
Výroční zpráva kmene 214 za rok 2019 

Roku  1994  se  skautský  oddíl  z  Mnichova  Hradiště  přeměnil  v  kmen  Osmaka  Opo.  Na
památku skautského tábořiště si kmen převzal jeho jméno, Mlhavé Údolí, lakotsky Osmaka Opo.

Začínali jsme jako dětský kmen. Čas jsme trávili hodně v přírodě, na různých výpravách a
tábořeních. Vrcholem celoroční činnosti byli letní tábory kde jsme zůstávali až na tři týdny. Koncem
léta jsme jezdívali  na zkušenou do hor a zapomenutých míst.  Pár jedinců tento způsob trávení
volného času spojil více než jiné a tak se pomalu z kmene dětského začal formovat kmen rodinný. 

K dnešnímu dni náš kmen čítá 48 členů, z toho nadpoloviční většina jsou naše děti do 12let.
Od toho se odvíjí i činnost kmene. Díky naší ohnivce Zuzce fungují pravidelné dětské schůzky, kde
se děti učí nejen různým dovednostem, ale také tomu jak fungovat ve skupině a v kmeni. Jako kmen,
jsme si pořídili  louku, prostor pro společná táboření, prostor pro trávení volného času – třeba
brigádou při údržbě louky. Nicméně stále trávíme hodně času v přírodě, stále pořádáme několik
táboření do roka a stále je vrcholem celoroční činnosti letní tábor. Jen jsme na těch akcích o trochu
starší ale to je kompenzováno našimi ratolestmi, které nám dělají radost od rána do večera (tedy
většinou). 

Náčelnictvo 

aneb kdo za tím vším nyní stojí

Náčelník: Vlastimil Kocourek 

Ohnivec: Zuzana Majdlochová

ROP: Lukáš Hájek

Hospodář: Petra Kocourková

Písmák: Pavel Bartoš
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Kalendárium

Pravidelné  schůzky  našich  nejmladších –  mimo
níže  zmíněné  akce  probíhají  díky  naší  ohnivce
Zuzce  pravidelné  čtvrteční  dětské  schůzky.  Malí
woodcrafteři  se  zde  věnují  různým  dovednostem,
které  jsou  prokládány  chytlavými  hrami.  Za
pěkného  počasí  se  scházejí  místo  v  klubovně  na
malém pozemku u Jizery, kde mají k přírodě ještě o
kousek blíže.

Győr – lázeňské město –  trochu netradiční  akce
pro  náš  kmen  ale  byla  spojena  s  výjimečnou
událostí.  Jeden  ze  spoluzakladatelů,  Muf,  oslavil
40tiny  a  jako  dárek  obdržel  relaxační  pobyt  v
termálních lázní. No a aby mu tam nebylo smutno,
většina  mužského  pokolení  mu  dělala  doprovod.
Akce  zdařilá,  trochu páprďácká,  ale  zdaleka ne
poslední.

Maškarní  bál –  tak  toto  také  není  zrovna  typická  akce
našeho kmene a navíc jsme se na ni, my  členové, sešli tak
nějak  neplánovaně.  Nicméně  při  pohledu  do  sálu  bych
řekl, že nás,  tam byla asi polovina ze všech zúčastněných.
A o co tedy šlo? Přilehlá obec Sychrov pořádala pro své
spoluobčany  maškarní  bál.  Nicméně  se  tato  informace
dostala na veřejnost  a tak se  stalo,  že se tam  nakonec
sešlo přes třicet členů kmene.

Noční  přechod  Lužických  hor –  Již  tradičně  se  za  únorového  úplňku  vydáváme  na  přechod
Lužických hor. Ale několik dní před akcí našel Vlasta při úklidu půdy dopis z roku 1981, ve kterém
zdejší rodák Johan Bohm žádá o prověření stavu jeho železnice, přípojné trati Rohrsdorf-Zwickau-
Deutsch Gebelt. No a tak v pátek podvečer vyrazila skupina dobrovolníků na průzkum trati. Jak to
dopadlo  si  nechte  vyprávět,  ale  věřte  že  v  sobotu  ráno v  8:00 seděli  už  všichni  v  Naději  (na
základně u Kocourků doma) u rozhlasového pořadu Meteor.

