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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 80lidí. 

 

V roce 2012 měl náš kmen 22 registrovaných členů. Z toho 14 do 26 let. 
 
Náčelnictvo pro rok 2012 
 
Náčelník kmene: Milan Martan 
Ohnivec: Filip Chmel 
ROP: Vít Suk 
Hospodář: Petra Kocourková 
Písmák: Tereza Chmelová 
 



KALENDÁRIUM 2012  
a pozvánky na akce ☺☺☺☺ 

 

18.2.   DEN ROZKOŠÍ  
Rovnou po setkání se odebereme na krátký výlet do o kolí, pokud nám mráz vydrží vemte si sebou brusle a  hokejky a 
kočárky p řidělejte na sán ě. Až se vrátíme z výletu budeme rozlosování na dv ě skupiny...první budou zákazníci a druzí 
budou služebníci. Každý nech ť si p řipraví pro ostatní to p ři čem sám nejradši relaxuje ... masáž, dobré jídlo, čtení atp. 
(alkohol a jiné návykové látky jsou zapov ězeny). Každý tedy nech ť si p řipraví vybavení k otev ření svého vlastního 
salonu rozkoší. Skupina služebník ů bude mít po rozlosování asi p ůl hodiny času na vybavení svého salonu. Pak 
přijdou na řadu zákazníci, kte ří se postupn ě prost řídají v jednotlivých salonech. Nakonec se role oto čí a tak skon čí 
všichni ohrom ě zrelaxovaní, odpo čatí a plní nové inspirace jakými všemožnými zp ůsoby je možné odpo čívat.  
     

25.2.   VÝPRAVA DO ZOO 
Příští sobotu 25.2. mám na starosti výlet do Pražské zoo.  Maj tam fakt hustý zví řata který musíte vid ět (lední medv ědy, 
člunozobce, kasuára, vydry, gorily, tu čňáky a ješt ě další potvory).  Mají tam taky výbornej párek v ro hlíku, kterej musíte 
ochutnat. Podle času můžem i stihnout n ějakou kratší prohlíku Prahy.   
    

2.-4.3.  PŘECHOD LUŽICKÝCH HOR  
Zdravím všechny sebetrýznitele, co ješt ě nemají dost rozumu, aby p řijali myšlenku, že holt stárnou a sil jim 
(pravd ěpodobn ě) ubývá. Také zdravím všechny rodinné p říslušníky takto postižených osob.  
Obávám se, že op ět nastal čas okusit slastí no čního p řechodu Lužických hor. Nuže tedy vás všechny jménem nás 
všech zvu k nám do Nad ěje (možná ješt ě stále zasn ěžené).   
  

16.-18.3.  RALSKO  
Sraz: 15:50 na vlakovém nádraží v MH, p říjezd 16:08 na vlakovém nádraží v MH  
Kam: na Ralsko od východu pojedeme do Turnova všich ni spole čně, tam p řesedneme na vlak do Liberce a rozd ěleni 
na skupinky tak, aby v každé skupince byl alespo ň jeden starší, budeme vystupovat na kterékoliv zast ávce. Cílem je 
sejít se ve zdraví a plni zážitk ů v sobotu v 17:00 na Ralsku. Pak spole čný večer plný vypráv ění, a hodování. V ned ěli 
zabalit a odjezd z Mimo ňe domů.  

 
     
5.-9.4.  VELIKONOCNÍ TÁBORENÍ + SN ĚM 
doslova rychlosti blesku se nám blíží jarní tábo ření  a proto budu moc rad, když se na louce pod Váp nem sejdeme v 
hojnem po čtu. 
takže odjíždíme v patek 6.4. v 8:00 od klubovny s v ěcmi. Individuální p říjezd a odjezd je možný. Návrat pond ělí  9.4. 
okolo 16:00 op ět ke klubovn ě. 
Holky bych cht ěl požádat o zajišt ění věcí na malování vajec a pentlí na pomlázku. Pánové z ajiš ťují vrbové proutky ( v 
okolí jich už moc nezbývá).  
 V neděli bych rad uskute čnil  snem tak s tím po čítejte. 
 

13.-15.4.  INDIÁNSKÁ ČOTOKVA I.    
11.-13.5  INDIÁNSKÁ ČOTOKVA II.     
    



