Zpracovali:

Coral Ing. Václav Svoboda - Náčelník kmene
Čhantékič´un Václav Svoboda - Ohnivec kmene
Top Chrudoš Vorlíček - Hospodář kmene
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Seznam akcí roku 2012
Seznam akcí kmene Strážců údolí, kterých se členové kmene účastnili v roce 2012. V pořadí je podle
data konání akce. U každé akce je uveden pořadatel a organizátor za kmen.

47. kmenový sněm
Datum: 08.01.2012
Lokalita: MDDM Praha 13
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí

Částka: pronájem sálu 1200,- Kč
Organizátor: Čhantékič un; ohnivec

Rada orlích per začala v v 13 hodin a následně navázalo zahájení zapálením čtyřnásobného ohně 47.
kmenového sněmu. Ukončen byl v 16 hodin. Sněm udělil 34 korálkových činů členům Lóže skřítků ; 25
orlích per a 12 velkých orlích per, dále udělil 5 lesních titulů a 2 mistrovství . Sněm přijal 5 nových
členů, kteří si splnili zasvěcovací stezku. Sněm nepřijal bratry Ondoky za členy kmene pro nesplnění
podmínek k přijetí. Sněm vzal na vědomí zprávu o činnosti za ulynulý rok 2011 a schválil plán činnosti
na rok 2012; zprávu owačirů o práci v klanech od minulého sněmu . Na sněmu se vedla rozprava pro
dobro a proběhlo rozdělení do týmů v celoroční hře „Film Strážců údolí“. Sněm byl ukončen
modlitbou kmene Omaha.
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Plavecký bazén
Datum: 14.01.2012
Lokalita: Praha 9 Hloubětín
Částka: vstuné na 90 min děti do 6let 40 Kč; děti do 15let 90 Kč; studenti do 26let 100 Kč; dospělí
110 Kč
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí
Organizátor: Corál; náčelník

Plnění orlích per z prvního světla z rychlostního a vytrvalostního plávání, plávání pod vodou,
potánění pro předmět a různé skoky do vody. Akce se účastnilo 18 členů kmene.

17. české POW WOW
Datum: 24.03.2012
Lokalita: Kladno, Sportovní hala
Částka: vstup do 15 let zdarma; 150 Kč
Pořadatel: Indian Corral
Organizátor: Huronka, předseda ROP
Tradiční české halové powwow /základem setkání je tanec a zpěv severoamerických indiánů/
pořádané ve sportovní hale v Kladně organizací Indian Corralem byl svátkem setkání lidí podobného
zaměření a smýšlení.
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Maškarní ples LLM
Datum: 31.3.2012
Lokalita: Žatec, kulturní dům
Částka: vstupné 200 Kč
Pořadatel: kmen Lacerta Peta
Organizátor: Corál; náčelník

Jarní putování – Velikonoční táboření
Datum: 5.4. – 9.4.2012
Lokalita: Šumava, Filipova Huť Částka: 1000 Kč
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí
Organizátor: Corál; náčelník

Kmen Strážců údolí byl na tradiční turistické akci tentokráte na Šumavě. Pětidenní akce byla v
termínu školních prázdnin: 5.4. – 9.4.2012. Ubytování bylo v chatě Ligy lesní moudrosti na Filipově
Huti v nadmořské výšce 1093 m. V ceně byla zahrnutá strava, ubytování a doprava. Mimo pěších túr a
vycházek se většina z nás užila společných aktivit. V průběhu akce se konal 48. kmenový sněm.
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48.kmenový směn

Lokalita: Filipova Huť Šumava

Velká hra - Stará Praha
Datum: 14.4.2012
Pořadatel: kmen Ťapáč

Lokalita: Praha 7, Holešovice
Organizátor:

