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O kmeni Okwaho 
!
OKWAHO je woodcrafterský kmen, který od roku 1999 působí v Hranicích. 
Slovo „okwaho“ znamená v jazyce indiánského kmene Irokézů „vlk“. Původně 
jsme byli jen partou odrostlých skautů (roverů) se zájem o lesní moudrost – 
woodcraft. V roce 2004 však kmen vstoupil do Ligy lesní moudrosti a dnes je 
jediným kmenem LLM na střední Moravě. Změnil se i charakter kmene – jsme 
víceméně kmenem rodinným – jeho jádro tvoří několik rodin a pár dalších 
nadšenců. 
V roce 2015 jsme měli 19 členů. 
!
!
Poštovní adresa: 
Liga lesní moudrosti – kmen 
Okwaho 
Zámecká 98 
753 01 Hranice 1 
!
Email: 
rada starších – kmen@okwaho.cz 
náčelník – aja.lehka@centrum.cz 
!
Web: 
www.okwaho.cz 
!
Bankovní spojení: 
192901160/0300 
!
IČ: 
71221328 



Přehled činnosti v roce 2015 
!

ŠUGR-FRÍ výzva 
Jak jsme se dohodli na podzimním sněmu, úderem půlnoci a začátkem nového 
roku pro 10 lidí přestal existovat cukr. Pro někoho to byla výzva na 
zasvěcovačku, pro někoho na čin či velký čin, pro někoho na 2 dny. Zjištění: 
chce to trochu odříkání, ale dá se to vydržet 

!
Novoroční výstup na Velký 

Javorník (3. ledna) 
Tentokrát jsme z Javorníků vybrali 
ten Veřovický a spojili se se skauty, 
takže jsme si v počtu asi 20 lidí užili 
ledu, námrazy na rozhledně, 
pramenu Jičínky i zábavy. 
!

Rychlé šípy ve Slováckém 
divadle (30. ledna) 

V šílené chumelenici jsme se dopravili 
do Uherského Hradiště na 
představení Rychlé šípy. Divadlo bylo 
vtipné a moc se nám líbilo, vyrazilo 
nás 16 (+ Franio těsně před porodem 
u Magdy v bříšku). 
!
!

Mastilák 
Na začátku února jsme si výjimečně užili stopování a bobování na Mastiláku a 
protože byla nezvykle teplá zima, stihli jsme nasbírat vrbové proutí u Bečvy a na 
školní přírodní zahradě na Struhlovsku uplést krásnou košatinu na záhon. 
Radost pohledět! 
!



Soví hlídka (13. února) 
Osm lidí se v páteční podvečer vydalo za tmy přes Krkavčí údolí a Gabrielku do 
Hranic. V jednom místě se na provokaci z mobilu ozvali hned tři puštíci obecní, 
takže spokojenost byla veliká. 
!

Drahotuch (28. března) 
Vydali jsme se z Uhřínova společně s Plantážníky a v ruce jsme poponášeli 
čerstvé jehňátko od Kači. S sebou jsme táhli štíty a papírové koule a na 
Drahotuchu přepadli skauty a pustili se do pořádné bitvy. Poté jsme si na ohni 
uvařili jarní zeleninovou polévku a spustili se dolů k autobusu – skauti se chystali 
na slavnostní skládání slibů. 

!
Velikonoční putování – Malé Karpaty (4. – 6. dubna) 

Na Bílou sobotu vyrazilo osm otužilých kousků za moravskou hranici. Vyrážíme 
z Pezinku po hřebenech Malých Karpat k severozápadu.  Dny i noci byly 
studené, ale jaro na nás vykukovalo ze všech koutů. V lesích voněl medvědí 
česnek, na skalních stepích kvetly koniklece a na bílých skalách na tu nádheru 
shlížely zříceniny hradů. Naše putování skončilo pod malebným hradem 
Smolenice – předtím jsme ale samozřejmě nevynechali šmigrust a vajíčka. 



!
Jarní cyklovyjížďka (19. dubna) 

Nedělní úplně jarní odpoledne – ideální čas na výlet do okolí města, kde 
všechno kvete či zpívá. Na 27 km dlouhé trase do Špiček – Milotic – Skaličky – 
Ústí – Hranic si 12 okwažanů a plantážníků našlo čas na sport, pozorování 
přírody (třeba čápů) i zaslouženou limču v hospůdce U Čápa. 
!



