ROD SÝCŮV
KMENE WAHPETON,
KMENE LIGY LENSÍ MOUDROSTI
ZPRÁVA KMENE A RODU SÝCOVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Funkce ve kmeni:

Náčelník:
Hospodář:
Kronikář:



Rody:

rod Sýcův (rodinný)
e-mail:
eva.w@centrum.cz



Oficiální údaje:

registrační číslo kmene: 108
Lokalita: Praha
IČ: 70952965
DIČ: CZ70952965

Jiří Novák - Hukwim
Jiří Novák - Hukwim
Alan Bura – Alan

2. KMEN WAHPETON
Kmen sdružuje převážně členy z Prahy, ale i z jiných míst. Kmen byl založen už v roce
1936, přesněji 13.6.1936. Po roce 1990 srdužoval bývalé členy Wahpetonu a poválečné
členy kmenů Sisseton, Wahpekute aj. K roku 2012 má kmen 35 registrovaných členů,
z nichž 22 členů patří do velké lóže a 12 do malé lóže. V tomto počtu jsou započítáni i
členové rodu Sýcova, který čítá 21 členů. Kmen se zaměřuje na základní principy
filozofie zakladatele LLM E.T.Setona, přičemž rod Sýcův se více zaměřuje na aktivní
soužití rodičů a dětí se zdůrazněním na poznávání přírody, kultury a sportu. Starší
členové kmene se schází pravidelně vždy první úterý v měsíci. Náplní společných
schůzek bývá vždy jiná činnost či událost. Program mají vždy pestrý a nabitý mnoha
informacemi. Chodí na kulturní akce, připravují zajímavé odborné dokumentace,
které následně představí a později o nich diskutují.

3. ČINNOST RODU
Rod nemá společné pravidelné schůzky, ale snaží se scházet během roku na různých
kulturních a sportovních akcích. Největšími akcemi v průběhu roku jsou pravidelně
společně strávené Jarní prázdniny, Velikonoce a letní tábor.

JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny jsme opět trávili na chalupě v Rokytnici v Orlických horách. Letos
nás ale bohužel trochu zradilo počasí. Naše tradiční výlety na běžkách jsme nemohli
podniknout, protože nás špatné počasí nepustilo na hřebeny. Dokonce na kanci týdne
napadlo tolik sněhu, že jsme se nemohli dostat ani na sjezdovku. Když nás sníh
nepustil ven z chalupy, přišly na řadu společenské hry a z chalupy se stalo hráčské
doupě. I přes závěje sněhu jsme se vydali poslední večer na pohár k „Rampušákovi“
v rámci zachování tradic. V závěru pobytu jsme měli ještě jeden důvod k oslavě,
protože Petře se narodila dcera Justýna. V chalupě jsme neměli ani kapku moku,

kterým bychom mohli Justýnku zapít, a proto jsme jí aspoň zajedli pořádnou
čokoládou
Účastníci: Míla, Eva, Bára, Martin, Eliška, Áďa, Manča, Áňa, Kuba, Terezka, Ben,
Kryštof

Když náhodou vysvitlo sluníčko,
Martinovi bylo moc horko

Ti, co neměli prázdniny, se museli věnovat i škole

Zápasíme s dobou kamennou

VELIKONOCE V BYSTŘICI U BENEŠOVA
O Velikonocích jsme se společně sešli u babičky Míly na chatě, kde jsme strávili
příjemné velikonoční chvíle. Připravovali jsme koledu a barvili vajíčka. Nejmenší
ratolesti nás vytáhli ven do lezavé zimy a hráli jsme na schovávanou a jiné hry.
Nakonec přišla řeč i na letní prázdniny a tak jsme vymýšleli plány na letní tábor a
další společné akce.
Účastníci: Eliška, Martin, Rebeka, Kryštof, Manča, Áďa, Kuba,Terka, Áňa, Eva, Míla a
jejich další rodinní příslušníci.

Koleda

Barvení vajíček

A koledníci mohou přijít!

