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Kmen Lacerta Peta 
Kmen Lacerta Peta vznikl 18. června roku 2011 a je součástí Ligy lesní moudrosti – The 

Woodcraft League, občanského sdružení České Republiky. 
Ke konci roku 2012 má deset členů, z čehož tři jsou zatím ve stavu „čekala“, což u nás znamená, 

že si plní zasvěcovací stezku (Aglešku). 
Jsme rodinný kmen sdružující členy z Mělníka, Žatce a Prahy. Snažíme do plánování a fungování 

kmene zapojovat všechny členy bez rozdílu věku a zkušeností s tím, že těm mladším a méně 
zkušenějším jsme samozřejmě nápomocni. 

Výpravy probíhají přibližně jednou do měsíce a snažíme se je plánovat různorodě, od výprav do 
přírody až přes kulturní a společenské vyžití. 
 

Klubovna 
Klasickou klubovnu v současné chvíli nevlastníme, což nám ale nevadí, jelikož se v tomto počtu 

můžeme scházet v domovech členů, nebo kdekoli jinde. Máme ale vyčleněnou jednu skřínku u Pata 
doma, které klubovna říkáme, a slouží k uschování různých kmenových dokumentů. 
 

Web 
Jednou z možností komunikace členů s tak rozdílným místem působení je internet. Snažíme se mít 

aktuální webové stránky – http://www.lacerta-peta.webnode.cz, jejichž součástí je i webové 

prostředí Moodle. 

 

Organizační struktura 
IČ: 22883428 
Sídlo: Kosmonautů 3015, 276 01 Mělník 
Náčelnice (statutární orgán): Jana Kluiberová, Radvanická 697/14, 19700 Praha 9 – Kbely 

 

Členové kmene a jejich funkce: 

Funkce ve kmeni Přezdívka/lesní jméno Civilní jméno 

náčelnice, kuchařka Čeyanala Jana Kluiberová 

ohnivec, webmaster Woapewin Jitka Danišková 

hospodář Pat Jiří Kluiber 

fotograf, náčelník čikala Igi Igor Vajda 

pekařka, kuchařka Klára Klára Bošková 

řidič, zdravotník Čanté Tanka Pavel Koutenský 

člen Vrabčák Václav Novotný 

členka čekala, písmák Terez Tereza Němcová 

členka čekala Pipiši Barbora Němcová 

členka čekala Ileyawin Kateřina Chvátalová 



Akce 
Členové kmene jsou z okolí Mělníka, Prahy a Žatce, což nenahrává pravidelným schůzkám během 

týdne. 
Zhruba jednou měsíčně probíhá jednodenní, nebo víkendová akce. Některé jsou ve spolupráci 

s midewiwinským kmenem Ksigudan, jiné v rámci Ligy lesní moudrosti. 
 
 
Za rok 2012 proběhlo celkem 12 kmenových akcí a to konkrétně: 

 

18. 3. 2012 - Sport ve městě kostiček 

V neděli jsme se vydali společně s Ksigudanem za sportem. Naším cílem byl Most a relativně 

nedávno vzniklá in-line dráha kolem vodní nádrže Vrbenský, zvaná Matylda. Dopravní prostředky 

jsme měli vskutku různorodé. Někdo jel na kole, jiný na koloběžce a někteří sáhli po bruslích. Počasí 

nám vskutku přálo a při pauzách na trávníku s točenou malinovkou v ruce jsme se připadali, jako 

kdyby už bylo léto. 

 

30. 3. - 1. 4. 2012 - Maškarní ples LLM a Ksigudanu 

 
 
V doprovodném programu nechyběl turnaj v shiny, 

místní poznávací hra "Po stopách Lojzy Lupulína", 
taneční opáčko, deskovky, ping pong a prohlídka 
expozice vojenského muzea na K-500. 
Občerstvení zajišťoval karavan u Hamiho a Ňamiho. 

 
 
 
 
 
Samotný ples začínal něco málo po osmé hodině. Nesl se v maškarním duchu a všichni přítomní 

brali přípravu vskutku svědomitě. Na tanečním parketu se nám sešla spousta masek... 
 

 

 

 

 
V neděli se ti, co v Žatci přenocovali, rozdělili na dvě skupiny, a buďto mohli být přítomni 

slavnostnímu zahájení sezóny v Chrámu chmele a piva, nebo navštívit farmu rodiny Šťastných 
v Radíčevsi a mimo jiné se ujistit, že fialové krávy prostě neexistují. 



3. 6. 2012 - Druhá slavnostní véča a narozeniny kmene 

První sněm byl v našem kmeni spojen se slavnostní večeří a tak jsme se rozhodli tuto tradici 
zachovat i pro další sněmy. 