Sněm (24. – 26. dubna) 
Jako každoročně jsme se sešli ve Větrném údolí v době pučících buků. Nika nám 
dovezla ukázat Matýska, který spal poprvé venku a houkáním konkuroval 
sovám. Iva od nás dostala ke 40. narozeninám 40 dárečků a Pošík se jí snažil 
vnutit své vlastní dítě jako 41. dárek. Na sněmu byla Iva pasována na Stopaře.  
!

Nejkrásnější sbírka – České středohoří (1. – 3. května) 
17 lidí z celé LLM společně pod vedením kmene Drum bun prochodilo České 
středohoří. Černé skály, na nich žlutě kvetoucí tařice, hrady, výhledy, Porta 
Bohemica, ochutnávka vín ve sklípku, otakárci, sysli a dokonce i noc na ostrově 
uprostřed jezera s houkáním čerstvě vylíhlých kalousů a tlučením slavíků. Vyšlo 
počasí a my jsme si to moc užili. 

!
Sjezd Bečvy (8. května) 

Společně se skauty nás ze Lhotky vyplulo 30! Vedro bylo už i na koupačku, 
peřejky se sjížděly samy, na náplavech jsme si uvařili, v lázních si zamlsali a 
nechali se poobdivovat korzujícími lázeňáky. 
!



Kosení luk a řemesla v Příboře (30. května) 
Na loukách u Velké Kobylanky jsme provedli letošní první seč a úklid trávy a 
protože nás bylo dost a šlo nám to pěkně od ruky, rozhodli jsme se, že stihneme 
dopoledne plné starých řemesel v příborském muzeu. Splétali jsme provazy, tkali 
na karetkách, vyráběli nádoby z kůry i trávy, plstlili vlnu, rozdělávali oheň… 
Bylo nás 12! 

!
Ptáci a vycházka do cementárny (6. června) 

Hočhóka byl požádán, aby připravil ornitologickou vycházku v rámci projektu 
Hranicko neznámé. Brzo ráno se nás moc nesešlo, ale na druhé části – návštěvě 
cementárny nás bylo víc. Ve vedru jsme ocenili hlavně jezírko na dně lomu, ale 
mohli jsme obdivovat i zkameněliny a hlavně si legálně prohlédnout lom zevnitř 
– většina z nás tam byla poprvé. 
!

Výprava na Něčín (26. – 28. června) 
Letos jsme se domluvili, že uděláme tábor skautsko-okwahácký a poslední 
víkend v červnu jsme věnovali stmelení kolektivu a výrobě krokví na stany, které 
si budeme vlastnoručně stavit z krajinek. Na Něčíně se nebylo kde uložit, všude 
se chystalo na tábory a louky byly obsazené. Navíc začalo intenzivně pršet, ale 
za horších podmínek se kolektivy snáze utužují. Takže plán byl splněn! 



Na kolech po vodě dolů 
Na začátku prázdnin udeřila 40° vedra a my jsme se v 5 lidech rozhodli, že 
pojedeme na třídenní výlet na kolech po vodě dolů. Koupali jsme se všude, kde 
se dalo, spali jsme u tovačovských pískáčů, přes den se zchladili v kroměřížském 
zámku a zahradách, okoukli Baťův kanál a expozici Velké Moravy ve Starém 
Městě. Chladné pití si kupovali u cyklostezky a domů jeli vlakem do Přerova a 
na kole do Hranic. Ujeli jsme 160 km. 



!
!

Táboření LLM (19. července – 2. srpna) 
Za Okwaho se zúčastnily 2 rodiny v počtu 9 lidí. Letos jsme si na lukách užili 
svatbu, zúčastnili se soutěže o nejchutnější marmeládu a Pomněnka měla 
výukovou lekci znakovky. Jinak jsme si užívali klasické táborové aktivity – 
lukostřelbu, bubnování, soutěž v rozdělávání ohně (Bagi byl první!)… 
!

