmene. Snìm schválil zprávu
o hospodaøení kmene v roce 2017 se ztrátou 245 Kè, která se vypoøádává snížením vlastního jmìní na
245 Kè.

Ústøední akcí celého roku pro nás bylo táboøení na Kosím potoce ve dnech 13.–28.7.2018. Vlastimil
Rùžièka po oba týdny, Marie a Petr Šmilauerovi a Anny Škaroupková a Stránská první týden, druhý
týden hosté Aneta Bariczová, Robert Indrák a Šárka Indráková.

Hlavní položkou do spoleèného programu bylo vystrojení vysoké lanové dráhy v lese nad Horní
loukou. S pomocí Wièháky jsme ji vystrojili, s Bédovou pomocí pøíští týden odstrojili. Bìhem ètyø dnù
rozvržených na oba týdny si dráhu pøelezlo (èasto s vynaložením naprosto všech sil) na osmdesát
zájemcù ve vìku od sedmi do 65 let.

V prvním týdnu jsme nachystali stopování rostlin kolem Kosího potoka. Pro zájemce bylo každý den
oznaèeno v terénu deset rostlin, které si mohli podle map najít a pro sebe èi do soutìže urèit. Mapy
zùstaly vyvìšeny a rostliny oznaèeny i ve druhém týdnu.

První týden jsme po obìdì èetli pro dìti povídky o myslivecké dcerce (DAISY MRÁZKOVÁ: Neplaè,
muchomùrko). Pro dospìlé jsme v jednom každém týdnu pøeèetli po jedné z povídek MIROSLAVA

HORNÍÈKA se sbírky Jablko je vinno. A pro zájemce jsme v taneèní arénì vyvìsili termíny pøeletù
mezinárodní vesmírné stanice.

Dne 19. èervence se v meandru Kosího potoka konal 52. snìm kmene.
Situace ve kmeni je taková, že nám postupnì odrostly èi nás opustily témìø všechny naše dìti. Pøidá

se k nám tatínek od jediné zbylé Anièky (který už na to pomýšlí delší èas), Majèin muž Petr (který už
s námi nìkolik let táboøí a jezdí na brigády) a Hrom, který byl doposud stráží a úèastnil se snìmù
našeho kmene. Do roku 2019 tedy vstoupíme v této sestavì:

Vlastimil Rùžièka, Marie Šmilauerová a Petr Šmilauer (zamìstnaní)
Albert Mináø – Hrom (dùchodce)
Anna a Miroslav Škaroupkovi (rodina)
Stav pokladny k 31.12.2018 zùstal od loòska nezmìnìn a èiní 245 Kè.

Zapsal: náèelník kmene Vlastimil Rùžièka


