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Základní informace 
 

WWHﾗ┗Y ゲデヴ=ﾐﾆ┞ぎ http://strazciudoli.cz/ 

Adresa: Pｹジﾆﾗ┗; ヱΓヴΑっヱヴ 

155 00 Praha 5 に L┌┥ｷﾐ┞ 

Email: kmenstrazcuudoli@gmail.com  

Kontakty 

N=LWﾉﾐｹﾆ kmene: 

Chirurg に J;ﾐ Hﾉ;Sｹﾆ 

Telefon: 739 703 735 

Email: jahla.hladik@seznam.cz 

Ohnivec kmene: 

Iveta V;ﾉWﾐデﾗ┗= 

Email: AKTEVI97@seznam.cz 

 

 

 

 

Sデヴ=┥IW ┘;ﾏヮ┌ﾏ┌ぎ 

Sｷﾉ┗; PギｷH┞ﾉﾗ┗= 

Telefon: 739087874 

Email: silva.pribylova@gmail.com 

PギWSゲWS; ヴ;S┞ ﾗヴﾉｹIｴ ヮWヴぎ 

V┠ヴ に PWデヴ Kﾗヮギｷ┗; 

Email: Djpeten@gmail.com  

Pｹゲﾏ=ﾆ ﾆﾏWﾐWぎ 

Mﾗデ┠ﾉWﾆ に Eﾉｷジﾆ; Oヮﾉｷジデｷﾉﾗ┗= 

 Email: eliska.oplistilova@email.cz  

  

 

 

 

Seznam akcí roku にどな9 
 Celý rok probíhali pravidelné sch]zky ve čtvrtek a ve stUedu, první p]l rok i v úterý. 
Kmen se také zúčastnil Výzev na tento rok. 

Níže jsou uvedeny všechny kmenové a ligové akce, kterých se členové našeho kmene 
v roce 2019 zúčastnili. U každé akce je uveden poUadatel a organizátor za kmen. 

 

http://strazciudoli.cz/
mailto:kmenstrazcuudoli@gmail.com
mailto:jahla.hladik@seznam.cz
mailto:AKTEVI97@seznam.cz
mailto:silva.pribylova@gmail.com
mailto:Djpeten@gmail.com
mailto:eliska.oplistilova@email.cz
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69┻ sněm kmene Strá:ců údolí 
Datum: 12. 1. 2019 

Lokalita: DDM Praha 13 

PoUadatel: kmenová rada Strážc] údolí 

 Zimnímu snEmu v DDM na Lukách pUedcházela jako každý rok dopolední Rada orlích 
per v klubovnE. Na letošním snEmu bylo uznáno 27 čin], 5 velkých čin] a jeden titul.  

Bitva o sídliště 
Datum: 13. 1. 2019 

Lokalita: Praha, Lužiny 

Organizátor: Výr 

Tradiční akční hra, pUi které 
soupeUíme s kmenem Zapáč] o 
území Lužin a okolí. Letos pro nás 
tento boj skončil vítEzstvím, takže 
jsme získali vEtšinu území sídlištE. 

*Na plánku je modUe zvýraznEné novE dobyté území Strážc] údolí a červenE území Zapáč]. 

Vyráběcí víkend 

Datum: 1. -3. 2. 2019 

Lokalita: Srby 

Organizátor: Radka  

 Pohodová akce, strávená vyrábEním, 
šitím a korálkováním. Jako každý rok, i 
tentokrát bylo výsledkem spousta krásných 
indiánských výrobk]. 

Ples LLM 
Datum: 23. 2. 2019 

Lokalita: U Boud], Praha Kolovraty 

PoUadatel: kmen Bobr] 

 Ligové akce plné zábavy s bohatým programem na počest E. T. Setona se zúčastnilo i 
hojné množství člen] z našeho kmene. KromE hudby, tancování a samozUejmE i tomboly byla 
k vidEní i výstava novE objevených artefakt] z korespondence Járy Cimrmana a E. T. Setona 
a pUestavení významných objev] ohlednE vzniku woodcraftu.     
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24rd Czech Powwow 
Datum: 23. 3. 2019 

Lokalita: Kladenská sportovní hala- ulice Sportovc] 817, Kladno 

24rd Czech Powwow se uskutečnilo opEt po roce na KladnE. Tato akce mEla 
jedinečnou atmosféru, založenou na tanci a zpEvu severoamerických indián]. ZároveO se zde 
dalo sehnat spoustu jedinečných indiánských materiál] a výrobk] (k]že, korálky, kUesadla, 
atd.). 