Částka:
Chlup, owačira

Účast ve Velkých Her .. Stará Praha byla v ulicích Holešovic. Motto hry: „ Je tomu přesně rok, co se
měla na výstavišti v Holešovicích konat MONSTRÓZNÍ VÝSTAVA. Akce nebývalých rozměrů, které se
chtěly zúčastnit všechny země světa. Bohužel, organizátoři trochu selhali, vyslanci některých zemí
zabloudili a bloudí po Holešovicích dodnes.“ Byli jsme to my, kdo Bludné Holanďany, Švýcary,
Vietnamce a mnohé jiné národy našel a ukázal jim cestu. Nebylo to ovšem tak jednoduché.
Vystavovatelé byli ze své situace tak nešťastní, že si předmět, který měli prezentovat, nestihli
připravit, a proto jim s tím museli odvážní návštěvníci pomoct. Například u Francouzek vyráběli
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Eiffelovu věž, u Itala si zahráli na malíře a u Holanďana skládali origami…. Nakonec tedy vše dobře
dopadlo a světový skandál se nekonal, protože všichni vystavovatelé byli nalezeni a situaci zachránili
stateční návštěvníci, kteří uspořádali krásnou výstavu z věcí, které si od vystavovatelů odnesly.
Strážci údolí obsadili z konečném pořadí druhé místo.

Multimediální výchova - střih materiálu
Setkání v rámci Multimediální výchovy od MDDM Prahy 13.
Všichni, kdo si chtěl vyzkoušet střih reportáže, kterou jsme natáčeli. Cílem bylo vytvořit reportáž o
naší činnosti.
Datum: 19.04.2012 v 14:00

Konec Konec neupřesněn

Lokalita:

Částka: Vše hrazeno

Pro:

ZŠ Bronzová

Strážce ohně a Malou lóži a Velkou lóži

Organizátor:

Chlup

Dřevní brigáda
Zvadlo, obsah akce:
Datum: 21.04.2012 v 7:00
Lokalita:
Pro:

Konec 22.04.2012

Kosí potok (Planá u Mar.lázní) Částka: 200

Velkou lóži

Organizátor:

Čhantékič´un

Bloudění woodcrafterů
Zvadlo, obsah akce:
Datum: 21.04.2012 v 9:00

Konec Konec neupřesněn

Lokalita:

Částka: 100

Pro:

Tuchlovice

Lóži skřítků a Strážce ohně a Malou lóži

Organizátor:
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Huronka

Multimediální výchova - finalizace
Zvadlo, obsah akce:
Poslední úpravy filmů, krte půjdou do éteru.
(14:00 - 18:00 - stejně jako 22.4.)
Datum: 03.05.2012 v 14:00

Konec Konec neupřesněn

Lokalita:

Částka: Vše hrazeno

Pro:

ZŠ Bronzová

Strážce ohně a Malou lóži

Organizátor:

Chlup

Tawiskara
Datum: 05.05.2012
Lokalita:
Pro:

Konec 06.05.2012

Miskolezy

Částka: Vše hrazeno

Strážce ohně a Malou lóži a Velkou lóži

Organizátor:

Huronka
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Olympiáda
Datum: 19.5.2012
Pořadatel: kmen Jestřábi

Lokalita: Tuchlovice, školní hřiště
Částka: 60 Kč
Organizátor: Čhantékič un; ohnivec

Plnění orlích per z prvního světla z atletiky a gymnastiky. Kmen reprezentovala Lóže skřítků,
Čhantékič a maminka Magda Matějková. Je dobře, že se rodiče nechali strhnout ke sportování.

Umístění členů našeho kmene:
Skupina 4-5 let
1. místo Emma Jandová
2. místo Veronika Matějková

Skupina 8-9 let
2. místo Vilém Janda
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Skupina 36 a více let
1. Místo Magda Matějková
2. místo Čhantékič un

Mutlimediální výchova - Závěrečné promítání
Zvadlo, obsah akce:
KONEČNĚ - velkolepé dílo je tu
Závěrečné promítání reportáže o činnosti kmene Strážců údolí.
Zváni jsou uplně všichni.
14:50 - 17:00
Datum: 22.05.2012 v 14:50

Konec Konec neupřesněn

Lokalita:

Částka: Vše hrazeno

Pro:

ZŠ Bronzová

Všechny lože

Organizátor:

Chlup

Bambiriáda
Zvadlo, obsah akce:
Datum: 24.05.2012 v 16:00
Lokalita:
Pro:

Konec Konec neupřesněn

Praha 7 - Kulaťák

Částka: Vše hrazeno

Lóži skřítků

Organizátor:

Gill
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Stopa Černého vlka
Datum: 6.- 10.6.2012
Lokalita: Sklené nad Oslavou
Částka: 400 Kč
Pořadatel: šamanský tým LLM
Organizátor: Chlup, owačira

V pátek 8. 6. 2012 jsme se sjeli na tábořiště Malý Walden. Hlavní bylo postavit týpí, najíst se a dobře
se vyspat na nabitou sobotu. Bubnování dešťových kapek na plachtu týpí nám zpříjemnilo usínání.
Ani déšť však nezabránil představení letošní hry. Scénka byla o dvou indiánech, jednomu se dařilo
méně, měl jen pár dek, zato druhému se lovení dařilo, byl ověšený kožešinami a nebyla mu zima. Ve
hře šlo tedy o to posbírat co nejvíce kůží, abychom se, až nastane chladné období, měli čím zahřát.
Byli jsme rozděleni do herních kmenů, každý měl svého „náčelníka“ – nejstaršího, který skupinu vedl.
Byly to skupinky namíchané jak napříč kmeny, tak věkově. První část hry spočívala v obcházení
stanovišť podle mapy, na každém z nich na nás čekal úkol. Jednalo se o zkoušky velmi různorodé, ať
už o běhání a hraní indiánských kostek, ochutnávání a následné hádání masových pochoutek,
poslouchání a zapamatovávání zvuků, či výrobu bedýnky. Všechny prověřily naše woodcrafterské
dovednosti. Za míru splnění úkolu se dostaly korálky, které jsme si posléze navlékli jako náramek. Po
obědě následovala druhá část, která byla o něco akčnější a víc běhací. Naše kmeny byly rozděleny na
pytláky a lovce – půl na půl. Bylo určeno hrací pole, po kterém byly rozházeny „kožešiny“ různě
vzácných a tím pádem i drahých tvorů. Na nás bylo jich sesbírat (ulovit) co možná nejvíc. Lovci mohli
za poplatek lovit legálně, pytláci pytlačili nelegálně, zato zdarma. Pokud byli chyceni, ať už pytláci,
nebo lovci bez licence, museli zaplatit pokutu a odevzdat vše, co zrovna měli u sebe. Kožešiny se po
ulovení prodávaly místním obchodníkům, za utržené jmění se kupovalo zboží – látky, koně, zbraně –
kterého jsme měli získat co nejvíce. Všichni byli po téhle hře dostatečně vyběhání a
„vyobchodovaní“. Poslední část hry byla až po setmění, kdy jsme se opět po kmenech sešli a společně
následovali světlo ohně nedaleko tábořiště. Konečná část byla před námi, tentokrát bylo našim
úkolem přechytračit strážné u ohně a brát jim jejich kožešiny, vždy po jedné, aniž by nás chytili a
odnést si je do bedýnek. Často nebylo největší úskalí zmocnit se kožešinky, ale najít potmě správnou
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bedýnku. Někteří si po skončení hry povídali u onoho strážného ohně, jiní dali přednost spánku po
náročném dni. Neděle byla ve znamení výsledků hry, po sečtení a někdy i složitém násobení různých
koeficientů, došli organizátoři k výsledkům. Ať už každý skončil na jakémkoli místě, Stopu Černého
vlka jsme si všichni užili.
Jan Jílek – Gill, Strážci údolí
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Cyklovýlet do Polabí
Datum: 23.- 24.6.2012
Lokalita: Polabí
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí

Částka: jízdné ČD Kolín - Praha
Organizátor: Čhantékič un; ohnivec

Cyklovýlet do Polabí. Trasa vedla z Prahy Černého Mostu přes Přerov nad Labem , Polabský skanzen,
dále přírodní památku písečný přesyp u Píst, pamětní desku Hrabala v Nymburku, lázeňskou
kolonádu v Poděbradech, soutok Labe a Cidliny, hradiště Slamníkovců v Libici nad Labem, jezero
Žehuň, danční oboru a agrofarmu v Kněžičkách, kde jsme přenocovali. Další den jsme jeli do Kolína.
Cestou jsme se koupali v pískových jezerech v Sadské, Poděbradech a Kolíně.