Před polednem jsme se vrhli na přípravu oběda a sněmu, během čehož měli všichni za úkol 
zamyslet se nad otázkou, jak by podle nás měl ideálně náš kmen fungovat, jestli je třeba něco 
pozměnit a co je podle nás kmenová akce. 

Po zahájení sněmu a vyslechnutí zpráv náčelnice, hospodáře a ohnivce jsme se vrhli na vymýšlení 
a definování náplní jednotlivých funkcí v kmeni a doplňování dalších, které nám schází. Sešla se nám 
spousta námětů. Nejprve se mohl každý vyjádřit k tomu, jaké z nich by chtěl vykonávat, na jaké se 
cítí, a v druhém kole jsme navrhovali ostatní do neobsazených postů. Všechno se nám krásně 
zaplnilo, nikdo neprotestoval a všechno jsme si odhlasovali. 

Závěr dopadl takto: 
 

člen funkce 
Čeyanala náčelnice, kuchařka 
Woapewin ohnivec, webmaster, kytarista 
Pat hospodář 
Igi písmák, fotograf, náčelník čikala 
Klára pekařka, kuchařka 
Čanté Tanka řidič, zdravotník 
 
Během pauzy jsme se vzájemně popřáli k narozeninám, na 1. 6. nám totiž připadlo složitými 

výpočty z dat narození jednotlivých členů kmene vypočtené průměrné datum narození. Celý kmen 
tak mohl slavit společně současně s prvním výročím vzniku kmene. Každý si připravil pro ostatní 
pěkné dárky a byl i dort.  

Dali jsme dohromady body, které by podle nás měl splňovat člen: 

• platit řádně a včas příspěvky 

• být aktivní (tzn. vědomě se spolupodílet na akci) 

• mít minimálně 50% účast na kmenových akcích minimálně tři dny předem se vyjádřit ke své  
(ne)účasti 

• pečovat o kmenový majetek 

• splnit si alespoň 1 OP za rok 

• komunikovat 
Sněm jsme zakončili modlitbou kmene Omaha a pak jsme se všichni zas rozešli ke svým 

povinnostem. 
 
 

 

 



9. 6. 2012 - Přípravka tábora 

Naší náplní bylo posekat louku, připravit nějaké dřevo, vykopat latrýny a vsakovačku 
s odpadovkou a celkově obhlédnout tábořiště, jestli nebude ještě něco potřeba. Naštěstí se 
neopakovala situace loňského roku, kdy to kuchyně nepřežila, takže všechno proběhlo hladce. 

 

  
 
 

29. 6. - 7. 7. 2012 - Táboření na Kosím potoce 

Na Kosí potok jsme dorazili jako jedni z prvních v pátek večer. Z původně plánovaného 
brzkoodpoledního příjezdu se stal příjezd značně večerní, nicméně šeltr stihla Woapewin došít =o). 

Sešli jsme se jako celý kmen, navíc se k nám přidala ještě Terez a Pipiši. 
Táboření jsme si na rozdíl od tábora jeli hlavně užít (ne, že tábor bychom si užít nechtěli), neměli 

jsme připravený žádný program a všemu jsme nechali volný průběh. Některý den jsme tak vysloveně 
propovídali, jiný strávili třeba výletem v Mariánských lázních. 

Nevynechali jsme ani výstavu Woodcrafterské umění v Michalových horách. 
V táborovém Aukru jsme vyměnili s Olowantečou krásnou táborovou dečku do kuchyně za snídani 

do postele. Museli jsme si sice přivstat, ale stálo to za to. Největší úspěchy však sklízela Pipiši, která 
svých 10 lízátek vyměnila za tolik věcí, že je až sama nemohla odnést. Díky ní jsme jako celé týpí 
získali i například pohádku, či písničku na dobrou noc. 

Po táboře se rozhodly Terez a Pipiši vstoupit k nám do kmene. 
 

 
 
 
 

 

 

 



8. 7. - 22. 7. 2012 - Tábor s Ksigudanem 

Druhý tábor byl poměrně pracovnější a nutně plánovanější, než ten první. Neproběhlo zdaleka 
všechno, co jsme měli v plánu, ale vypíchla bych několik povedených aktivit. 

Nechyběla tradiční olympiáda, návštěvní den s rodiči a etapovka tentokrát pod vedením Vrabčáka. 
Velký úspěch sklidil den věnovaný projektu rozvíjení finanční gramotnosti. Woapewin s Čeyanalou 

den před výletem v rámci relaxu vymysleli program výletu a večer se mohlo vše rozjet. Každý získal ke 
klasickému bodování nějaké body navíc, které měl za úkol zainvestovat do programu výletu. Povinné 
položky byly zdarma, ale kdo chtěl, mohl si připlatit za luxus (od kvalitnější snídaně třeba až do 
postele, před volbu dopravního prostředku až po vzpomínkové foto z Tábora). Nikdo nezklamal a tak 
speciální bod „překvapení“ koupili všichni a naše obavy kdo z vedoucích by teda zůstal s nezájemci 
před ZOO nebyly naplněny. 