Velikonoce 
Datum: 29. 3. -2. 4. 2018 

Lokalita: Janov nad Nisou, Jizerské hory 

Velikonoce se tentokrát konali v Jizerských horách, kam jsme se dopravili vlakem a 
poté autobusem. Čtvrteční odpoledne jsme strávili na zahradE hraním her. Další den nás 
čekala výprava za keškou na vrchol Jizery. Cesta tam a zpEt byla dlouhá 27 km a o to víc 
vyčerpávající, když jsme vEtšinu trasy šli po snEhu, ačkoli počasí bylo na tričko a slunce 
pálilo. Nakonec jsme se pUece jen vyškrábali po kluzkém snEhu nahoru, zamávali bEžkaU]m 
dole a udElali skupinovou fotku. Poté pUišlo na hledání kešky, což bylo podobnE obtížné jako 
následující tEžké chvíle pUi vymýšlení 
verš]. Kešku jsme ale našli, verše 
vymysleli a poté se jen mohli klouzat dol] 
z Jizery, abychom si večer zahráli 
piškvorkový turnaj. V turnaji jsme 
pokračovali i další den, po návštEvE 
liberecké zoo a bazénu. V nedEli 
následovalo malování vajíček, pletení 
pomlázek a samozUejmE i snEm (viz. dole). 
Velikonoční pondElí probEhlo v duchu 
harmonických velikonoc, tedy šlehání 
holek a balení se dom].  
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70┻ sněm kmene Strá:ců údolí 
Datum: 1. 4. 2018 

Lokalita: chata Fram, Filipova Hu[ 

PoUadatel: kmenová rada Strážc] údolí 

Organizátor: Sunny 

 Tento snEm byl jako tradičnE součástí Velikonoc a probEhl, po dopolední radE orlích 
per v chatE, na odlehlém prostranství u skalky s krásnou vyhlídkou na okolí pod modrou 
oblohou na čerstvém vzduchu Jizerských hor. SnEm vedl Chlup a všichni si ho užili. Bylo zde 
uznáno 24 čin], 2 velké činy a 3 tituly. Součástí snEmu bylo také velmi oblíbené udílení 
pUezdívek. 

 

 

Brigáda Losiny 

Datum: 4. 5. 2019 

Lokalita: Losiny 

 Každý rok je potUeba pUed táborem trochu oživit 
táboUištE, takže i tentokrát se sjeli, ti co mohli pUiložit 
ruku k dílu s lopatami a krumpáči. Tentokrát bylo mimo 
jiné potUeba upravit louku rozhrabanou od divočák], což 
se díky dobrovolník]m povedlo.  

 

Výlet se skřítky 

Datum: 8. 5. 2019 

Lokalita: Zookoutek Malá Chuchle 
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Organizátor: Iveta, Silva, Chirurg, Hanka 

Jarní pohodová akce s nejmenšími skUítky do lesní zoo, aby si mohli prohlédnout 
zvíUata, které už v lese potkají zUídka a užít si výlet s kamarády. 

Stopa Černého vlka 
Datum: 7. - 9. 6. 2019 

Lokalita: táboUištE Malý Walden, Sklené nad Oslavou 

PoUadatel: LLM 

Organizátor: Radka 

Tentokrát se s námi na tuto ligovou akci vydali i 
nejmenší skUítci a rozhodnE si nevedli špatnE. V pátek 
večer jsme se šli všichni podívat do lesa na podivné zelené 
hvEzdy a další den jsme zjistili, že jsme, kromE pár 
vyvolených, všichni slepí. Nastal totiž Den Trifid] a 
zmutované rostliny nás začaly pronásledovat. RozdElili jsme se tedy do tým], sbalili si na 
cestu a vyrazili plnit úkoly na stanovištE v širším okolí tábora. Cílem bylo znovu získat zrak a 
body v co nejkratším čase. SkUítci z]stali kolem táboUištE a hráli zjednodušenou verzi. Večer 
bylo vyhlášení – Starší: 1. místo Lála a Netopýrek a 2.-3. místo Verča a Má[a – Mladší: 
1.místo Emička S. a Barča a 2.místo Vojta a Toník. V nedEli jsme jen sbalili týpí a odjeli. 

 

Táboření LLM 
Datum: 14. 7. – 24. 7. 2019 

Lokalita: Kosí potok 

PoUadatel:  LLM 

 TáboUení se z našeho kmene účastnila pUevážnE VL. NáplO táboUení byl život po 
indiánském zp]sobu s doprovodným programem. Letos bylo velkou událostí otevUení fary 
v Michalových horách, které se zúčastnila i Julia Seton. 

Přípravka 
Datum: 25. – 28. 7. 2018 

Lokalita: Losiny 

 Na pUípravce jsme mEli za úkol pUichystat letošní letní tábor, tedy postavit kuchyO,  
tee-pee, umývárku, latríny, hráz, atd. VEtšinu práce jsme do začátku tábora stihli, takže se na 
táboUe musely dodElávat jen maličkosti. 
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Letní tábor 
Datum: 28. 7. -10. 8. 2018 

Lokalita: Losiny 

Tento tábor se konal opEt po roce v Losinách. První týden tábora s námi strávili i noví 
skUítci, kteUí si jako ostatní užívali celotáborovou hru na téma Harryho Pottera. Hráči byli 
rozdEleni do čtyU kolejí a bojovali o body formou her zasazených do kouzelnického svEta. 
Táboru nemohl chybEt výlet do Kácova, ani výsadek pro starší a noční hra. Na táboUe také 
probEhl 71. snEm Strážc] údolí (viz. níže) a volby do kmenové rady.  

