WOODCRAFTERSKÁ ZÁKLADNA „BOBŘÍ HRAD“
LLM – KMEN JEZERNÍ LIDÉ, TOMEČKOVA 1, BRNO

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011
Kmen Jezerní lidé byl založen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze
Organizační struktura:
Členové kmene na podzimním 14. sněmu dne 30.12.2010 na Bobřím hradě zvolili :
Náčelník kmene – Tomáš Luner
Ohnivec kmene – Bohdan Kytner
Hospodář – Marta Ryšavá
Písmák – Petra Křapová
Náčelník ROP – Petr Novák
Správce srubu – Tomáš Luner
Statutární zástupce – Tomáš Luner
Program činnosti:
1. Woodcrafterská základna „Bobří hrad“
Od roku 2004 je kmen Jezerní lidé majitelem dřevěného srubu „Bobří hrad“ u obce Sklené nad Oslavou.
Srub je už mnoho let využíván kmeny LLM i jiných organizací pro víkendové a prázdninové akce dětí, mládeže
i dospělých, konají se zde i celorepublikové ligové programy (Setkání ohnivců, akce pro rodiny s dětmi,
rukodělné kursy atp. viz Přehled obsazenosti srubu). Na řadě z nich se členové kmene aktivně podíleli jako
organizátoři nebo lektoři.
V uplynulých letech členové kmene aktivně prováděli nutné opravy, úpravy a úklidové práce, aby byl
objekt v dostatečně únosném stavu pro pořádání hromadných dětských a mládežnických akcí. Díky finančním
dotacím od JmK, města Brna i MŠMT byly provedeny nutné provozní úpravy, zakoupila se nová kamna do
kuchyně a obytných místností, upravil se krb a komín v hlavní místnosti, pořídil se nový nábytek do kuchyně,
společenské místnosti a do předsíně, stylové osvětlení, byly upraveny palandy, zrenovovány podlahy (nátěry,
linoleum). Z vlastních prostředků jsme nechali osadit nová okna ve štítě. Srubová knihovna byla vybavena
knihami s přírodovědnou nebo herní tématikou, pořídily se naučné plakáty a jiné výukové pomůcky a sportovní
potřeby.
Z Přehledu obsazenosti srubu je zřejmé, že základna je velmi vyhledávané oblíbené místo pro pořádání
nejrůznějších akcí s woodcrafterskou nebo tábornickou tématikou. Mimo kmeny a oddíly dětí a mládeže jej často
s oblibou využívají i dobrodružně založené rodiny s dětmi - srub je příjemným zázemím i pro nejmenší
táborníky, kteří tak mají již od nejútlejšího věku možnost poznávat přírodu a život bez civilizačních vymožeností
a získat tak přirozené ekologické cítění a smysl pro ochranu přírody.
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Přehled obsazenosti základny v roce 2011:
4. – 6. 2.

2. oddíl Junáka Šlapanice

21. – 28. 8.

YMCA Brno – tábor pro rodiny s
dětmi

25. – 27. 2.

PTO Severka (30. PS Mládí)

2. - 4. 9.

Neorganizované rodiny s dětmi
(Brno)

18. – 20. 3.

SIGNÁLY, o. s.

8. – 11. 9.

Sokol Brno V

25. – 27. 3.

LLM, Jezerní lidé, Brno – Vítání jara

16. – 18. 9.

LLM – setkání rodinných kmenů
(ČR)

1. – 3. 4.

PTO Severka (30. PS Mládí)

28. 9. – 2. 10.

YMCA Brno

15. – 17. 4.

LLM Jezerní lidé, Brno (jarní brigáda)

7. – 9. 10.

ČTU Praha

21. – 25. 4.

LLM – zázemí pro rodiny s dětmi
v rámci Táboření Malé lóže

14. – 16. 10.

ČTU Brno

21. – 23. 10.

LLM Jezerní lidé – rukodělný
víkend

29. 4. – 1. 5. Cyklistická
výprava
neorganizované
rodiny
(Olomouc, Vsetín)

–
s dětmi

6. – 8. 5.

LLM Jezerní lidé – brigáda na dřevo

26. – 30. 10.

DDM Duhovka Břeclav

20. – 22. 5.

LLM Jezerní lidé, Brno

4. – 6. 11.

ZS Morava

10. – 12. 6.

LLM Jezerní lidé, Brno

11. – 13. 11.

LLM – Setkání ohnivců (ČR)

17. – 19. 6.

LLM Jezerní lidé, Brno – triatlon

17. – 20. 11.

LLM – víkend starých technologií

24. – 26. 6.

Neorganizované rodiny s dětmi (Brno)

25. – 27. 11.

LLM – Tajemství ohně – workshop
o rozdělávání ohně

1. 7. – 17. 7. 43. oddíl Bílí hadi (Junák – středisko
Polanka, Ostrava)

2. – 4. 12.

LLM Jezerní lidé, sněm

17. – 24. 7.

SDH Brno-Soběšice, letní dětský tábor

9. – 11. 12.

ZS Morava Brno

24. – 31. 7.

Neorganizované rodiny s dětmi
(Olomouc)

16. – 18. 12.

DDM Duhovka Břeclav

7. – 14. 8.

LLM Jezerní lidé – tábor pro rodiny

27. 12. – 3. 1.

LLM Jezerní lidé, Brno – zimní

14. – 21. 8.