Přírodní památka písečný přesyp u Píst má písek jako na Sahaře
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* Pomník B.Smetany na kolonádě v Poděbradech

* Slovanské hradiště Slamníkovců v Libici

* Pomník spisovatele Hrabala v pivovaru Nymburk, kde žil v letech 1919 – 1947. Pomník je umístěný
na jeho přání ve výšce, kde čůrají psy.

15

Faktor strážců
Zvadlo, obsah akce:
Super akční akce! Zváni jsou všichni, kdo se nebojí se překonávat!
Sestav tým a přidej se!
http:// FaktorStrazcu.wz.cz
Datum: 29.06.2012
Lokalita:
Pro:

Konec 01.07.2012

Losiny Částka: 360,-/tým

Velkou lóži

Organizátor:

Top
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Ligový tábor
Zvadlo, obsah akce:
Datum: 29.06.2012 v 18:00
Lokalita:
Pro:

Konec 15.07.2012

Kosí potok (Planá u Mar.lázní) Částka: Vše hrazeno

Velkou lóži

Organizátor:

Huronka
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Letní stanový tábor
Zvadlo, obsah akce:
Datum: 28.07.2012 v 12:00
Lokalita:
Pro:

Konec 11.08.2012

Losiny, okr. KH Částka: 2650

Všechny lože

Organizátor:

Coral
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Výroční sněm LLM
Zvadlo, obsah akce:
Datum: 31.08.2012 v 19:00
Lokalita:
Pro:

Konec 02.09.2012

Malý Walden Morava Částka: Vše hrazeno

Strážce ohně a Malou lóži a Velkou lóži

Organizátor:

Huronka

Setkání kmenů LLM a oddílů TOM
Zvadlo, obsah akce:
pořádá kmen Tate Osmaka
Datum: 15.09.2012 v 5:30
Lokalita:
Pro:

Konec 16.09.2012

Červený Kostelec

Částka: 500

Strážce ohně a Malou lóži

Organizátor:

Chirurg

Přechod Brd
Zvadlo, obsah akce:
Pro všechny skřítky, kteří chtějí přejít do Malé Lóže
Datum: 22.09.2012 v 8:00
Lokalita:
Pro:

Konec 23.09.2012

Dobříš-Řevnice Částka: 100

Strážce ohně a Malou lóži

Organizátor:

Top
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Kiwendotha
Zvadlo, obsah akce:
33. MEZINÁRODNÍ VĚDĚCKÁ KONFERENCE
Zveme všechny studenty, profesionální badatele, zapálené nadšence a příznivce se zájmem o vědu a
kulturu indiánů, přírodních a světových národů na 33. Mezinárodní vědeckou konferenci (MVK).
Přichází poslední hra do cyklu Velkých her, poslední šance zabodovat!
Pojedeme na Malý Walden do Skleného nad Oslavou. Spát budeme v týpí, takže si s sebou vezměte
karimatky, spacáky a deky. Kdo má hotové kapote, vezme si kapote. Stravovat se budeme společně z
vlastních misek (a hrnků). Začínáme páteční večeří, takže do vlaku si vezměte svačinu a oběd. Auto se
zásobami a týpím přijede až odpoledne. Dále si vezměte oblečení na louku (může pršet i mrznout),
kartáček na zuby, průkaz totožnosti, kartičku ZP, osobní léky (s popisem užívání), KPZ, pevnou obuv,
šátek, notýsek, psací potřeby, nůž, šerpu nebo roucho, křesací potřeby a látkový pytlík (ne pytlíček,
ale pytlík). Věci si sbalte do baťohu, od vlaku půjdeme 20 min pěšky, tak ať nic nenesete v náručí.
Sraz bude na Hlavním nádraží v pátek 28. 9. v 9.45 u pokladen. Vlak jede v 10.05. Návrat 30. 9. V
17.54 tamtéž.
Cena: 400Kč, bude se vybírat na nádraží.
Datum: 28.09.2012 v 7:45
Lokalita:
Pro:

Konec 30.09.2012

Malý Walden - Morava Částka: 400

Lóži skřítků a Strážce ohně a Malou lóži

Organizátor:

