LACERTA PETA
kmen Ligy lesní moudrosti

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011
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1. KMEN LACERTA PETA
Kmen Lacerta Peta vznikl 18. června roku 2011 a je součástí Ligy lesní moudrosti – The
Woodcraft League, občanského sdružení České Republiky.
Kmen má sedm členů ve věku mezi dvanácti a třiceti jedna lety. Aktuálně tvoří kmen pouze
zakládající členové a v dohledné době se nepočítá, že budou přijímáni členové noví, protože
nemáme zatím proces plnění nováčkovské zkoušky a samotného přijímání dořešen. Do
budoucna se tomu však nebráníme.
Lacerta Peta byla založena částí bývalého náčelnictva kmene Sacagawea (po odchodu
z tohoto kmene) a také třemi členy kmene Ksigudan.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
IČ: 22883428
Sídlo: Kosmonautů 3015, 276 01 Mělník
Náčelník (statutární orgán): Jana Kluiberová, Radvanická 697/14, 19700 Praha 9 - Kbely

Členové kmene:
Náčelnice
Kmenový ohnivec a webmaster
Hospodář
Písmák
Strážce ohně a bílý šátek
Ferda mravenec
Člen

Čeyanala
Woapewin
Pat
Čanté Tanka
Vrabčák
Igi
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Jana Kluiberová
Jitka Danišková
Jiří Kluiber
Klára Bošková
Pavel Koutenský
Václav Novotný
Igor Vajda

3. ORLÍ PERA
Plněním Orlích Per si získáváme a osvojujeme znalosti, které obohacují nejen nás
samotné, ale mnohdy i naše okolí. Udělené činy, pomyslná orlí pera, tak nejsou ceny, nýbrž
pobídka k další práci na sobě a pro ostatní.
Orlí pera jsou vypracována pro všechny věkové kategorie desítkami odborníků a patří k
nejlépe propracovaným systémům zkoušek tohoto druhu u nás. Jsou uvedené v knize Svitek
březové kůry. Každý, kdo získá určitý počet orlích per, může získat lesní titul a tím stoupá „na
horu“.
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4. TÁBOŘENÍ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ
Po celý rok je činnost kmene vedena snahou co možná největšího pobytu na čerstvém
vzduchu, pokud možno v dostatečné vzdálenosti od vlivů součastné civilizace. Vrcholným
obdobím se stává Letní tábor, který je, pokud situace dovolí, ideálně třítýdenní. Termín
tábora bývá obvykle začátkem prázdnin, z důvodu co možná nejmenšího vlivu na
prázdninové programy členů vedeného snahou o pokud možno plnou účast. V součastné
době je naším přáním mít tábor rozdělený do dvou etap. Během prvního týdne bychom se
chtěli zúčastnit společného táboření s LLM na Kosím potoce a zbylé dva týdny bychom
věnovali společnému táboření s Ksigudanem u Miličína.
Táboření ve volné přírodě společně s věcmi, které jsme si sami vyrobili, není útěkem
od civilizace, ale poznáním krásy naší přírody a rozvoje lidství. Toto vše nás učí respektu a
uvědomění si vztahu k přírodě a své existence v ní. Vyrábění výrobků po vzoru přírodních
národů nás vede k malebnosti, kráse a vnímání hodnoty práce druhých.
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5. FILOSOFIE WOODCRAFTU
Woodcraft (lesní moudrost) je, jak řekl Ernest Thompson Seton, pro lidi od 4 do 94 let a její
myšlenky ukazuje nejlépe zákon, jež nás vede k uvědomění si lidských hodnot (zákon je uveden
v nejkratší formě):

1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
4. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

LLM – se hlásí k celosvětové organizaci woodcraft založené v roce 1901 americkým
přírodovědcem a spisovatelem E. T. Setonem
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6. AKCE
Kmen Lacerta Peta pořádá jak své vlastní akce, tak ze zúčastňuje a pomáhá na akcích kmene
Ksigudan. V součastné době je většina akcí „mezikmenových“. Členové Lacerty Peta se také
velmi rádi podívají na některé z akcí pořádané Ligou lesní moudrosti České republiky.

Za časové období od zakládajícího sněmu do prosince 2011 bylo pořádáno celkem XY akcí.

18. 6. 2011 - Slavnostní véča a vznik kmene
Když vznikla myšlenka založit nový kmen, přemýšleli jsme o nějakém netradičním začátku, až
jsme vymysleli, že uspořádáme slavnostní večeři, po které bude následovat první sněm. Celá
akce probíhala u Pata a Kláry doma.
Sešlo se nás pět, což ale nebyl konečný počet členů. Během sněmu se povídalo, vymýšlelo a
zpívalo. Zvolili jsme si název Lacerta (latinsky ještěrka) Peta (lakotsky ohnivá) a v závěru byla
udělena spousta orlích per.
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2. - 16. 7. 2011 - Tábor s Ksigudanem- Tábor plných břich
Letošní letní tábor proběhl opět na louce poblíž Miličína a opět to byl dvoukmenový tábor ve
spolupráci s Ksigudanem. Na táboře probíhaly tradice, mezi které patří například celotáborová
hra, bodování úklidu, večerní a ranní lalawetika, dva celodenní výlety do města Tábor, koupání
se v nedalekém rybníce a mnoho dalšího.
Víkend v půlce tábora byl opět plně otevřen pro veškeré příbuzenstvo ubytovaných
táborníků a opět musím konstatovat, že to mělo jen kladné ohlasy.
Tábor byl zakončen, jak se stalo již tradicí, dlouhým táborovým sněmem, na kterém se
probral průběh tábora, a bylo uděleno mnoho orlích per.
Jediným výraznějším nedostatkem tábora, jak se všichni shodli, byla jeho délka. Čtrnáct dní
je opravdu málo, když se zváží nutnost tábor vybudovat a poté ho zbourat. I to je jeden
z důvodů, proč jsme se domluvili, že tábor v roce 2012 bude třítýdenní.