LETNÍ TÁBOR NA MALÉM WALDENU
Letní tábor se Evě povedlo opět domluvit na Malém Waldenu. Babička Míla se
staršíma holkama Mančou, Áňou, Áďou a Bárou přijela už o pár dní dříve.
Společnými silami připravovali tábořiště. Nakonec přijela na pomoc i Eva s dalším
týpím, protože postavených týpek bylo málo. Týpí jsme postavili a po estetické
stránce byl vítězem mezi všemi týpí, které byli na louce postavené.
Na táboření přijelo jak staré osazenstvo, tak jsme mohli přivítat i nové rodiny.
Naopak se na nás přijela po dlouhé době podívat Strunka se svou rodinou. Letos jsme
navázali na činnost z loňského táboření. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat
v objevování lesní moudrosti. K tomu nám posloužil Svitek březové kúry, znalosti
Indiho a vyprávění od Bobra, který nás přijel také navštívit. Tábor jsme zahájili ve
sněmovním týpí. Ondra, který nám loni přijel připravit saunu se letos účastnil celého
tábora. I letos nechyběla sauna. Dana měla pro děti a dospělé připravenou výtvarnou
dílnu. Vyráběli jsme trička. S Ondrou a Indim jsme měli indiánskou výtvarnou dílnu.
Vyráběli jsme lapače snů, nožíky, korále a pouzdra. Nechyběla ani lanová opičí dráha,
kterou nám připravila Eva se svými pomocníky. Jeden den jsme se vypravili na výlet
kolem Sklenského rybníka. V závěru týdne čekala na menší děti indiánská zkouška.
V malých skupinách s pomocí mapy a buzoly hledaly stanoviště, kde plnily různé
úkoly. Nejtěžším úkolem však bylo vše absolvovat s orlím vejcem a donést ho bez
poškození až do orlího hnízda, které bylo v korunách stromů vysoko na kopci.
Všechny skupinky ochránily orlí vejce před poškozením a v orlím hnízdě všichni našli
odměnu za své snažení. Tábor byl u konce a my jsme sklízeli, balili a předávali tábor
dalším nadšencům tohoto tábořiště. Naposled jsme zazpívali pozdrav východu slunce,
ohlédli se a dali sbohem.

Zahájení tábora ve sněmovním týpí

Ondra křesáním, připravuje oheň

Bobr se na nás přijel podívat a zavzpomínat

Příprava oběda - budeme mít ovocné knedlíky

Služba, při mytí nádobí

Lesní golf

OB BRADA 18.-19.8 2012
Další společnou akcí jsou pro nás závody v orientačním běhu. Tentokrát jsme zamířili
do lesa Řáholce za Rumcajsem. Závody se konali na Bradě, necelých 5 km od Jičína.
Na kulturní a poznávací výlety tentokrát nebyl čas, protože jsme ve dvou dnech
absolvovali celkem 3 závody.
Účastníci: Eva,Míla,Martin,Eliška,Áďa, Bára, Manča a jejich rodiny
Snídaně před závodem

Eva odpočívá po závodě

OB CENA VÝCHODNÍCH ČECH 31.8-2.9.2012
Po závodech na Bradě nás čekali další závody, tentokrát u přehrady Seč. Na Bradě
jsme zažívali tropická vedra, tady nás pro změnu přivítal vytrvalý a vydatný déšť. I
přes nástrahy počasí jsme se vydali na závod. Celý pobyt v nedalekém kempu jsme si
užívali v permanentním mokru a šance, že zaběhneme alespoň jeden závod v suchých
botách, byla mizivá. Závody trvaly 3 dny, a proto jsme si našli čas na kulturní vyžití.
Koukli jsme se do mapy a hledali vhodný objekt k prozkoumání. Našli jsme ho!!
Rozhodli jsme se pro nedaleký zámek Žleby. Zámek byl po částečné rekonstrukci. Šli
jsme také na prohlídku. Většině z nás se moc líbila kuchyně, kde byly všude na stolech
upečené místní dobroty a pochutiny. Při poslední etapě už naštěstí nepršelo a
dokonce jsme běželi i v suchých botách.
Účastníci : Eva,Míla,Martin,Eliška,Áďa,Bára,Manča a jejich rodiny

Zámek Žleby

Babička Míla vyráží do lesa na závod

VODŇANSKÝ KAPR 2012
V říjnu jsme se zúčastnili tradičního závodu v Jižních Čechách. Letos jsme si bohužel
žádného kapra neodvezli, ale závody jsme si užili. Naše účast byla oproti loňskému
roku velmi chabá. Účastnili se pouze rodiny Špičáků a Krausů. I když jsme si nevezli
domů kapra, něco jsme si sebou přeci jen vezli. Plné kufry jablek a jablečného moštu
od místních pěstitelů. Jablka jsme vezli také Evě, která nemohla být na závodech, ale
na jablkách jsme si pochutnali všichni.
Účastníci: Manča, Bára, a jejich další rodinní příslušníci.
Manča při závodě

Rozcvičujeme se před závodem

4. PROJEKTY –
Spolupráce s nadací KRTEK
a spolupráce s občanským sdružením SASVA
Poslední roky jsme se podíleli na spolupráci s Nadací pro onkologicky nemocné děti
„Krtek.“ Starší děti společně s dospělými jezdí na víkend pomoct připravovat pro
nemocné děti výtvarný a zábavný program letní tábor.
Letos jsme již po desáté pomáhali o.s. SASVA při přípravě a organizaci „Výpravy za
lesními skřítky“. Jde o otevřenou akci pro malé děti, která se koná 2x ročně
v Modřanech. Děti prochází stanovišti, kde jim skřítci zadávají různé úkoly.
Skřítci na společné fotografii

Při podzimní výpravě děti poznávají u skřítků něco dobrého ze sušených plodů

