
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2018 
Kmen Okwaho 

  



Ani dvacátý rok existence kmene Okwaho nepřinesl žádnou výraznou změnu. V registraci na 

rok 2018 je nás o jednoho více (22) – přibyl Ničin synek Matěj (roč. 2014). 

Jinak kmen připomíná spíše lokální metapopulaci jezevců než smečku vlků. Jezevci jsou taky 

furt zalezlí ve svých norách a řeší jen své rodinné starosti. Žádné společné hony, skupinové 

vytí na měsíc, pošťuchování o hierarchii ve smečce… 

Přesto věřím, že se pomalu ale jistě začne projevovat blahodárný vliv tří nových „vyučených“ 

náčelníků. 

Hočhóka 

Poštovní adresa: 

Liga lesní moudrosti – kmen Okwaho 

Zámecká 98 

753 01 Hranice 1 

E-mail:  

kmen@okwaho.cz – rada starších  

ryslehky@skaut.cz – náčelník  

Bankovní spojení:  

192901160/0300  

IČ:  

71221328 

  



Přehled činnosti 
6. ledna Novoroční výstup 
Jako každou 1. lednovou sobotu jsme spolu 

s Hranickými skauty vyrazili na novoroční 

výstup. Letos připadl na řadu Velký Javorník 

(918 m n. m.). Z kmene pouze Ája, Hočhóka, 

Káťa, Kuba a Alča, skautů dalších 5.  

13. ledna Zimní sčítáno vodních ptáků 

na Bečvě 
Druhou lednovou sobotu probíhá už několik 

let celorepubliková akce Zimní sčítání vodních ptáků. Vyrazili jsme opět ve skrovném počtu 

(Ája, Hočhóka, Bagamagan a Marťa) na „naši“ trasu Hustopeče – Hranice. Podle zápisníku 

jsme pozorovali 251 jedinců devíti druhů (orel mořský, ledňáček, konipas horský, racek 

bělohlavý, volavka popelavá, labuť, kormorán a kachna divoká). 

30. března až 1. dubna Velikonoční 

expedice 
Tradiční velikonoční vandr neboli VEX, 

opět se skauty, z Okwaha jen Hočhókovic 

rodina a Alča. Toulání se trampským 

krajem okolo řek Oslavy a Jihlavy, večery 

s ohněm, krásné jarní počasí.  

7. dubna Ukliďme svět, Ukliďme 

Česko 
Celorepubliková akce, v Hranicích ji měl za Okwaho na starost Pošík. K jeho rodině se přidala 

Alča a Iva a hromada vlčat, světlušek i jejich rodičů. 

20. až 22. dubna Jarní sněm ve 

Větrném údolí  
Sněmovní víkend s velkou účastí díky 11 

skautům, kteří se k nám připojili 

v sobotu odpoledne. Sněm osvěžila 

svižná hra od Áji: barvy jarních květů, 

zkratky, spojování rukou za zády a pro 

některé nejzáludnější, vyjmenovat 

poslední tři akce Okwaha. Alča, Káťa a 

Kuba odešli na Malou vigilii, po jejím 

skončení byli přijati tradičním rituálem 

na netradičním místě. 



1. května Vítání ptačího zpěvu  
Vycházka pro veřejnost za ptáky pod taktovkou 

Hočhóky. Kromě jeho a Áji přišlo dalších osm 

zájemců o ptáky a přírodu. Pozorováno přes 30 

druhů. 

 

 

 

4. až 8. května Nejkrásnější sbírka  

Tentokrát to byly Bílé Karpaty. Putovali 

jsme z Púchova na Vršatec a přes 

ekocentrum Hostětín (ochutnávka 

moštů a křížal) okouknout prales na 

Javořině (zrovna kvetly a omamně 

voněly měsíčnice) a orchidejové louky u 

Velké nad Veličkou. Z LLM se zúčastnilo 

asi 20 lidí. 

23. června Kosení na Kobylance 
Ája zorganizovala ruční kosení na Velké Kobylance. Kvalita louky se čím dál více zlepšuje, 

množství lidí má nerostoucí tendenci. 

14. až 28. července Tábor LLM  
Hočhókovic rodina a Alča jeli jako každý rok 

na ligové táboření na Kosí potok. Program 

byl podobné ražení jako v minulých letech. 

Příjemným ozvláštněním byla bojovka pro 

starší, která trvala skoro jeden a půl dne. 

 

 

 

31. srpna až 2. září Sněm LLM  
Okwaho reprezentovali Ája, Hočhóka, 

Marťa a Kuba. V sobotu probíhala soutěž 

Woodcraft ranger, ve které Kuba 

celkově zvítězil a vyhrál kvalitní sekeru. 

Sněm proběhl v megatýpí, postaveného 

asi ze čtyř jiných. Na sněmu byl předán 

Hudžinovi a Lídě obraz od Machimii za 

to, že Lize darovali louku. 



22. září Podzimní exkurze na 

Králický Sněžník  
V sobotu 22. září jsme se vypravili na 

tradiční podzimní přírodovědnou exkurzi 

autobusem, který byl z části pokryt 

z grantu města Hranice. Letošním cílem 

byl Králický Sněžník, kde jsme si užili 

nádherné babí léto. 

 

 

24. listopadu Výroční sněm  
Volební sněm měl proběhnout na hájence v Písařově, kde 

bylo Okwaho před dvaceti lety založeno, ale okolnosti 

tomu nepřáli. Proto jsme se nakonec sešli v klubovně 

hranických skautů spolu s hosty z řad bývalých členů. 

Proběhla poznávačka fotek ptáků z fotek od Áji, za které si 

žádala čin. Náčelníkem byl zvolen Marťa, jeho zástupcem 

Magda, hospodáře obhájil Pošík, ohnivce převzal zpět 

Bagamagan a kronika se vrátila do správu Ájě. 

 

  



Hospodaření v roce 2018 
Příjmy Výdaje 

Půjčovné lukostřelnice 1500 Materiál – desky na 
terčovnice, nášivky, 
sklo do nástěnky 

5112 

Účastnické poplatky 8462 Olej na řetěz, benzín 
do pily 

202 

Dotace MŠMT 3330 Ostatní služby – 
vstupné, jízdné, 
doména 

19500 

Grant města Hranice 15000 Bankovní poplatky 52 

Úroky 1 Ostatní náklady 690 

Celkem 28293 Celkem 25556 

 Výsledek hospodaření 2727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sestavil Marťa s vlastními fotkami a fotkami od Áji, přehled hospodaření sestavil Pošík. 