31. 8. 2011 - Zahajovačka na kolečkách
První výprava kmene Lacerta Peta se nesla ve sportovních duchu. Sešli jsme se na Mělníku a
na koloběžkách, případně kolečkových bruslích jsme se vydali podél Labe novou cyklostezkou.
V Beřkovicích jsme se občerstvili čerstvými jablky a hruškami a vydali se zpět na Mělník. Po
sytém slavnostním obědu jsme ještě probrali kalendárium nadcházejícího kmenového roku a
poté se vydali do svých domovů.
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28. 9. 2011 - Zahajovačka kmene Ksigudan
Zahajovací výprava pro letošní rok se zpočátku nesla v koupacím duchu. Nejdříve jsme totiž
zamířili do Mostu do aquadromu, kde jsme se náležitě vycachtali a užili si spousty zábavy. Poté
jsme se přesunuli do klubovny Ksigudanu na Židovském hřbitově v Žatci a pokračovali v rozjeté
zábavě. Nechyběl fotbal, shiny-golf a večerní opékání buřtů. Za tmy jsme se v poklidu rozešli do
svých domovů

30. 9. - 2. 10. 2011 - Přípravka sněmu kmene Ksigudan
Hlavním cílem této výpravy bylo vůbec najít legendární sněmoviště Neskenonu, jelikož cestu
znají pouze zasvěcení a dále existuje pouze její stručný popis. Naštěstí jsme cíl splnili a tak jsme
se mohli pustit do přípravy sněmu. Stihli jsme vyrobit pochodně a připravit nějaké dřevo. Po
noci strávené pouze pod širým nebem jsme trochu poklidili sněmoviště a vyrazili domů.

7. - 9. 10. 2011 Valná hromada
Letošní valné hromady LLM jsme se účastnili ve valném počtu (Čeyanala, Pat, Klára a
Woapewin)

14. - 16. 10. 2011 50. sněm Ksigudanu
Slavnostní 50. sněm kmene Ksigudan proběhl na starém sněmovišti kmene Neskon
v Brdských lesích. Zúčastnili se ho celá Lacerta Peta, Ksigudan a spousta dalších hostů z řad
jiných kmenů LLM a ze společenství Midewiwin. Na sněmu, který byl velmi dlouhý, se probírala
dosavadní historie kmene a také se nezapomenula probrat budoucnost. Stalo se již tradicí, že na
slavnostních sněmech probíhá netradiční boj o muže sněmu a mohou se ho zúčastnit všichni
přítomní.
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4. - 6. 11. 2011 Podzim v plném proudu
Během výpravy v Očihově, kde jsme bydleli ve starším rodinném domečku, jsme si zahráli
spoustu her, pořádali výpravy po okolí, užívali si spoustu zábavy a také jsme zvládli shlédnout
film.

16. - 18. 12. 2011 Vánoční nadílka
Letošní Vánoční nadílka, které se již tradičně zúčastnil téměř celý kmen, se konala v Očihově.
Sešli jsme se na ní v pátek večer a od té doby panovala sváteční a slavnostní nálada. Po výtečné
večeři v sobotu jsme si rozdali drobné dárečky, kterých bylo letos lehce přes sto.

7. KLUBOVNA
Klasickou klubovnu v současné chvíli nevlastníme, což nám ale nevadí, jelikož se v tomto
počtu můžeme scházet v domovech členů, nebo kdekoli jinde. Máme ale vyčleněnou jednu
skřínku u Pata doma, které klubovna říkáme a slouží k uschování různých kmenových
dokumentů.
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8. WEB
Ačkoli je kmen poměrně mladý, již má své plně funkční webové stránky, které naleznete na
adrese http://lacerta-peta.webnode.cz/. Na stránkách se nachází všechny důležité informace o
kmeni, zápisky z akcí a mnoho dalšího, mimochodem i vlastního Moodlu, na kterém se řeší
vnitřní kmenové záležitosti.

9. FINANCE

Příjmy
1

příspěvky

2

dary

3

státní dotace

4

Výdaje
3200

9

odvod příspěvků

10

investice

11

opravy MTZ

dotace obcí

12

inventář

5

příjem z akcí

13

provozní náklady

6

ostatní

14

hlavní činnost

7

s vlivem na daň

15

výdaje s vlivem na daň

8

Celkem

16

Celkem

2000

5200

Hospodářský výsledek
17

(zisk +, ztráta -)

3130

Provozní náklady
2070

Počet registrovaných členů:
*
do 15 let

3130

1

16 - 18 let

18

nájemné

19

energie

20

otop

21

vodné

22

spoje

23

cestovné

19 - 26 let

4

nad 26 let

2

služby
drobný spotřební
25 materiál

Celkem

7

26

ostatní

27

Celkem

1600

24

11

1530

3130
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