Kmenová rada – na akci nočního přechodu plynule navázala kmenová rada. Důležitým bodem byl
aktualizace Vnitřního řádu kmene a vzhledem k tomu, že se k nám v loňském roce přidali noví
členové,  jsme  byli  nuceni  oprášit  i  zasvěcovací  stezku  kmene.  Také  nás  čekala  velká  oslava
čtvrt100letí kmene a tak se připravoval harmonogram akce.
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Jarní prázdniny – a i letos se nám povedlo zamluvit si penzion
Koniklec v Jizerských horách, který je dostatečně veliký,  aby
pojal přes padesát účastníků a je zároveň pro všechny cenově
přijatelný.  I  přesto,  že  na  nás  letos  vyšel  poslední  termín
prázdnin, počasí nám přálo a snesla se nám hned druhý den
bohatá  sněhová  nadílka,  která  vydržela  po  celý  týden.  Užili
jsme si lyžování, sáňkování, uspořádali jsme pro sebe navzájem
několik přednášek a povídání, hrála se spousta deskových her a
pro naše cácory jsme poslední večer uspořádali i diskotéku. Tak
snad zase napřesrok.

Powwow – Kladno – necelá desítka členů kmene se zúčastnila
tradičního soutěžení v indiánských tancích. A protože máme ve
kmeni i členy rytmicky velmi nadané, odvezli si domu i nějaké to
ocenění.

Vítání  jara -  tradiční  akce  kmene  spojená  s
víkendovou výpravou na kopec Ralsko u Mimoně.
Jako  již  tradičně  jsme  se  po  malých  skupinkách
vydali směrem na Ralsko. Každá skupinka si zvolila
vlastní  trasu,  dle  svých  možností  a  fyzických
schopností. V sobotu, úderem páté hodiny jsem se
sešli na vrcholu a udělali si společnou fotografii.
Poté jsme seběhli dolů pod kopec, kde nás čekaly
„naše“ převisy. Ráno jsme si zabalili věci a vydali
se  na  vlak.  Čekání  jsme  si  zpříjemnili  návštěvou
místní cukrárny, kde jsme neodolali ochutnat místní
domácí  netradiční  zmrzliny,  např.  pryskyřičnou,
slaný karamel, svíčkovou a další.
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Svatba Kryštofa a Elišky nyní Chmelových – tak a je to, poslední bezdětní
svobodní si řekli  své ANO. Jako hlavní svatební dar,  obdržel pár finanční
obnos na stavbu skleníku a partu dobrovolníků, která jej postaví. Realizace
skleníku proběhla na podzim. Děkujeme za krásné společné chvíle a přejeme,
ať vám láska stále tak kvete :o) No a teď už z vás  jsou jen poslední bezdětní,
co s tím provede, naši milí? No a kdo bude další? Milane, Petro! Pájo B.,
Soňo!

Velikonoční táboření na louce kmene OO – a i letos
jsme  se  společně  sešli  na  naší  louce  k  oslavě
Velikonoc. Protože seznam účastníků nebyl tak nějak
dopředu  znám,  postavili  jsme  dvoj-týpí,  které  se
postupně zabydlovalo přicházejícími koledníky. No a
jak se sluší a patří, chlapci si nachystali pomlázky a
děvčata pro ně měla výslužku. Samozřejmě že až po
splněných úkolech.