Top
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Bitva o sídliště
Datum: 14.10.2012
Lokalita: Praha 13 Lužiny
Částka: 0
Pořadatelé: Mokrouš a Chlup
Organizátor: Chlup, owačira

Akční hra s jasnými pravidly pro woodcrafterské kmeny působící na sídlišti Lužiny v Praze 13. Strážci
údolí si nazpět dobyli svá území, na které protivník po celý rok nesmí, lépe řečeno nesmí být chycen.
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Podzimní táboření a 50.výroční sněm kmene
Zvadlo, obsah akce:
Přijeďte na jubilejní sněm kmene.
Datum: 27.10.2012 v 16:00
Lokalita:
Pro:

Konec Konec neupřesněn

Losiny tábořiště

Částka: Vše hrazeno

Strážce ohně a Malou lóži a Velkou lóži

Organizátor:

Čhantékič´un
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Přednáška o Arménii
Datum: 14.11.2012
Lokalita: Woodcrafterské centrum Praha 6 , Zikova 7 Částka: 0
Pořadatel: Čhantékič un a Sluneční záře
Organizátor: Čhankékič un; ohnivec

Čhantékič un vyprávěl o své cestě z léta za nejstarším křesťanstvím do Arménie. Plnění činu
z druhého světla : Přírodní národy a etnika – obecná etnografie blízského a středního Východu.

Středeční lezení
Datum: středeční schůzky Malé lóže
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí

Lokalita: Praha 13
Částka: vstuné
Organizátor: Chlup, owačira

Základní výcvik k plnění orlích per z prvního světla z horolezectví na trénikové stěně.
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Domovní znamení
Datum: 8.12.2012
Lokalita: Malá Strana a Staré Město
Částka: 0
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí
Organizátor: Gill, owačira
Vyzvědačská hra proběhla z Hradčanského náměstí směrem ke Starému Městu. Hráči poznali
znamení a místa našeho hlavního města, o kterých neměli ani tušení! Hrálo se po trojicích či
čtveřicích, vždy s jedním starším hráčem, který někdy nahradil i rodič dítěte.

……

…..

Zimní vandr
Zvadlo, obsah akce:
Hau kolá.Jako minule.Zima,kokořínsko,jídlo,fajn lidi,2 kytary a 1 banjo.
Datum: 14.12.2012 v 18:00
Konec 16.12.2012
Lokalita:
Kokořínsko
Částka: 100
Pro:
Malou lóži a Velkou lóži
Organizátor: Bača
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Výlet za zvířátky
Zvadlo, obsah akce:
Každoroční předvánoční výlet. Odchází se od klubovny a jde se do Dalejského údolí. Návrat kolem 12
- 13 hodiny.
Datum: 23.12.2012 v 10:00
Konec Konec neupřesněn
Lokalita: Dalejské údolí Částka: Vše hrazeno
Pro: Všechny lože
Organizátor: Top

Rybova mše pod Karlovým mostem
Zvadlo, obsah akce:
Slavná vánoční mše J. J. Ryby v předvečer Štědrého dne pro všechny kolemjdoucí – v Praze na Kampě
pod Karlovým mostem. Letos již podvacáté. Zpívají nadšenci pro sborový zpěv, provedení řídí iniciátor
akce, sbormistr Libor Sládek. Mše trvá 1 hodinu, ukončení 16:00 h.
Datum: 23.12.2012 v 15:00
Lokalita:
Pro:

Konec Konec neupřesněn

Kampa Částka: 0

Strážce ohně a Malou lóži a Velkou lóži

Organizátor:

Čhantékič´un

Schůzky
Každý týden probíhají v našem kmeni 3 schůzky. A to pro Lóži skřítků, Strážců ohně a Malé lóže.
V období 2011-2012 celkem proběhlo: 111 schůzek.

25

Hospodářský výsledek
Celkový obrat za celý rok:

187.506,-

Příjmy od členů kmene:

125.823,-

Příjmy z dotací:

25.480,-

Sponzorské dary:

35.355,-

Zdroje
http://www.strazciudoli.cz/plan_cinnosti.php

26

