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Představení kmene
Struktura kmene:
Náčelník:    Zuzana Kluková
Ohnivec:    Jana Hajduchová
Náčelník ROP:    Jan Hajduch
Pokladník:    Irena Malinová
Písmák:     Zuzana Kluková

Webové stránky kmene: 
http://arapaho.lovciveverek.cz/

Fotogalerie:
http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Adresa pro písemný kontakt:
Zuzana Kluková, Rybova 1579/7, Praha 6, 162 00

KLM Arapaho se skládá z dospělých lidí a jejich vlastních dětí do 10

let.  Hlavní  kmenovou aktivitou zůstává letní  tábor,  všechny další

akce a setkávání mají neformální charakter. V současné době nemá

nikdo z kmene kapacitu na to, aby pracoval s dětským kmenem, ale

do budoucna nevylučujeme opětovný vznik dětské skupiny. Jejím

základem  mohou  být  děti  našich  členů,  které  si  už  kolem  sebe

začínají budovat svoji partu kamarádů. Zatím tedy fungujeme jako

kmen na pomezí kmene dospělých a kmene rodinného typu.



Aktivity v roce 2018
Letní tábor

Hlavní  (a  vlastně  jedinou  oficiální)  akcí  Arapaha  se  stal  v  roce  2018  letní  tábor  pořádaný  u  Petrovic  u  Sušice.

Tentokrát se nás na něm sešlo docela dost: Alespoň na chvíli se ukázalo dvanáct ze čtrnácti aktivních členů, přijali

jsme dvě návštěvy z kmene Stopaři a dalších šest kamarádů mimo Ligu.

Jeho program byl víceméně tradiční: zajišťovali jsme chod tábora (dřevo, vaření), podnikali jsme výpravy do okolí

(hrad Kašperk a na dvě várky výlet na Zhůří), hráli hry, zpívali s kytarou a pracovali jsme na plnění některých Orlích

per. Brepta například úspěšně zakončila svoji snahu o velký čin Národní písně, který vyžadoval i aktivní spolupráci

spousty ostatních, kteří tvořili  hudební její  těleso. Významným počinem (i  když na našem táboře už také celkem

tradičním) bylo vypálení keramických výrobků v námi vystavené peci. Po dlouhé době jsme si na táboře také udělali

initi (indiánskou saunu).

V rámci tábora proběhl tradiční sněm kmene, kde jsme si kromě jeho slavnostní části věnované udělování Orlích per

a Titulů užívali hlavně naši oblíbenou hru na psychiatra.

Pozorování tučnic cestou na Zhůří Hrad Kašperk

Zapalování ohně na initi Sněm kmene



Ostatní akce

Kromě  tábora  se  alespoň  někteří  členové  setkávali  i  při  jiných  příležitostech,  přestože  se  už  nejednalo  o  akce

zaštiťované Ligou lesní moudrosti.

Nejčastějšími událostmi byla sezení, nakterých jsme se věnovali hraní Dračího doupěte nebo Dungeon & Drangons.

Založili jsme dokonce družinku tvořenou z velké části lidmi z Arapaha, která se scházela zhruba jednou za dva měsíce

v Brně.

Dále stojí za zmínku čtyřčlenná putovní výprava do Skotska (Ben Nevis plus West Highland Way), v níž figurovali hned

tři členové Arapaha.

Hospodaření v roce 2018
Účetnictví  kmen  nevede  a  i  na  táborech  se  vše  řeší  kamarádskou  formou  (účastníci  bez  papírování  zaplatí

domluvenou částku, za kterou se zaplatí nájem a potraviny). Na LLM přispíváme pravidelně, na rok 2018 to bylo

celkovou částkou 2850 Kč.