Kurz první pomoci –  jako součást Náčelnických zkoušek
2019  se  dobrovolní  budoucí  náčelníci  zúčastnili
zážitkového kurzu první pomoci pořádaného PrPom. Kurz
byl opravdu zážitkový, ihned po teoretickém úvodu, vlastně
již během něj na jeho konci, upadl školitel do bezvědomí…
Na kurzu  nechyběla  krev,  popáleniny,  řezná  poranění  a
několik  námi  hraných  scének  z  běžného  života  –
autonehoda, potyčka na předváděcí akci a další.

OO opět přidala pomocnou ruku k dílu kamarádovi -  tentokráte Jardovi a to na roubence v MH v
Krátké ulici pod zámkem. Na malebné roubence se nás sešlo asi 15. Rozdělili jsme se do několika
úderných skupin a práce frčela jak po másle. Proběhla oprava podezdívky, v podkroví se zadělávala
izolace, v dolních místnostech se malovalo a zvenčí byla chaloupka pobita latěmi pro nahazování
omítky. Pan domácí nás za odměnu pohostil výbornými steaky.
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Den dětí  – V pátek 31.5. jsme se utábořili na fotbalovém
hřišti  v  Mnichově  Hradišti.  Večer  ještě  část  účastníků
(Véna  s  Vlastíkem)  po  první  pomoci  od  profesionálů
(Michaly  a  Pavla)  absolvovali  sešívání  dvou  prstů  na
chirurgické ambulanci. V sobotu 1.6. jsme přivítali mnohé
děti  a  rodiče  z  okolí  v  našem  týpí.  Předvedli  techniky
rozdělávání ohně, vyráběli indiánské panenky a povídali
až do večera.

Výprava dětí k Máchovu Jezeru  – naši malí výletníci se
sešli se sešli ráno na nádraží v Mnichově Hradišti, kde si
je Bára spočítala, převzala a vyrazili směr Doksy. Prošli
městem a pokračovali po NS Swamp až k Máchovu jezeru.
Tady  se  rozpršelo,  fučelo  a  na  jezeře  byly  velké  vlny.
Zahřívali se blbnutím a horkou čokoládou. Lodí přejeli do
Starých Splavů, pak vlakem do Svoru a nakonec autem do
Naděje. Druhý den ráno putovali přes zříceninu Milštejn a
vesničku Rousínov do Svoru. Cestou si hráli a baštili květy
borůvek. Ze Svoru opět vlakem zpět do Mnichova Hradiště.
Všechny děti to perfektně zvládly, i když počasí bylo velmi náročné :-). Když se po návratu děti
vyrojili z vlaku, jeden přes druhého překřikovali jak to bylo úžasné a jak to tam bylo krásné. Hlavně
ta projížďka parníkem a horká čokoláda, kterou měli k svačině. Myslím, že si to všichni moc užili.
Děkujeme Báro!

Výroba  dárků  pro  novomanželé  Martanovi  –  po
dlouhé  emailové  konverzaci  a  nelehkém  vyzvídání
Petry  a  Milana  jsme  se  nakonec  domluvili,  že
novomanželé od soukmenovců obdrží jako nehmotný
dárek  inscenované přednastaveni  o  rytíři  Milanovi,
jež si musel vybojovat svoji nevěstu Petru a hmotnými
dary budou parfleše, krabičky a psaníčka z rowhaitu,
vše  krásně  pomalované  a  nazdobené.  Terce  a
Filipovy se povedlo zajistit  materiál a také poskytli
chalupu  na  Pytlíkově,  kde  jsme  na  krásném  místě