LLM Jezerní lidé – brigáda + tábor

tábor

2. Práce pro LLM
Členové kmene se aktivně účastní na přípravě a průběhu celorepublikových akcí LLM
účast na přípravě a organizaci již tradičního velikonočního Táboření Malé lóže na Malém Waldenu (21.25.4.2011) – setkání dětských kmenů, kdy se v nabitém programu střídaly sportovní hry, woodcrafterská
módní přehlídka, výroba drobných indiánských ozdob, případně pro zájemce výroba mokasínů, lukostřelba,
výroba tradičních velikonočních výrobků, indiánská bojovka, potní chýše, sněm... a mnoho dalšího.

21. – 25. 4. TaMaLo Velikonoční táboření Malé lóže

21. – 25. 4. TaMaLo – výuka tradičních rukodělných
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pro děti z LLM, Sklené n. Osl.

dovedností

pomoc při úpravě tábořiště LLM na Kosím potoce před zahájením Táboření LLM (duben 2011)
organizace výročního sněmu LLM (červenec 2011)
účast na organizaci programu pro děti i dospělé na Táboření LLM na Kosím potoce a letním táboře pro
rodiny s dětmi na Střele (červenec 2011)

9. – 17. 7. Letní tábor, Střela
pomoc s organizací a programem celoročního setkávání rodin s dětmi z řad LLM i z řad veřejnosti (Hurá do
Brna (březen 2011), cyklistická výprava do jižních Čech (květen 2011), podzimní výprava na Medvědí
boudu (září 2011)

4. – 6. 3. Hurá do Brna – návštěva Anthroposu

4. – 6. 3. Hurá do Brna – ornitologický výlet na Nové
Mlýny

účast na publikační činnosti LLM (články do časopisu Bizoní vítr, příprava publikace Vnitřní řád a
Kmenové zřízení, texty na webové stránky LLM)
3. Víkendové a prázdninové akce
Mimo nutných brigád na Bobřím hradě proběhlo několik víkendových akcí zaměřených na sportovní,
přírodovědnou či řemeslnou činnost vyplývající z náplně woodcraftu. Jednalo se o akce pro dospělé nebo
pro rodiny s nejmenšími dětmi:
o

Výjezd Prérijních slípek do Lázní Lednice (únor 2011)

o

Vítání jara na Bobřím hradě (březen 2011)

o

Kmenové putování po Slovenských horách (červen 2011)

o

Výlet do Moravského krasu (jeskyně Balcarka) a minigolfový turnaj Bílovické ďulek (září 2011)

o

Podzimní výprava do Slovenského ráje (říjen 2011)

o

Sázení kmenové lípy (listopad 2011)

o

Výprava za mamuty do Přerova (listopad 2011)

o

Účast na akcích LLM (Letní táboření, výroční sněm)
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o

Pracovní a rukodělné výpravy na Bobří hrad (celoročně), Kosí potok apod.

o

Pravidelné celoroční sportovní aktivity (celoročně tělocvična, led)

o

Občasné kulturní počiny (návštěvy kina, divadla)

3. – 7. 6. Putování po Strážovských vrších

26. – 30. 10. Výprava do Slovenského ráje

Táboření LLM na Kosím potoce - členové kmene se aktivně podíleli na přípravě programu (celotáborová
hra pro děti, sportovní hry, rukodělný a přírodovědný program pro děti…) i na pracích spojených s úpravou
tábořišť (duben, červenec)
Kmenový tábor na Bobřím hradě - hry a sportovní program pro nejmenší členy kmene a brigáda na údržbě
srubu pro dospělé (srpen).

13. – 21. 8. Kmenový tábor, Bobří hrad
Přehled činnosti kmene Jezerní lidé v roce 2011:
4. – 6. 3.
26. – 27. 3.
14. 4.
15. -.17.4.
21. -.25.4.
6. – 8. 5.
26. – 29. 5.
3. – 7. 6.
11. – 12. 6.
17. – 19. 6.
3. 7.

Hurá do Brna
Jarní brigáda a sněm na Bobřím hradě
Brigáda na dřevo – příprava na TaMaLo
Brigáda na dřevo na letní tábor LLM, Bobří hrad
TaMaLo Velikonoční táboření Malé lóže pro děti z LLM, Sklené n. Osl.
Nejkrásnější sbírka – putování po CHKO Pálava + brigáda na dřevo, Bobří hrad
Cyklistická výprava do jižních Čech
Putování po Strážovských vrchách
Brigáda na dřevo na letní tábor, Střela + výprava na Bobří hrad
Woodcrafterský triatlon, Bobří hrad
Výroční sněm LLM, Kosí potok
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9. – 17. 7.
7. – 14. 8.
14. – 21. 8.
17. 8.
28. – 30. 9.
21. – 23. 10.
26. – 30. 10.
11. – 13. 11.
17. – 20. 11.
3. – 4. 12.
27. 12. – 3. 1.

Tábor pro rodiny s dětmi, Střela
Tábor pro rodiny s dětmi, Bobří hrad – organizace akce pro veřejnost
Kmenový tábor na Bobřím hradě – brigáda, tábor pro děti
Výprava do Moravského Krasu
Podzimní výprava malých woodcrafterů, Medvědí bouda
Rukodělný víkend, Bobří hrad
Podzimní výprava do Slovenského ráje
Setkání ohnivců, Bobří hrad – LLM
Víkend starých technologií, Bobří hrad
Podzimní sněm, Bobří hrad
Zimní tábor, Bobří hrad
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