  

 

71┻ sněm kmene Strá:ců údolí 
Datum: 3. a 9. 8. 2019 

Lokalita: Losiny 

68. snEm Strážc] údolí byl součástí tábora a byl rozdElen na 
dvE části – první byla v polovinE tábora, druhá na konci, takže se jí 
zúčastnili i rodiče, kteUí pUijeli na poslední noc. První část snEmu byla 
volební, kdy se volila nová kmenová rada. I tentokrát bylo hojné 
množství udElených orlích per (68).  

Indiáni z Točníku 
Datum: 13. -15. 9. 2019 

Lokalita: Točník 

PoUadatel: LLM 

Organizátor: Chlup,Výr 

Indiáni z Točníku je tradiční ligová akce pro veUejnost, která má za úkol propagovat 
Woodcraft a jeho myšlenku. Akce je cílena pUevážnE pro dEti, jelikož tu jsou pro nE 
pUichystána r]zná stanovištE, jako tUeba stUelba z luku, kUesání, lakros nebo poznávání stop. 
Také se tu konala kUesací soutEž, nejen pro dEti a bubnování s tancem. Sobotní večer, poté co 
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návštEvníci odešli, jsme dostali zdarma prohlídku hradu od kastelána a poté následovalo 
večerní pUedstavení skupiny Bítoff. Letošní rok na akci dorazilo spoustu člen] našeho kmene, 
aby vypomohli se stanovišti.  

Tawiskara 
Datum: 20. -22. 9. 2019 

Lokalita: Miskolezy, louka kmene Tate Osmaka 

PoUadatel: kmen Tate Osmaka 

Organizátor: Chirurg, Radka 

 Tawiskara je každoroční lukostUelecká soutEž poUádaná kmenem Tate Osmaka. SoutEž 
samotná sestává z Lovecké stezky a rovinné stUelby na r]zné vzdálenosti podle kategorií. 
Následují vyUazovací souboje v duetech a Ústupovka. Letos byl náš kmen velmi úspEšný (viz. 
článek ÚspEchy kmene). Tentokrát si mohli lukostUelci zkusit také stUílení na 3D terče a zkusit 
si tak pocit z opravdového lovu. 
 

Tt 

TaMaLo 

Datum: 27. – 29. 9. 2019  

Lokalita: Malý Walden 

PoUadatel: BobUi  

 Každoroční akce hlavnE pro malou lóži, zakončená 
snEmem malé lóže. Po pátečním pUíjezdu a stavEní týpí 
následovala v sobotu dopoledne hra v týmech, s cílem 
nasbírat v lese co nejvíce stavebního materálu, surovin 
v podobE obarvených kamen] nebo kostek a „postavit“ z nich co nejvEtší mEsto. Odpoledne byly 
soutEže Mistr uzel jak pro malou, tak i pro velkou lóži a soutEž v kUesání. Našli se i tUi soutEžící 
v rozdElávání ohnE tUením dUev. Večer byl snEm s vyhlášením jak výsledk] hry a soutEží, tak výsledk] 
letošních Výzev ve sbírání kešek. Náš kmen skončil na 3. místE. 

Podzimní táboření 
Datum: 26. – 29. 10. 2019 

Lokalita: Losiny 

 Akce zorganizovaná malou lóží a Radkou, kteUí pUijeli naposledy 
v roce táboUit a užít si poslední krásné podzimní dny v pUírodE a noci v týpí. 
Všichni si odpočinuli a zahráli si venkovní hry dle chuti. Zážitek nezkazilo 
ani horší počasí ke konci akce. 
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Akademie Libchavy 

Datum: 15. -17. 11. 2019 

Lokalita: Libchavy 

 Do Akademie Libchavy na kurz Efektivní 
komunikace kmenová rada a pár dalších člen]. Cílem 
víkendu bylo naučit se správnE komunikovat nejen 
s dEtmi, ale i mezi sebou pod vedením dvou lektorek. 
Víkend byl velmi pUínosný v ujasnEní vztah] ve 
kmeni i otázky o dalším vývoji kmene. 

Zvířátka 
Datum: 23. 12. 2019 

Lokalita: Prokopské údolí 

 Již tradiční akce, kdy jsme se sešli pUed ŠtEdrým dnem a udElali si krátký výlet do 
Prokopského údolí. Tam probEhl dýmkový obUad a popUáli jsme si krásné Vánoce a š[astný 
nový rok. Také jsme tam zanechali r]zné dobroty pro zvíUátka. I letošní rok se na této krásné 
akci sešlo hodnE člen]. 

 

 

Zdroje 
• Webové stránky kmene - http://strazciudoli.cz/ 
• Archiv LLM, Kalendárium  - http://www.woodcraft.cz/ 

• Galerie Strážc] údolí -  http://strazciudoli.galerie.cz/ 

Autoři fotografií 
• Radka KopUivová 
• Jakub Svoboda- Sunny 

• Chrudoš Vorlíček- Top 
• Hana Hladíková 
• Jan Hladík- Chirurg 

• Vilda Janda 
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