mohli tvořit krásné dary a to vše v krásné společnosti kamarádů.
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Svatba Milana a Petry nyní Martanových – Milan s
Petrou se ke svatební výzvě postavili čelem a tak jsme
si s nimi mohli užít posvatební veselí na faře v Bosni.
Novomanželé  od  soukmenovců  obdrželi  jako
nehmotný  dárek  inscenované  přednastaveni  o  rytíři
Milanovi, jež si musel vybojovat svoji nevěstu Petru a
mezi hmotnými dary se objevili ony parfleše, krabičky
a  psaníčka  z  rowhaitu.  Nesmím  zapomenout  na
památníček  s  připomenutím  co  pro  nás  všechny
znamenají  a  co  všechno  jsme  spolu  zažili.  Krom
hromady zmrzliny, kterou jsme ani nemohli sníst a zkaženého prasete, jež se muselo zakopat, se nic
dalšího nestalo a nebo se mi to nedoneslo a všichni jsme si užili krásný den. A vzhledem k tomu, že
jsme  druhý  den  odjížděli  stavět  letní  tábor,  jsme  se  ne  všichni  pouštěli  do  větších  akcí...  :)
každopádně to bylo super. Díky Petro a Milane, ať jste si po boku jeden druhému oporou a i nadále
šťastní.

Letní tábor na Zábrdce – Při sázení
kmenového  stromu  děti  objevily
záhadnou desku a deník neznámého
vojáka.  Zavázali  se  dokončit  jeho
celoživotní  snahu  o  získání  čtyř
elementů, jež vládnou celému světu a
rozhodnout se co s nimi provést, když
mají takovou moc… Tábor byl nabitý
programem  pro  děti,  nechyběla
lovecká  stezka,  lanová  dráha  a  ani

výprava s přespáním. Děti si tábor moc užily a už se těší na další společné zážitky.

(Po)táborová rada - zúčastnění dospěláci se sešli u Mydlářů na zahradě a ještě zatepla u ohníčku
na buřty, sepsali poznatky a úkoly na další tábor. Více z zápise z porady, email 15.7.2019

Letní tábor na Kosím potoce – týdenního táboření se
za kmen OO zúčastnili Zuza s dětmi a Filip, Vlastík a
Tomáš s rodinami.
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Oslava čtvrt100letí kmene Osmaka Opo – začátkem
října jsme se s našimi kamarády, rodinami a bývalými
členy kmene sešli v kapucínském klášteře v Mnichově
Hradišti. A i přes pořádnou nepřízeň počasí program
probíhal  dle  plánu.  Na  úvod  si  děti  OO  připravily
pohybové  ztvárnění  symboliky  čtyřnásobného  ohně.
Stávající i bývalí náčelníci pronesli pár slov k hostům
a pak probíhala celá řada indiánských workshopů a
přednášek  z  cest  do  různých  koutů  naší  země.  V
podvečer  byl  kmen  představen  pohledem  filmové

kamery a nabitý den byl ukončen vystoupením kapely Pan Sysel a ostatní. Druhý den jsme si zahráli
shiny  a  vydali  se  na  komentovanou  mykologickou  procházku  na  vrch  Káčov.  Zdařilá  akce
Osmakáči, tak jen tak dál!

Akce skleník – naši novomanželé Eliška s Kryštofem si na
podzim vybrali svůj novomanželský dar. Po dva víkendy se
u  nich  otočily  dvě  party  makáčů  a  odborníků  na  slovo
vzatých  a  proměnily  jejich  sen  ve  skutečnost.  Tak  ať
skleník dobře slouží!

Výprava  Malé  lóže do  Českého  středohoří -  nastal  čas  učit  mladé
woodcraftery z malé lóže v našem kmeni umění putování v přírodě. Proto
se  Dalimil  s  doprovodem “kdysi  zkušeného poutníka  Vlastíka  vydali  na
první podzimní výpravu malé lóže do kraje dávných předků Slovanů, kde
na jednom konci stojí hora Říp a na druhém spadají úpatí kopců do proudu
řeky Labe.

-7-



Podzimní táboření – účast nebyla hojná ale i
tak  se  konala  kmenová  rada  a  proběhlo
obřadní  zprovoznění  nové  kmenové  pánve,
zasvěcení bylo provedeno palačinkami. Chvíli
to vypadalo, že obřadně usmažené palačinky
budeme muset sníst s Bárou. Nakonec se ale
po uspání  svých  "pokladů"  přidali  i  Muf  a
Zuzka.  Pro  mladé  lovce  byla  k  dispozici
lovecká stezka s medvědem, srncem a liškou.

