OSMAKA OPO 214 – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
My a ti, kdo nás znají, nás nazývají kmenem Osmaka Opo. V jazyce indiánského kmene
Lakotů to znamená Mlhavé údolí. Tak jsme totiž říkali našemu prvnímu tábořišti. Jsme lidé se
společnými zájmy o přírodu, přírodní národy a dobrý způsob života. Když si povídáme na
táboření večer v týpí, zabaleni v dekách, vždy obdivujeme, jakou má toto obydlí příjemnou
atmosféru. Umocňuje ji plápolající oheň a věci, do kterých při jejich výrobě vkládáme
mnohdy veliké úsilí. Je to úplně jiný pocit, než z věcí koupených umělých, lisovaných z plastu.
Nemáme jen společné zájmy, a tak se můžeme i navzájem obohacovat novými názory.
Většinou se navzájem známe už pěknou řádku let, ale přicházejí k nám i noví lidé. Máme mezi
sebou i mladší členy a pro ty se snažíme připravovat různé hry, výpravy, kulturní zážitky a
různé jiné akce. Zkrátka takové ty věci, co si myslíme, že se jim budou líbit, něco nového se
naučí, poznají nové kamarády a začne je bavit to, co děláme. No a pak, v tom ideálním
případě, budou pokračovat v našich šlépějích a celé ono kolečko života poběží znovu.
Takových koleček už pár proběhlo, ale -jak už to v životě bývá- lidé přicházejí, zase odcházejí
a jen někteří zůstávají. Takto od roku 1994 prošlo naším kmenem přes 80lidí.

V roce 2011 měl náš kmen 21 registrovaných členů. Z toho 14 do 26 let.
Náčelnictvo pro rok 2011
Náčelník kmene: Milan Martan
Ohnivec: Filip Chmel
ROP: Vít Suk
Hospodář: Petra Kocourková
Písmák: Tereza Chmelová

Pravidelně se scházíme každé pondělí – schůzky mladších členů. A jednou za měsíc
v pátek probíhá setkání starších.

Akce kmene Osmaka Opo 2011
-Tradiční akce
Vítání jara 18-20.3.
Tato akce se stala již srdeční záležitostí. Málokdo z nás si umí představit přivítání jara jinak než pochodem na
kopec Ralsko. Zajímavostí je i skutečnost, že vyrážíme zdolat Ralsko ze tří směrů – z Mnichova Hradiště, od
Bezdězu a Liberce. A tak se 18.3. scházíme na vlakovém nádraží v Mnichově Hradišti, abychom zahájili
víkendové putování tentokrát od Bezdězu.

Přechod Lužických 18.2.-20.2.
Již tradiční se stalo také noční putování Lužickými horami.
„Tentokráte nás čeká úkol přetěžký, svou stopu vtisknout na cestu oře železného, jež je již od léta poznamenána
velkou vodou v kraji nevídanou. Pouť naše noční započne se v Novém Boru, poté se vydáme do Kamenice České,
Kytlic, Jedlové a dále do tepla chalupy v osadě Naděje zvané. Bude-li sněhu, vydáme se na běžkách (chodkách),
prkýnkách čertovských, neposedných. Nebude-li sněhu, po svých se do tmy vrhneme.
Kdo zalekl se trýznivého nočního putování, může zkratku nabrati a rovnou do Naděje vyraziti.“

-Akce pro veřejnost
OSMACUP – Mnichovo Hradiště 18.6.
Jednalo se o „sranda závod“ pro všechny věkové kategorie. Kritériem byl tým sestavený ze závodníka a
nasazovače. Každý závodník si přinesl super „vytuněné vozidlo“, které mělo být nejen co nejrychlejší, ale také
co nejkrásnější. Celý závod proběhl na starých autodráhových tratích ITES a pro všechny to byla akce plná
napětí, vzrušení a zábavy.

DESKOHRANÍ 19.11.
Jak už název napovídá bylo to odpoledne zaměřené na deskové hry. Domluvili jsme se s místním klubem dětí a
mládeže a akci uskutečnili přímo v klubu dětí poblíž náměstí v MH.
Hráči byli rozděleni ke stolům k jednotlivým hrám a zápolení začalo. Během akce jsme vyzkoušeli mnoho her.
Pro účastníky byly připraveny pěkné ceny a to zvyšovalo chuť stihnout a „zvítězit“ v co největším počtu her.

-Táboření
Velikonoční táboření 22.-25.4.
„Někdy, když se zpětně vzpomíná na táboření, tak už člověk není schopen odlišit jedno od druhého. Některá jsou
naopak natolik odlišná od těch předchozích, či výjimečná, že si je pamatují všichni.
A takové bylo i letošní velikonoční „indiánské táboření s tomíky“, kam za námi přijelo dvacet dětí a jejich
vedoucí z turistických oddílů TOM Dakoti a Chippewa z České Lípy. Indiány byli nejprve zajati, ale posléze se

stali našimi přáteli. Postavili týpí, vyrazili na loveckou stezku, naučili se několik indiánských tanců a písniček,
zahráli si lakros a zúčastnili se našeho slavnostního volebního sněmu. Naoplátku nám vyprávěli o Velikonocích
a vysvětlili nám, jak se pletou pomlázky.
Všichni – malí i velcí, indiáni i tomíci vytvořili příjemnou atmosférou, která byla naplněná radostí z poznávání
nových přátel a nových věcí. Počasí nám přálo a tak jsme prožili víkend takřka letní, kdy děti trávily volné chvíle
v plavkách v potoce.
Naše nová „řeč“, používající jen samohlásku A místo všech ostatních, byla brzy slyšet po celém táboře a mnozí
se jí nemohli zbavit ani po příjezdu domů.
Proběhl i volební sněm. A úspěšně. Tolik kandidátů na náčelníka snad nebylo nikdy.
Z postřehů „dakotů“ z České Lípy , se zdá, že se jim táboření líbilo. A to asi nám všem...
Po dlouhé zimě jsme opět strávili pár večerů v týpí u praskajícího ohně s přáteli. Troufnu si říct za všechny z
kmene Osmaka Opo, že nás to moc bavilo a nabilo a dlouho budeme vzpomínat.“

Podzimní tábořeni 27.-30.10.
Proběhlo trochu netradičně na jiné louce v údolí Záprdky. Díky mnoha přírůstkům v našem kmeni, bylo
podzimní táboření spíše ve znamení návštěv. A tak když slunce občas vykouklo, náš počet se na louce i
zdvojnásobil. Povídání se střídalo se štípáním dřeva a pouštěním lodiček. Celkově to bylo jedno z nejklidnějších
táboření.

Povánoční zimní chalupa 27.12. – 1.1.2012
Zimní táboření jsem pro letošní rok vyměnili za teplou chalupu, aby nás společně Nový rok oslavilo co nejvíce.
Naším cílem byla chata v osadě Jizerka. I přesto, že jsme si zvolili pohodlnější variantu, nebylo úplně snadné se
na místo dopravit. Všude na silnicích se na nás valily závěje a sněžit přestalo jen zřídka. Ale stálo to za to.
Čekala na nás haloupka jako z „Ladovské zimy“.
Účastníme se i dalších akcí pořádaných kmeny LLM.

