Výroční zpráva na rok 2012
Kmen Ťapáč

Organizační struktura kmene
Oficiální údaje:
název : Liga Lesní Moudrosti – kmen Ťapáč
sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00
statutární zástupce : Jan Merhaut (Mokrouš) bytem Všerubská 13 Praha 5 Řeporyje
IČ: 70 10 87 90
číslo bankovního účtu :
Registrační číslo kmene : 123
Datum vzniku : 4.2.1998
Webové stránky : tapac.xf.cz
Činnost kmene je podporována z grantového programu hl. města Prahy a MŠMT

Náčelnictvo
V červenci na táboře proběhl volební sněm kmene, na kterém bylo zvoleno náčelnictvo na
další dva resp. jeden rok.
Náčelník kmene: Jan Merhaut (Mokrouš)
Ohnivec kmene : Vojtěch Černý (Schnitzel)
Hospodář : Veronika Studená ( Kareta )
Šaman : Barbora Nosková ( Veverka )
Písmák : Dita Laštovičková ( Todi )
Náčelník ROP : Barbora Studená ( Želva )
Členové ROP : Vojtěch Dalík ( Kecka ), Tomáš Pavlíček ( Jelen )

Členové
Ťapáč je dětským kmenem, koncem roku 2012 jsme evidovali 34 členů Ligy Lesní
Moudrosti, z toho 3 děti předškolního věku, 21 dětí ve věku od 7 do 15 let, 2 dospívající a 9
studentů a pracujících mezi 18 a 26 lety. V červenci a v září 2012 jsme podnikli dvě náborové
akce v nedaleké školce a škole. Nejen díky nim se naše členská základna od září rozšířila asi o
10 nováčků.

Program činnosti
Pravidelná činnost
scházíme se pravidelně 1x týdně ( od září 2012 ve čtvrtek) Schůzka probíhá od 15:30 do
18:30 a je rozdělena do tří částí, pro mladší, pro všechny a pro starší děti.

Výpravy
Přibližně 2x do měsíce jezdíme na jedno či vícedenní akce – výpravy. Mezi ty tradiční patří
Vánoční besídka, Bitva o Lužiny, Hory, Letní tábor, Podzimky a Velké Hry ( Stará Praha,
Kiwendotha a Stopa Černého Vlka )

Výprava do Berouna 21.1.2012
náplní akce bylo plnění činu „Zapamatování cesty“ a návštěva Berounského medvědária.

Hory 4.-11.2. 2012
Tradiční týden sjezdování, běžkování a nejrůznějších her. Tentokrát v duchu reality show
„Survival“ – Čukotka na Turnovské Boudě v Krkonoších.

Kokořínsko 16.-18.3.2012
Výprava na terénní základnu ekologického sdružení Koniklec v Dolní Vidimi.

Stará Praha 14.4.2012
Tradiční, zahajovací Velká Hra pořádaná naším kmenem. V roce 2012 zaměřená na poznání
historie i současnosti Holešovic. Tématem byla Světová výstava. Akce se zúčastnilo přes 90
dětí a dospělých z 8 kmenů LLM.

Ekologická brigáda 27.4. - 1.5.2012
Pobyt na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách. Podnikli jsme několik výletů po
okolí a pomohli vyplít a zastínit záhony v lesní školce spolku ČSOP Čmelák.

Olympiáda 19.5.2012
Velká Hra pořádaná Tuchlovickým kmenem Jestřábi.

Bambiriáda 24.-27.5.2012
V pátek a v neděli jsme se podíleli na prezentaci LLM na pražské Bambiriádě na Vítězném
náměstí v Dejvicích.

Stopa Černého Vlka 8.-10.6.2012
Mezikmenové táboření spojené s Velkou Hrou na tábořišti Malý Walden u Skleného nad
Oslavou pořádané kmenem Stopaři.

Indiánské odpoledne v Rumcajsovi 27.6.2012
Prezentace našeho kmene v MŠ Rumcajs. Akce sklidila velký ohlas a byla domluvena další
spolupráce s vedením školky.

Letní tábor 1.-15.7.2012
Tradiční vrchol kmenové činnosti. Táboření v týpí na louce u obce Štipoklasy. Letos jsme
hledali tajemného Kumara – ředitele zeměkoule.

Táboření na Malém Waldenu a Výroční sněm LLM 25.8.-2.9. 2012
Vzhledem k termínu na konci letních prázdnin jsme se akce zúčastnili jen v malém počtu
dvou lidí.

Kiwendotha a TaMaLo 27.-30.9.
Mezikmenové táboření a Velká Hra na Malém Waldenu. Akce, které se náš kmen účastní
pravidelně a v hojném počtu.

Bitva o Lužiny 14.10.
Akční hra s jasnými pravidly pro woodcrafterské kmeny působící na sídlišti Lužiny v Praze
13. Ťapáči potvrdili svou územní převahu, ačkoliv nejatraktivnější území museli na rok
propůjčit. Rozhodl především počet členů na jednotlivých stranách. Na obsazená území smí
člen protivníkova kmenu vstoupit jen na požádání. Obvykle mu bývá vstup povolen.

Podzimky na kolech 24.-28.10.2012
Letošní podzimky se nesly v duchu Tour de France, útočiště nám poskytla chata dvou našich
členů v Peruci u Loun. Bohužel počasí účastníkům závodu nepřálo, proto většinu etap (výletů)
absolvovali pěšky.

Podzimní sněm s Trilobitem 23.-25.11.2012
společný sněm s choltickým kmenem Trilobit, ke kterému máme stále velmi blízko. Společně
jsme se vydali do Chaty A-TOM v Dědově.

Mikuláš v Rumcajsovi 5.12.2012
další akcí našeho kmene pro MŠ Rumcajs bylo vyslání Mikulášského komanda za účelem
zkrocení zlobivých dětí a obdarování hodných. Čerti si žádné neodnesli, a nopak Mikuláš
s Andělem měli plné ruce dárků a práce. Mise byla tedy úspěšně splněna.

Vánoční besídka 22.12.2012
Nedaleko lomu Malá Amerika. Navzájem si ochutnali cukroví, obdarovali se dárky, něco
nadělili i zvířátkům, co tam přijdou po nás. Uctili jsme památku naší člence Cvrčkovi a prošli
se zimními lesy do Karlštejna na vlak.