Vánoční schůzka – tentokráte jsme se sešli na Rokytě, kde
jsme si zapůjčili sál obecního úřadu. Je nás už tolik, že je
dost problematické najít tak velikou místnost, kde bychom si
mohli sednout všichni k jednomu stolu. Na sále jsme se sešli
již  dopoledne  a  hned  jsme  začali  s  přípravami  vánoční
dekorace a zdobením stromečku. Po obědě jsme se vydali na
krátkou  procházku,  kde  jsme na kraji  v  remízku  zanechali
něco  zvířátkům  na  zub  a  děti  ztvárnily  živý  betlém.  Po
návratu  z  procházky  jsme  společně  povečeřeli,  zazpívali
koledy a rozdali dárečky.

Zimní táboření  aneb letošní poslední  brigáda na kmenové louce -  některým z  nám se nahlas
postesklo po zimních tábořeních a tak jsme si řekli, že pokud nebudou vánoční prázdniny na blátě,
tak že bychom si udělali takové malé tábořeníčko u nás na louce. No ale protože vánoční prázdniny
na blátě byly, domluvili jsme se, že se sejdeme na louce alespoň na jednu noc a že připravíme
dřeviště na plánovanou dřevní brigádu. Trochu jsme poklidili tábořiště a při té příležitosti jsme si
udělali i saunu. Ráno nás sice vzbudili myslivci, co se chystali na hon, ale nám to nevadilo. V klidu
jsme posnídali, sbalili si věci, popřáli si hodně štěstí do nového roku a rozjeli se do svých domovů.

Takže když to tak shrnu, v kmeni Osmaka Opo to žije!
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Hospodářský výkaz kmene
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název a číslo:  OSMAKA OPO  -  214  za rok: 2019

příjmy výdaje
příspěvky 9 odvod příspěvků
dary 10 investice
státní dotace 11 opravy MTZ
dotace obcí 12 inventář
příjem z akcí 13 provozní náklady
ostatní 14 hlavní činnost
s vlivem na daň 15 výdaje s vlivem na daň

celkem 16 celkem

hospodářský výsledek provozní náklady
zisk + ,ztráta - 18 nájemné

19 energie
Počet registrovaných členů 20 otop
do 15 let 25 21 vodné
16 - 18 let 22 spoje
19 - 26 let 23 cestovné
nad 26 let 23 24 služby

celkem 48 25 drobný spotřební materiál
26 ostatní                                147,00 Kč 

27 celkem

majetek jmění

investice 35 půjčky
pokladna         454,00 Kč 36 závazky

běžný účet 37 celkem               - Kč                 - Kč 
pohledávky
zásoby
ceniny

celkem

razítko:

Datum: 27.03.2020 Podpis hospodáře:
Petra Martanová

Podpis náčelníka:
Vlastimil Kocourek

 5 220,00 Kč  9 810,00 Kč 
 5 000,00 Kč 
 8 800,00 Kč 
 20 000,00 Kč 

 23 433,00 Kč 
 3 962,00 Kč  22 909,00 Kč 
 11 007,00 Kč 

 53 989,00 Kč  56 152,00 Kč 

-2 163,00 Kč 
 1 560,00 Kč 

 5 032,00 Kč 

 16 694,00 Kč 

 23 433,00 Kč 

k 31.12. min 
roku

 k 31.12. běž. 
Roku 

k 31.12. min 
roku

 k 31.12. běž. 
Roku 

 46 000,00 Kč  46 000,00 Kč 
 6 130,00 Kč 

 13 050,77 Kč  5 202,77 Kč 

 59 504,77 Kč  57 332,77 Kč 
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