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Organizační struktura 
Název: Liga lesní moudrosti - kmen Tančící Lososi 

Sídlo: Boloňská 309/22, Praha - Horní Měcholupy, 109 00 

Statutární zástupce: Markéta Horská, Smetanova 1112/53, Jablonec nad Nisou, 466 01 

IČ: 06259693 

Registrační číslo kmene: 133 

Datum vzniku: 11.7.2017 

Internetové stránky: www.indianizhor.wz.cz 

Znak kmene: není 

Náčelnictvo 

Náčelník kmene: Markéta Horská 

Ohnivec kmene: Markéta Horská 

Hospodář: Vojtěch Jeník (Quest) 

Písmák: Sára Čižíková 

Náčelník ROP: Vojtěch Jeník (Quest) 

Pravidelná činnost 
Kmen Tančící Lososi je dětský kmen. Scházíme se cca 1x měsíčně o víkendech a část kmene také 

téměř každý týden v klubovně v Mecholupech. V létě jezdíme tábořit do týpí, na podzim a v zimě 

spíme po chatách, chalupách a tělocvičnách, ti otrlejší jezdí na vandry. V zimě je pravidelně jedna 

víkendovka na běžkách. 

Ve kmeni jsou děti ve věku od sedmi let, starší děti (přibližně od patnácti let) fungují jako rádci 

(instruktoři/praktikanti). Učíme se tábornickým dovednostem, poznáváme přírodu a hrajeme hry, vše 

podle zásad woodcraftu – lesní moudrosti. Většina dětí si plní Zasvěcovací stezku kmene, ti, kteří již 

Zasvěcovací stezku splnili, si plní činy, případně se podílejí na přípravě programu. 

  



 

 

Schůzky 

Přestože do kmenového života citelně zasáhla pandemie COVID-19, dařilo se nám dělat schůzky, i 

když často mimo klubovnu. V největším lock-downu jsme měli také několik online setkání a také jsme 

se zapojili do výzem organizovaných LLM a TOM. 

Online aktivity: 

• Společné zpívání s kytarou (jde, pokud 

mají všichni kromě kytaristy vypnutý 

mikrofon) 

• Poznávání zvířat 

• Online „šibenice“ a podobné hry 

Offline aktivity: 

• Šití roušek 

• Lov beze zbraní (focení živočichů)  

• Tréning lakrosu před táborem 

• Zvířátka z kaštanů 

• Vyrábění indiánských oděvů a doplňků 

• Výroba přání a dárků pro chudé  

 

 

 

 

 

 

 

Víkendové akce 

Mariánskohorské boudy na běžkách,  

Již po čtvrté za kmenový život jsme vyrazili na běžky (zatím tedy vyrážíme na zimní radovánky každý 

rok). A po třetí na chalupu Ćmeláka na Mariánskohorských boudách. Účastnili se spíše starší děti, ale 

nějaký ten statečný nováček se také našel. 



 

 

Cesta na chalupu není jednoduchá. 

Musíte si zabalit všechny věci na záda 

a lyže hodit na ramena. K tomu ještě 

starším do batohu přibude nějaké to 

společné jídlo. Ale stojí to za to. 

Hlavní program víkendu byl užít si 

sobotní běžkový výlet. Vyrazili jsme 

kolem Protržené přehrady směrem na 

Jizerku a na oběd se zastavili na 

vyhlídce na Souš. Zpět jsme se potom 

vrátili kolem Smědavy a Protržené 

přehrady. Přestože trasa byla 

tentokrát náročnější (ty jednoduché 

máme proježděné z minulých let), 

výlet zvládli I ti nejmenší. 

O sobotní večeři se potom postarali 

Kája s Marínou s pomocí ostatních 

starších, za což jim patří dík. 

V neděli jsme už jen uklidili a zahráli si 

několik her ve sněhu (třeba hru na vlky 

a lovce) a vyrazili domů. 

Cesta zpět je vždy velká zábava – je to 

asi 2,5km skopce – tedy jen pro zkušené nebo otrlé. Ti ostatní vezmou lyže na ramena a jdou pěšky 

jako cestou nahoru. 

 

 

 



 

 

Únorová výprava do Hrusic 8.2.2020 

Tentokrát jsme vyrazili na 

jednodenní výpravu do okolí Prahy. 

Nesešlo se nás sice moc (jen Quest, 

Róza, Marina, Sam, Míša, Matyáš a 

Kuba; kvůli nemoci nakonec další 

čtyři účastníci nejeli), ale i tak jsme si 

zahráli několik zajímavých her, splnili 

si něco ze Zasvěcovací stezky a 

pěkně se prošli. 

I když jsme měli sraz na Hlavním 

nádřaží, všichni jsme se sešli až v 

Mirošovicích, kde nás doplnil 

poslední účastník, Kuba. Ostatní 

jsme se scházeli postupně na 

Hlaváku a v Měcholupech. 

Než jsme vyrazili z nádraží, dostali 

všichni mapu, do které si měli 

zakreslovat trasu, po které jdeme. 