Tábor Hraničářův učeň v Mlýnkách 
(15. – 23. srpna) 

Největším kumštem bylo postavit si z krajinek stan jako za starých časů, vše 
ostatní už bylo na pohodu. Ve službě se střídaly 3 družiny (15 dětí + 5 
dospělých) a každý den nás čekala hraničářská škola. Vzdělávali jsme se v 
bylinkářství, broušení nožů, topografii, lovu, rozdělávání ohně, rukodělně. Na 
závěr tábora probíhaly zkoušky a po zásluze byly uděleny bronzové nebo 
stříbrné dubové lístky. Udělali jsme si výlet na Šerák a Obří kameny, zahráli si 
žebřík rallye. Tábor jednoznačně pomohl skautingu v Hranicích (začala 
fungovat dívčí družinka a kluci se rozdělili na dvě družiny). 

!



Velký Polom a rozhledna Tetřev (13. září) 
Celé léto sucho a tento víkend cedilo. Začali jsme obhlídkou Gorolského IC a 
pokračovali na rozhlednu, ze které nebylo nic vidět, všude mlha. Po polívce na 
chatě jsme vystoupali na Velký Polom a do sedla s nově opravenou kaplí 
Muřinkův vrch. Z Horní Lomné jsme se přesunuli do nově vybudovaného 
zážitkového a informačního centra URSUS, kde jsme si spravili náladu 
interaktivní expozicí a obhlídkou přírodní zahrady s atrakcemi pro děti. 

!
Podyjí (3. října) 

Náš oblíbený podzimní  zájezd vlastním autobusem letos vedl do Podyjí. Začali 
jsme vyhlídkou na Dyji a podle zdatnosti se rozdělili na několik skupin. Ta 
nejrychlejší ochutnala víno na vinici Šobes, poobdivovala starou papírnu a 
prošla se podél Dyje. Společně jsme se pak přesunuli na Nový Hrádek, kde jsme 
měli domluvenou prohlídku s panem přírodovědcem, který není k zastavení. Na 
závěr jsme se byli podívat na zbytky železné opony u Čížova. 
!
!



Projekt 72 hodin (8. – 11. října) 
Letos jsme se zapojili poprvé a určitě ne naposled. Během 72 hodin se totiž 
v celé ČR pomáhá, kde to jde! My jsme kosili a uklízeli naše oblíbené louky, 
skautky uklidily Veličku, Ája s děckama ze školy pomáhala ve školce, navštívila 
seniory a uklízela okolí školy od odpadků. Za odměnu všichni zúčastnění dostali 
krásné tričko. 



!
Sněm na srubu (13. – 15. října) 

Na podzimní sněm jsme vyrazili na Bobří hrad. Jako vždy tam bylo útulno, i 
když venku jsme se snažili být co nejvíc. Odlévali jsme stopy ze sádry, hráli hry a 
dorazil i Rafał z Polska, který nás zasvěcoval do tajemství rozdělávání ohně. 
Magda nám připravila polskou předsněmovní polévku a na sněmu jsme mimo 
jiné uznali i orlí pera Rafałovi – první v jeho životě. 

!
Schůzka v klubovně (6. prosince) 

Pošík svolal mikulášskou schůzku do skautské klubovny – zdobili jsme jablka 
cukrovou polevou, povídali jsme si a hráli hry. V Setonově hře byl nejlepší 
čtvrťák Šimon a strčil do kapsy i dospěláky! 



Zpráva o hospodaření v roce 
2015 

!
Účetnictví za účetní období 1.1.2015 – 31.12.2015 bylo zpracováno pomocí 
software WinDUO. V souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a 
výsledkem hospodaření za účetní období nebyla vykázána povinnost odvádět 
daň z příjmů.  

Příjmy Výdaje

Účastnické poplatky 
(výpravy)

6 000 Materiál 4 842

Dotace MŠMT 3 150 Spotřeba energie 2 306

Grant města Hranice 11 000 Cestovné 436

Úroky 1 Ostatní služby (ubytování, 
jízdné, vstupné)

19 813

Bankovní poplatky 118

20 151 27 515

Výsledek hospodaření -7 364



Výroční zprávu kmene Okwaho za rok 2015 sestavil Jaromír Pospíšil – Pošík. Přehled 
činnosti připravila Alice Lehká – Ája. Autorem fotografií je Ája. Vydáno v dubnu 2016.


