
VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE MNIWAČA

 WIČAŠAYATAPI ZA ROK 2019

Kmen Mniwača Wičašayatapi vznikl 12. ledna 1990, nyní sídlí v Podhorách na
Neveklovsku. 

Jsme rodinný kmen, v současné době máme 8 členů do 23 let a dvě dět na
zasvěcovací stezce.



Struktura kmene

Náčelnice: Kateřina Prokešová Doležalová – Lus iya win

Ohnivec: Pavel Roubal – Glí Wičaša

Strážce wampumu: Jitka Doležalová - Stařešina

Písmák: Evička Šebková - Čanté lovánpi 

schůzky

V roce 2019 jsme pořádali pravidelné schůzky 1 x měsíčně vždy v sobotu od 10.00 do
16.00 hodin, mimo období prázdnin. Schůzek se účastnily nejen naše kmenové dět, 
ale i v průměru 8-15 dět z našich příměstských táborů. Schůzky vedl Glí a pomáhala 
mu jedna maminka, která v létě vstoupila do našeho kmene. Monika chodila jako 
dítě do kmene k Hotě a teď se vrátla se slovy, že to co zažila, chce poskytnout i svým 
dětem. 
Dět byly vždycky venku na našem tábořišt, kde se učily poznávat například houby, 
rostliny apod. A také si zasoutěžily v mnoha hrách, pouštěly draky, stavěly sněhové 
stavby, vyráběly z přírodnin, pokaždé si udělaly ohýnek a pekly buřty. Prostě se dobře
bavily a když si je rodiče vyzvedávali, zářily jim oči. 

výpravy

27. března – výprava ke koním – tak jako vloni, jsme uspořádali výpravu ke koním. 
Dět si vyzkoušely jak vodit koně a to i přes překážky, jezdily po jízdárně a nakonec si 



vyjely na krátkou vyjížďku.

15. června – brigáda v Netlukách – Sešli jsme se, abychom připravili tábořiště na 
letní  táboření. Příbuzný Stařešiny nám louku posekal, my jsme jí shrabali, trávu 
odvezli. Posekali jsme křovinořezy cestu a přilehlé stráně. Opekli jsme si buřtky a u 
ohýnku se těšili na léto. 

Tábory

V létě náš kmen pořádal opět pro místní dět 2 turnusy Příměstských táborů. První 
turnus (15.7. - 19.7.)  jsme se nalodili na loď a .………….ztroskotali. Prožívali jsem 
velmi dobrodružný týden, kde jsme šli po stopách Julese Verna. Jediné, co nám fakt 
nepřálo, bylo počasí. Pršelo a pršelo a my se tak trochu utápěli v bahně, ale jako 
správní námořníci jsme se s tm popasovali velmi dobře. 
Protože nám to nevadilo, tak jsme nakonec našly odkaz Julese Verna i s pokladem. 
Hurá!!!

Druhý turnus (22.7 – 26.7.)  začal tm, že všichni účastníci dostali letenku a na 
„letšt„ nasedli do letadla, které je odvezlo na ostrov Sealandair.  Na tomto ostrově se 
dějou podivné věci a my jsme přiletěli ostrov zachránit. Byla totž ukradená vzácná rostlina, 
bez které nemá lidstvo šanci přežít. Učili jsme se umění domorodců a nakonec jsme se 
dostali do zakázaného území a věřte, nevěřte, rostlinu jsme zachránili a tm i celé lidstvo. 
Na konci cesty jsme rostlinu zasadili opět do země a radovali se u buřtů. A pak už zbývalo 



jen odletět zpět domů. Do letadla jsme vzali i některé rodiče. 

Od 27. 7 do 3. 8. jsem si zatábořili my z našeho kmene. Měli jsme tentokrát zase dětí 
jako smetí. Přijeli si s námi zatábořit opět tři rodiny. Každý den nám vařila jedna 
rodina a tak naše strava byla velmi pestrá a měli jsme i jídla, která byla pro některé z 
nás zcela nová. Ale všechno bylo moc mňam. První den našly děti zašifrovanou 
zprávu, kde se dozvěděly, že se ztratily postupně 4 živly světa – voda, vzduch, země a
oheň. Musíme je najít a zase spojit dohromady. Byla to náročná pouť, ale naše děti 
uspěly a všechno se vrátilo tak, jak má být. Na konci ještě získali rostlinu, která je 
symbolem všech 4 živlů a ta je zasazená na našem tábořišti. Mimo celotáborovky 
jsme opět hráli spoustu her, jezdili jsme na zmrzlinu a koupat se k řece. Večer jsme 
seděli u ohně, povídali si a zpívali. Jj, byl to zase moc pěkný týden.

 



Hospodaření

Převod z roku 2018: 36.626,- 
Příjem 2019 12.040,-
Výdej 2019 14.827,-
ZŮSTATEK 33.839,-

Za kmen Mniwača Wičašayatapi zapsala: Jitka Doležalová