29.6-15.7. LETNÍ TÁBOR NA KOSÁKU  

 
 
 
27.8.-2.9.           TÁBOŘENÍ NA PLOUČCE  

 
     
15. – 16.9  BRIGADA NA LOUCE 
BUDEME PROVADET HRUBE CISTICI PRACE. ODKLIZENI STAR É TEZBY A JINEHO DREVNATEHO ODPADU, 
POPRIPADE REKULTIVACE PRAMENU CI DROBNA PRORIZKA OL SI. TAKZE SEBOU RUKAVICE, SEKERY, LOPATY, 
KROVINAK A MOTOROVKU SEZENU. PRACE BUDE SPISE PRO M UZSKOU CAST KMENE. DRAHE POLOVICKY JSOU 
VSAK VÍTANY U SOBOTNI POOBEDOVE KAVICKY A BUCHTY (T EDY JESTLI NECO PRIPRAVI....). SPANI ZAJISTENO 
POD PRISTRECHY V LESE. JIDLO KAZDY SAM. V SOBOTU VE CER DROBNE POHOSTENI Z JEHNETE. BERU GRIL 
 

o víkendu se pár nadšenc ů vydalo do džungle  a po lehké domluv ě ji p řetvo řili do kulturn ějšího stavu, který se snad 
časem doladí do kone čné podoby, kterou budeme moci nazvat loukou a tábo řištěm....  

   

6. - 7.10  ZELENÝ TATA  
V sobotu dopoledne, odjíždí tatínkové vlakem s d ětmi.  Maminky zamávají kapesní čkem a  pojedou na babinec do 

naděje autem. Pojedeme do nad ěje, kde využijeme pohostinnosti Vlastíka a Báry, ta m kluci odevzdají d ěti, a půjdou na 

kofolu. Cestou vlakem do nad ěje si odsko číme na krátký výlet. 



        
26.-28.10  BRIGADA LOUKA  
Zdravím všechny nadšence louka ře,   
na tento víkend se nejspíš nepoda ří zajistit velký traktor s ná řadím pro další úpravu terénu. Nicmén ě je tam ješt ě dost 
práce s vy čištěním, aby se nám kone čné rovnání uleh čilo.  Tudíž se budou hodit hlavn ě hráb ě, rýče, krumpá če, lopaty a 
k tomu samoz řejmě i nějaké ruce, co se toho budou držet. Bylo by fajn, kd yby se nám poda řilo louku p řed zimou zasít. 
Na tento víkend ale osivo nejspíš nebude. Ur čitě by se mohla za čít řešit studánka - pila, sekyry, palice, rý č, lopata, 
gumáky... 
 

     
10.11  KERAMIKA   
v brzké dob ě bych rád naplánoval výrobu keramiky. Pro zajišt ění pot řebného materiálu bych si cht ěl ud ělat p ředstavu 
o tom, kdo všechno z vás by m ěl o podobnou akci zájem, jaké v ěci byste si cht ěli zhotovit (dýmky, ch řestidla, ozdoby 
anebo misky, hrnky, vázi čky, konývky …). Podle vašeho ohlasu budu zajiš ťovat vše pot řebné. Počítejte prosím 
s finan ční účastí na této akci, neo čekávám ale, že by to m ěla být závratná položka. Akce je vhodná i pro d ěti, proto 
prosím ši řte mezi osmaká či dále.   
 

1.12.                 KERAMIKA II 
Tak pro velký úsp ěch opakujeme…  

Tentokrát se sejdeme 1.12. v 9:00 v Dom ě volno časových aktivit v MH. Po p říchodu si prohlédnete Vaše výrobky (teda 

až na jednu misti čku – explodovala p ři výpalu), domluvíme se kdo bude chtít sv ůj výrobek glazurovat (bude probíhat 

na ZŠ, max 12lidí a bez d ětí!!   Po dokon čení se můžete přidat k výrob ě s ostatními) a zbytek za čne znovu plácat hlínu. 

Materiálu jsme zd ělali ½ takže ho je ješt ě dostatek. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 



22.12  KMENOVÉ VÁNOCE 
…Večeře vypukne kolem 17 hodiny a po ni si rozdáme dárky.  Konec plánuji cca na 20 hodinu. 
S sebou si vemte talí ř, příbor, sklenici, n ějakou tu ozdobu na strome ček, dobroty pro zví řátka a dárek. 

 

  
 
     

27.12 – 1.1. ZIMAK  
Zimák je p řesunut  na termín 5-12.1.2013 a to na chat ě na Jizerce.   

    

 



Letos jsme také šili nové tee-pee, ušili pár patchworkových dek a vyrobili proutkové 
postele pro nové přírůstky. 

 

 
 

 
 



 

 

 



 
 

 
 
 
 

 


