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Organizační struktura kmene 

 
Základní údaje: 
 
Název : Liga Lesní Moudrosti  – kmen Ťapáč 
Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 
Statutární zástupce : Dita Laštovičková (Todi) s bytem Jáchymovská 3, Praha 5, 
155 00 
IČ: 70 10 87 90                                                                                                                                              
Číslo bankovního účtu : 2800263123 / 2010 
Registrační číslo kmene : 123 
Datum vzniku : 4.2.1998 
Webové stránky : http://tapac.cz/ 
 
 
Náčelník kmene: Dita Laštovičková (Todi) 
Hospodář : Jan Merhaut (Mokrouš ) 
Vedoucí rodů: Dita Laštovičková (Todi), Jan Merhaut (Mokrouš), Veronika Studená 
(Kareta) 
Ohnivec kmene: Tomáš Elich (Wapa) 
Náčelník ROP : Jan Lauterkranz ( Ježek ) 
Členové ROP : Viktorie Vavřinová (Tori), Karolína Sellnerová (Kiara), Klára Kolářová 
(Čárka) 
Šaman : Kryštof Nosek ( Piškot ) 
Písmák : Markéta Jónová (Marky) 
 
Počet členů: 59 
Počet členů do 18 let: 43 
Schůzky: 2x týdně 
 
Celkové příjmy: 396 433 Kč 
Celkové výdaje: 436 142 Kč 
Příspěvky do kmene: 500 Kč/rok 
Dotace od MHMP: 116 900 Kč 
Dotace od MŠMT: 24 200 Kč 
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Celoroční činnost 

 
Pravidelná činnost 
 
2 rody se schází pravidelně 1x týdně na schůzkách. 

- Ve středu starší členové, (vede Mokrouš) 
- Ve čtvrtek nováčci a čerství členové kmene ( 1. Pololetí vedla Todi,  
           v 2. pololetí Kareta) 

 
Schůzka probíhá ve středu od 16:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00. 
 
Programem schůzek jsou především hry. Letos máme téma celoroční hry Kouzelná 
zvířata a kde je najít, kdy každý měsíc je tématicky zaměřena na získání jednoho ze 
magických zvířat procvičováním dovedností s ním spojených ( např. pták ohnivák se 
získával vykřesáním ohně a osvojením si správného zacházení s ním). Děti se 
zábavnou formou dovídají spoustu nových informací, zajímají se o přírodu, sportují, 
vyrábějí. Při týmových hrách si děti zároveň rozvíjejí sociální dovednosti a 
komunikaci s ostatními. Během schůzek se snažíme trávit co nejvíce času venku. 
Buď na hřišti v přilehlém rondelu nebo v Central parku, který je v blízkosti naší 
klubovny. Kvůli nepřízni počasí, zvláště v zimních měsících trávíme čas i vnitřními 
aktivitami v klubovně. 
 
Kromě tradičních schůzek organizujeme i nepravidelné páteční Vyráběcí schůzky. 
Kde si dětí zkouší různé rukodělné činnosti, jako řezbářství, šití, síťování a tkaní. 
Schůzky obvykle trvají 4 hodiny, od 15 do 19h. Na odreagování prokládáme občas 
vyrábění lakrosem.  
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Výpravy 
 
Přibližně 1x až 2x do měsíce jezdíme na jednodenní či vícedenní výpravy. 
Mezi ty tradiční patří Zimní hory, Podzimní sněm, Podzimky a Velké Hry (Stará 
Praha, Kiwendotha, Lesní běh). Vyvrcholením celoročních aktivit je pak dvoutýdenní 
letní Tábor. 
 

 

 

Výpravy a akce kmene                                                       
Rok 2019 jsme opět zahájili vítězstvím nad Strážci Údolí 13.1. v Bitvě o Lužiny. 
Členové obou z/ne/přátelených kmenů hledají dle značek na mapě schované korálky 
na území sídliště Lužiny za které si pak mohou kupovat jednotlivá území teritoria. Při 
střetnutí členů z různých kmenů samozřejmě dochází k boji hadrovými koulemi, 
snaha schovat se před nepřítelem nebo rychlý úprk. Opět jsme si vybojovali část 
území Lužin. 

Nejdelší zimný výpravou v tomto roce byly opět Hory, které se uskutečnily jako 
obvykle o jarních prázdninách, letos v datu 8.-15.2. v Mikulově v Krušných Horách. 
Tématem byla plavba na Titaniku, takže znalé asi nepřekvapí závěrečná hra, kdy se 
jednotlivé skupiny dětí snažily vyprostit z potápějící se lodi. Většinu týdne jsme 
chodili na sjezdovky – lyžovat či snowboardovat, každý, jak umí. Největším 
sportovním výkonem byl ale bez pochyb výlet na běžkách. 

Protože týden na horách o jarních prázdninách nám nestačí, vyrazili jsme i letos na 
víkendovou Běžkovací výpravu 1.-3.3. na chatu do Janova v Jizerských hor. Jela 
sice jen hrstka statečných, ale zato nejvytrvalejších běžkařů. Všichni jsme si příjemně 
zasportovali, dokonce i ti, kteří nevytáhli běžky si alespoň vyšli na pěkný zimní výlet. 