Přestože většina nemá s mapou 

velké zkušenosti, téměř všichni 

zakreslili trasu správně nebo jen s 

malými odchylkami. 

Ve Hrusicích jsme si prohlédli místo, 

kde stála chalupa, ve které žil Josef 

Lada a několik dalších zajímavostí z jeho života a 

pohádek. Odtud jsme pokračovali dále na východ na 

Šmejkalku, kde jsme si dali oběd, vyráběli jehlice do týpí 

(někdo do Zasvěcovačky, někdo jen do zásoby) a 

nakonec poznávali a snažili se zapamatovat zvířátka na 

stezce. Tady jsme se také potkali s Markétkou a zbytkem 

rodiny. 

Po obědě jsme vyrazili oklikou přes Turkovice do 

Senohrab. 

Kromě her si naši malí kluci také plnili Zasvěcovací 

stezku. Kromě již zmíněné jehlice do týpí poznávali 

stromy, což jim (jedněm více, jiným méně) šlo. 

Na závěr jsme si ještě vyzkoušeli, jaké je to běhat se 

zadrženým dechem a pak už si jen krátili čekání na vlak 

hraním přestřelky. 

Přestože byla výprava tentokrát jednodenní, všichni 

jsme si ji užili. 



 

 

Červnový vandr kolem Ploučnice 12.-14.6. 2020 

Na červnový vandr jsme vyrazili po tříměsíční pauze, která byla vynucená epidemií nemoci COVID-19. 

V prostředcích hromadné dopravy se sice musí nosti roušky, ale venku již můžeme chodit svobodně, 

tak hurá na vandr. 

Na vandry nejezdíme zas tak často a těší se spíš nižší účasti. Toto byla výjimka. Na zastávce ve Starých 

Splavech se nás sešlo kolem dvaceti (Quest a Markéta dorazili na místo autem). Pomohla tomu 

nejspíš i předpověď počasí – mělo být slunečno (večer nějaké bouřky) a teplo. 

Naše trasa vedla ze Starých Splavů kolem Máchova jezera (poetické označení jezero není správné – je 

to obyčejný rybník) přes Hradčanské stěny k Ploučnici a domů jsme se vraceli z Mimoně. 

V pátek jsme nocovali nad Máchových jezerem, kde nás celkem slušně požrali kommáři. 

V sobotu jsme prošli přes Hradčanské stěny a zastavili se u historického opevnění z 2. poloviny 18. 

století. Bylo veliké vedro a nám už pomalu docházela voda, neboť tento kraj je na vodu skoupý (kvůli 

písčitému podloží). Naštěstí nám vyšel tip ze studánek – v Hradčanech je vydatný pramen. Cestou 

podél Ploučnice, kde jsme hledali místo na táboření nás potom zastihla bouřka, před kterou jsme ale 

chytře schovali v seníku a pod seníkem, takže jsme v podstatě zůstali suší. Druhou noc jsme přespali 

na jednom z neoficiálních tábořišť podél Ploučnice. 

V neděli bylo již příjemně zataženo a navíc nás počasí nechalo ještě za sucha zabalit, takže následující 

déšť byl jen příjemné zpestření cesty na nádraží. Dokonce i na nějkou tu hru byla chuť. 

 

Podzim v Jílovém u Prahy 25.-28.9. 2020 

Místo zrušeného TaMaLa jsme se v 

malé skupině vypravili do okolí 

Jílového u Prahy. Vzhledem k počasí, 

které bylo opravdu podzimní, jsme 

spali v teple chaty a věnovali se 

nenáročným činnostem. 

Oblíbené činnosti: 

• čtení Jirotkova Saturnina 

• sběr hub (těch jsme moc 

nenašli) 



 

 

• sběr jablek z jabloní podél 

starých úvozových cest 

• sběr a louskání lískových 

ořechů 

• sběr louskání vlašských 

ořechů 

• sběr šípků 

• výroba jitrocelového sirupu 

Když se počasí umoudřilo, povedlo se 

nám zahrát i nějaké hry, které ale 

vzhledem k počtu a věku účastníků 

nebyly příliš v kurzu. 

Jeden z pěkných večerů jsme si udělali oheň na zahradě a opekli buřty (bohužel ostatní propršelo a 

nikomu se ven nechtělo). 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor na Kosím potoce 2.-15.8. 2020 

Vrcholem našeho celoročního snažení 

byl opravdový indiánský tábor na Kosáku 

(Kosím potoce) u Plané u Mariánských 

Lázní. Tábořili jsme téměř čtrnáct dní na 

malebném tábořišti Ligy lesní moudrosti. 

Sami jsme si postavili část tábora (část 

nám nechal postavenou kmen Walden), 

sami jsme si vařili a nakonec odjížděli z 

čisté louky. 



 

 

Na táboře se uskutečnilo několik soutěží 

(soutěž Emericha Ratha, dřevorubecká 

stezka, soutěž uzlování Mistr Uzel, 

soutěž o nejkrásnější indiánský výrobek) 

a celým táborem nás provázela 

celotáborová hra na motiv útěku ze 

Sibiře.  

