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O kmeni 

 V roce 2011, konkrétně 8. 2., jsme založili tento náš kmen jakožto odnož mateřského kmene 
Wallowa. Vznikl tak kmen mladých dospělých ve věku 18-25 let. Všichni zakládající členové měli tak 
minimálně desetiletou praxi s činností v mateřské organizaci – Lize lesní moudrosti (LLM). 

Kmen je tímto nezávislý na ostatních kmenech s vlastním materiálem a zázemím. Jako prezentace a 
kontakt slouží webové stránky a e-mailová adresa: 

• http://kynkazu.webnode.cz 

• kmen.kynkazu@gmail.com 

 

 

http://kynkazu.webnode.cz/
mailto:kmen.kynkazu@gmail.com
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Členstvo  

 Počet členů je poměrně nízký, nicméně stabilní a vesměs všichni se podílejí na společných 
kmenový akcních a aktivitách. 

Zakládající členové 

 

• Čiko  Jan Klement   náčelník, ROP 

• Sika Hana Konečná  strážce wampumu, ROP 

• Bart Jan Konečný ohnivec 

• Čejka Jana Petráková písmák 

 

• Bublina Zuzana Tšponová 

• Gulo Adam Matušek 

• Háthí Lukáš Grmolec 

• Jerry  Petr Klement  

• Rakša Alena Vovsová 

• Rissa / Inyanteča Eva Matušková ROP 

• Talpa Jana Přepechalová 

  Lenka Konečná 

Noví členové 

• Akéla Petr Karásek 

 Martina Karásková 

 Eva Karásková 

 Barbora Karásková 
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Kmenové akce 

Mimo ligových akcí, kterých jsme se účastnili, jsme podnikaly i ryze kmenové akce. Aktivity 
jsme podnikali na pravidelné bázi, z těch větších stojí alespoň za zmínku následující: 

 

 Výroba tyčí pro tee-pee 

Černovice 8. – 9. 3. 

Tyče pro tee-pee jsou nedostatkovým zbožím 
prakicky pořád. Další sadu jsme vyráběli u Akély 
v Černovicích. Akci jsme začali pochodem 
kolem Pernštejna (dle mého názoru nejhezčího 
hradu na Moravě). Počasí nám přálo a práce 
nám šla rychle od ruky. Celý víkend jsme se 
stravovali striktní domácí stravou – bylinkami 
počínaje, zeleninou, sýry a králíkem konče. 

Druhý den jsme spěchali na vlak do Nedvědice, 
ale i tak jsme si udělali čas na průlet údolím 
Chlébského potoka, které bylo v tu dobu 
proseto rozkvetlými bledulemi. 

 

Velikonoce na Malé Fatře 

Rájecká Lesná 19 – 21. 4. 

Jako velikonoční aktivitu jsme zvolili turistiku a 
cykloturistiku na úbočí Malé Fatry. Základnou 
nám (podobně jako Kofole, či vodě Rájec) byla 
chata v Rájecké Lesné. Okolní kopce vybízely 
k výletům a adrenalinové cyklistice. Vrcholem 
výletů byl poutní kopec Klak (foto). Velikonoční 
pondělí jsme strávili podle českých tradic a 
naše holky musely uznat, že oproti 
slovenskému polévání a mrskání jsme byli 
velmi decentní až něžní. Tečkou nakonec byl 
nádherný vyřezávaný a velice pohyblivý betlém 
přímo v Rájecké Lesné, na nějž se sjížděli 
podívat návštěvníci z širokého okolí. 
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Kolová – Fram 

Filipova Huť 30. 4. – 4. 5. 

 

Dlouho plánovanou akcí byla cyklistická výprava na Šumavu. Jediným negativem byla dlouhá cesta, 
vše ostatní klaplo parádně – počasí nám umožnilo během celého pobytu projezdit nejbližší okoli, 
včetně všech jezer a významných kopců. Navštívili jsme i nový pivovar v Modravě, kde se nám tak 
zalíbilo, že se toto místo stalo častým cílem našich výletů i při následujících návštěvách Šumavy. 

Vodní putování  

Kácov 2. – 3. 8. 

 

Tradiční Jihlavu jsme tento rok 
vyměnili za Sázavu a to v hojném 
počtu. Přizvali jsme s sebou i 
vodou nezkušené kamarády, 
které jsme do vodáctví patřičně 
zaškolili. Vodní stav i počasí 
umožnily příjemný průjezd a 
zejména v Kácově jsme objevili 
místa, kam se opět rádi budeme 
vracet. 
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Kmenové táboření 

Tábořiště 22. – 24. 8.  

Jak už bývá u nás zvykem, jeden z posledních srpnových víkendů trávíme v co nejvyšší možné míře 
indiánsky. Ani tento rok nebyl výjimkou. Lakros, táboření, noční bdění, hudební předstevní a 
sněmování... vše tak, jak to máme rádi a jsme na to zvyklí. 

Putování po Slepičích horách 

Dobrá Voda 24.-28.10. 

 
Co jet takhle na putování, kde jsme ještě 
nebyli a nechodí tám mraky lidí? Takové 
bylo lákadlo Slepičích hor, které se 
nacházejí v podhůří Novohradských hor. 
I když už byla trošku zima, pěkně jsme 
vylezli na Kohoutka i na Slepičku, našli 
starodávné obětiště a napili se přímo od 
pramene Dobré vody. Povedenou 
taškařici jsme zakončili v Českém 
Krumlově za krásného podzimního 
slunce. 
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Závěrem 

 Celý rok jsme pořádali akce pro utužování kolektivu kvůli hrozícímu se rozpadu kmene 
(pracovní příležitosti, cestování, ..). Rok následující (2015) věnujeme regeneraci v rámci ligy, kdy 
chceme restaurovat ČIWAWu (ligovou šifrovací soutěž) a častěji se zapojovat do ligového dění. 

  

Čiko – Jan Klement 