 

 

Poslední březnový víkend 29.-31.3 jsme 
vyrazili poměřit své síly s ostatními kmeny na 
Lakrosový turnaj, který se konal v 
Tuchlovicích, se spaním ve školce v Srbech. 
Za Ťapáč nastoupil jeden tým v mladší 
kategorii a obsadil krásné třetí místo, což 
naše borce jistě namotivuje k tréninku a 
účasti na dalších ročnících. 
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Každoročně na jaře pořádá náš kmen hru v ulicích hlavního města – Starou Prahu. 
Letos jsme v datu 6.4. vyrazili poznávat pražskou čtvrť, která má soupeření přímo v 
názvu: Dej víc, tudíž do Dejvic. Týmy hráčů z jednotlivých kmenů soupeří proti sobě. 
Společnými silami se pak snaží ve vytyčeném čase splnit zapeklité úkoly a navštívit 
historické postavy sídlící v dané části města. Letos hráči mohli navštívit např. 
Spejbla, Hurvínka a Máničku před jejich divadlem v Dejvicích nebo třeba vymyslet 
nový vynález pro Jana Keplera. 
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31.5.-2.6. jsme vyrazili na na Vandr do Děčína. Děti si nesly na zádech v batozích 
vše potřebné k přežití v přírodě. Vařilo se na ohni, spalo se pod širákem, ale 
největším zážitkem bylo jednoznačně zdolání několika děčínských ferrat, které k 
velkému obdivu celé naší skupiny čítající přes 20 členů zvládli všichni, kdo se 
rozhodli si to vyzkoušet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ani letos jsme nemohli vynechat Táboření na Malém Waldenu 6.-9.6. na kterém opět 
proběhla Stopa Černého Vlka. Dobrodružnou, napínavou a náročnou hru připravil 
Kmen Wallowa na téma Den Trifidů. Poslední možnost před táborem vyzkoušet si 
indiánské táboření v tee-pee, vaření na ohni a všelijaké woodcrafterské dovednosti. 
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Začátkem července 28.6. – 1.7. , ještě před táborem, vyrazila hrstka námořníků na 
nebezpečnou plavbu do rozbouřené Vody Vltavy. Po cestě jsme tábořili v kempech a 
objevovali krásy na březích řeky. Nezapomněli jsme ani na návštěvu Českého 
Krumlova. A všichni jsme dostali námořnické kšiltofky, takže už za ty roky ťapáčské 
vody máme téměř kompletní vodácký outfit.. 
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Vyvrcholením celoroční aktivity je každoročně letní Tábor, letos v termínu 6.-20.7.. 
Opět jsme tábořili na krásné louce poblíž vesnice Zbilidy, která se nachází poblíž 
Jihlavy. Jako každý rok jsme spali v tee-pee a vařili si sami v polní kuchyni. 
Celotáborová hra letos obzvláště potěšila chlapce, kteří tvoří většinu mladších členů 
našeho kmene. Hra nesla název Cestami Odboje, takže nejen mladší děti, ale i 
někteří starší členové měli možnost se dozvědět zajímavé příběhy z naší historie. 
Táborníci byli rozděleni do odbojových skupin, které mezi sebou soupeřily v různých 
hrách a soutěžích. Nechybělo ani koupání v rybníce, který se nachází hned u 
tábořiště, válečné výpravy, večerní hraní na kytary, indiánská sauna a sněm a mnoho 
tradičních i netradičních her. Vrcholem celé odbojové akce bylo dobití pevnosti 
střežené německými vojáky, kdy všichni hráči měli paintballové vybavení, zbraně, 
munici v podobě barevných míčků a ne úplně přesnou mušku. Všichni jsme si užili 
spoustu zábavy a příjemné léto s kamarády. 
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Na konci září se i náš kmen účastnil Táboření Malé Lóže (TaMaLo) na Malém 
Waldenu. Akce byla spojena se Sněmem ML a Mistrem Uzlem. Kvůli posunu termínu 
žádný z ostřílených vedoucích nemohl, proto se vedení ujala Barča s Gabčou a 
interně se tedy akce přjmenovala na TaBaGa.  

 

Podzimní Prázdniny jsme strávili na osvědčené chatě HORO v Bedřichově. Akčoliv 
bylo téma Střetnutí barbarských kmenů, celá akce se nesla v až nebývalé klidném 
tempu. 

 

Výprava na Safari skupina převážně mladších členů kmene se zúčastnila 
jednodenní dobrodružné výpravy Radotínským údolím, kde teda žádné safari není, 
proto jsme si museli alespoň zahrát stejnojmennou běhací hru. 

 

Podzimní sněm kmene se tentokrát konal na skautské základně Tortuga v 
Nymburku. Kromě tradičního plnění „rychločinů“, jsme si zahráli poznávací hru po 
městě.   
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Na závěr roku jsme se vydali na tradiční Vánoční besídku. Tentokrát za kořeny 
české státnosti na Tetín. Cestou ze Srbska jsme si vyhlédli ideální strom, ten si 
ozdobili vlastnoručně slepenými ozdobami z hoblin, rozdali si dárky a ochutnali 
cukroví. Přes Tetín jsme se pak vydali na zpáteční vlak do Berouna. 

 

 