Děti si na vlastní kůži zkusili, jaké je žít 

v totalitě (půl dne jim stačilo), řešili jsme, 

proč někteří lidé udávali, a debatovali 

jsme, jak bychom se zachovali my. 

Jinak jsme se věnovali obvyklým táborovým činnostem: 

Učili jsme se poznávat přírodu kolem nás 

(tentokrát zejména různé byliny), které 

jsme sušili nebo fermentovali na bylinné 

čaje nebo nimi barvili látky. 

Stříleli jsme z luku a bojovali u kůlu (což 

bylo oblíbené nejen mezi chlapci). 

Šili jsme si indiánské oděvy a doplňky.  

Pekli jsme chleba.  

V půlce tábora jsme měli volební sněm, 

kde naši členové zvolili Náčelnicí a ohnivcem stávající náčelnici Markétu a hospodářem Vojtu. 

Písmákem byla zvolena Sára. Kromě toho jsme na sněmu přiznávali pocty za splněné činy. Za tímto 

účelem jsme měli váženou návštěvu z Tussilaga. Děkujeme. 

Zhodnocení 
Omezení způsobená pandemií nemoci COVID-19 na nás měla velký dopad, protože těžiště naší činosti 

je ve víkendových akcích (vandry, táboření apod.), které byly ve velké míře omezeny. Z tohoto 

pohledu byl nejhorší závěr roku. Přestože před Vánocemi přišlo jisté rozvolnění, nepřišlo nám 

rozumné organizovat ani jednodenní akce (velká část našich dětí dojíždí z jiných krajů), i když dopad 

bude pravděpodobně znát v příštím roce (pokles zájmu dětí o kmen). 

I přes danou situaci se nám povedlo vytvořit pěkný program, který si děti užili a při němž se nauičili 

mnoho nového. Doufáme, že rok 2021 bude z toho pohledu příznivější. 

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat kmeni Walden za půjčení kuchyně a týpí, bez kterých by se nemohl konat 

letní tábor, čímž bychom byli ochuzeni o nezanedbatelnou část programu. 



 

 

Dále bychom chtěli poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutou dotaci, 

která nám posloužila na uhrazení části nákladů na koupi nového týpí. 

Na táboře jsme též realizovali projekt Tandemové vzdělávání, z jehož prostředků jsme nakoupili část 

materiálu pro táborovou činnost. 



Přehled o majetku a závazcích
podle přílohy č. 2
vyhlášky č. 325/2015 Sb.

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
k 31.12.2020

( v celých tisících Kč )

06259693

IČO

Název a sídlo účetní jednotky

Liga lesní moudrosti - kmen Tančící
Lososi
Boloňská 309/22
Praha 10 - Horní Měcholupy
10900

A. Majetek

Položka 31.12.202031.12.2019

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 00

02 Dlouhodobý hmotný majetek 00

03 Finanční majetek 00

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 2519

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 4231

06 Zásoby 00

07 Pohledávky 00

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 03

09 Ostatní majetek 00

10 Majetek celkem 6753

B. Závazky

Položka 31.12.202031.12.2019

01 Závazky 00

02 Úvěry a zápůjčky přijaté 00

03 Závazky celkem 00

99 Rozdíl majetku a závazků 6753

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Telefon:

Datum tisku: 31.5.2021



Výkaz zisku a ztráty
podle přílohy č. 1
vyhlášky č. 325/2015 Sb.

PŘEHLED O PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH
k 31.12.2020

( v celých tisících Kč )

06259693

IČO

Název a sídlo účetní jednotky

Liga lesní moudrosti - kmen Tančící
Lososi
Boloňská 309/22
Praha 10 - Horní Měcholupy
10900

A. Příjmy

Hlavní Hospodářská Celkem
Ukazatel

Činnosti

01 Prodej zboží 0 0 0

02 Prodej výrobků a služeb 0 0 0

03 Příjmy z veřejných sbírek 0 0 0

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejných sbírek 0 0 0

05 Přijaté členské příspěvky 15 0 15

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 18 0 18

07 Ostatní 101 0 101

08 Průběžné položky 50 0 50

09 Kursové rozdíly 0 0 0

10 Příjmy celkem 185 0 185

B. Výdaje

Hlavní Hospodářská Celkem
Ukazatel

Činnosti

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 0 0 0

02 Materiál 79 0 79

03 Zboží 0 0 0

04 Služby 22 0 22

05 Mzdy 0 0 0

06 Pojistné  za zaměstnance a zaměstnavatele 0 0 0

07 Ostatní osobní výdaje 0 0 0

08 Ostatní 21 0 21

09 Průběžné položky 50 0 50

10 Kursové rozdíly 0 0 0

11 Výdaje celkem 171 0 171

99 Rozdíl příjmů a výdajů 14 0 14

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Telefon:

Datum tisku: 31.5.2021