Abychom se nenudili anebo aby se náčelnictvo moc nezabydlelo v jejich týpí, uprostřed jedné noci 
došlo k jejich evakuaci v důsledku hrozícího naprasklé větve na jednom stromě. Při stěhováni do 
návštěvního týpí jsme uzavírali sázky „kdy že to teda jako spadne“… a spadlo. Naštěstí do pole a ne 
do louky, nicméně narušení těžiště stromu mělo za následek, že majitel louky zavelel položit celý 
strom (dub, pro ty, koho by to zajímalo). Během promýšlení místa dopadu padla verze, že by mohlo 
dojít ke kontaktu padajících větví a náčelnického týpí, takže návštěvní týpí bylo povýšeno na 
náčelnické. Do konce tábora pak bylo s mezipauzami o zvuk motorových pil postaráno (to byste 
netušili, jak se čerstvý dub špatně řeže). 

Šéfkuchařkou celého tábora nám byla opět Čeyanala a díky přítomnosti dvou kol bylo k snídani 
skoro vždy čerstvé pečivo… Wašte rychlým rotám, kterým nevadilo vstávat dřív a takový nadstandard 
nám zajistit. 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



31. 8. 2012 - Zahajovačka v Žatci 

Aby nedocházelo k znevýhodnění žateckého osazenstva kmene, zahajovačka byla naplánovaná 
v Žatci u Igiho a Čanté Tanky doma. Hlavním tématem byla tvorba zasvěcovací stezky… už bylo po víc 
jak roce na čase.  

Aglešku musí splnit každý nováček (člen čekala) a do výročního sněmu i všichni současní členi 
kmene, pokud chtějí mít na další rok hlasovací právo. Podmínkou je splnění minimálně šesti bodů ze 
sedmi. Jsou to: 

• Fyzická stránka - 20 kliků 

• Vyrob dlouhodobě užitečnou věc pro kmen (společně zkoordinujeme a odsouhlasíme co) 

• Zkoordinuj výpravu 

• Zapiš jednu akci do kroniky kmene 

• Rozdělej tři ohně čistým způsobem 

• Upeč (uvař) na výpravu nějakou mňamku (např. buchtu) 
Plynule jsme se přemístili o několik set kilometrů dále, na sněm LLM. 
 

  

31. 8. - 2. 9. 2012 - Sněm LLM 

 Sněm LLM byl pro náš kmen výjimečný hlavně v tom, že se naše řady rozrostli o tři členky 
čekala – Terez, Pipiši a Ileyawin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. 9. 2012 - Bugatky ve Stromovce 

První akci, kterou někdo připravoval do Aglešky, byla výprava do Stromovky na brusle, koloběžky 
a hlavním hřebem dne bylo zapůjčení si bugatek, na kterých jsme se poctivě prostřídali. Počasí bylo 
příjemné a tak nechyběl ani piknik v trávě. Na závěr jsme zavítali i do Lunaparku a odvážlivci se svezli 
na horské dráze a na autodromu. 

 

 
 

 

  
 

 
 



21. 10. 2012 – Kokořínsko 

Přeci nebudeme od podzimu do jara jen zavření doma, tak nějak by mohlo znít motto výletu, který 
pořádat Pat s Klárou. Nebyly bychom to ale my, kdybychom to nevzali alespoň přes cukrárnu =o)… 

  
 
 

3. 11. 2012 - Deskovky u Pata 

Původním plánem bylo hrát deskovky a něco vyrábět. Těšně před akcí už z toho zbyly jen ty 
deskovky, ale nakonec to byl příjemně strávený čas, kdy jsme pařili, i si stihli popovídat. 

 

14. - 16. 12. 2012 - Nadílka s Ksigudanem 

Když jsme vymýšleli, kam na nadílku, rozhodli jsme se pro tradičně netradiční místo. Tradičně 
netradiční bylo proto, že jsme do skautské klubovny v Ústí jezdili celkem pravidelně, ještě když jsme 
byli v Sacagawee. 

Společnost nám dělal kmen Ksigudan.  
Členové se sjížděli velmi pozvolna, ale nakonec jsme se večer sešli v skoro stoprocentním počtu, 

protože chyběl jen Vrabčák, který byl toho času v Německu. 
Rozdávání dárků proběhlo na některé poměry celkem netradičně. Každý přivezl s sebou jeden 

dárek a až na místě jsme si losovali, čí dárek dostane kdo. Všichni byli nakonec spokojeni. 
PF na závěr… 
 

 


