Liga lesní moudrosti
– kmen Trilobit

Výroční zpráva za rok 2012

Úvod
Letošní rok přinesl do naší činnosti mnoho nových podnětů a zároveň jasně ukázal směr
našeho kmene. Vyvrcholením programu prvního pololetí byl samostatný tábor kmene. Po
dlouhém hledání jsme objevili krásnou louku v Železnohorském regionu, nedaleko Trhové
Kamenice. Místo se jmenuje Kubatka. Majitelé tábořiště bydlí nedaleko, což se ukázalo jako
velká výhoda. Nejen že nám ochotně poskytli pitnou vodu, ale byli velmi ochotni pomoci i
jinak. Do budoucna bychom toto tábořiště rádi využívali jako stálé kmenové místo. Nakonec
se tábora zúčastnilo jen 8 našich členů spolu se Zelím a Šawondou. Ráz tábora byl tak spíše
rodinný.
V září s novým školním rokem přišlo větší období změn. V první polovině roku se ještě
scházeli Skřítkové a Malá lóže na svých schůzkách odděleně, ale po letních prázdninách již
nebylo v našich silách tento stav udržet a počet týdenních schůzek jsme zredukovali jen na
jednu pro všechny děti dohromady.
Vlivem toho se počet aktivních členů kmene poněkud vykrystalizoval a na každotýdenní
schůzky docházeli povětšinou jen Skřítkové. Je to sice škoda, že se nám nepodařilo udržet i
starší děti, ale připravit dobrý program pro dvě věkové skupiny nám zabíralo stále více času a
ten jsme bohužel našemu kmeni již věnovat nemohli. Věříme však tomu, že v budoucnu
budou díky tomu naše schůzky kvalitnější a počet členů kmene bude jen přibývat.
Zakladatel Ligy lesní moudrosti E. T. Seton kdysi napsal: „ Protože jsem poznal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít.“ I my jsme se o to pokusili a snažili se dostat
myšlenku woodcraftu do povědomí širší veřejnosti. Uspořádali jsme proto v uplynulém roce
dvě veřejné akce. Dětský den a Drakiádu.

Naše celoroční činnost

Leden
Lednové schůzky probíhaly ve znamení některých světel. Zkusili jsme kimovku, morseovku,
učili jsme se poznávat plazy a savce. Aby nás učení bavilo, všechny nabyté znalosti jsme si
upevňovali hrami na mnoho způsobů. Nechyběli i hry pro zábavu. Jedna schůzka proběhla
v tělocvičně, kde jsme šplhali, házeli na terč, skákali přes švihadlo, dělali kotouly – vše
v duchu skřítkovských činů a činů pro malou lóži.
Začaly dokonce vycházet Trilobití noviny. Zhruba každých čtrnáct dní bylo vydáno jedno
číslo. Vše směřovalo k naší výpravě na Aljašku v době jarních prázdnin. Každé číslo
přineslo nové informace o zlaté horečce, nechyběly úkoly a kvíz osobností spjatých s tímto
koutem zeměkoule.

Výprava: 2. samostatný sněm kmene Trilobit - 28. – 29.1.2012

Sněm se konal ve skautském srubu nedaleko Žumberku. Přivítali jsme návštěvu, která se
ukázala jako zdatní pomocníci při organizaci sněmu. Mokrouš, Todi, Chlup a Huronka nám
moc pomohli. Hned šlo vše jako na drátku. Stihli
jsme spoustu her, vypravili jsme se na nedalekou
zříceninu hradu Žumberk a večer mohl sněm začít.
Sněm proběhl v přátelské atmosféře, několik
nováčků jsme přijali do kmene, přiznáno bylo
několik činů a samozřejmě se hodně hrálo a zpívalo.
Přiznáno bylo 50 činů.

Únor
Únor

Tento měsíc jsme vpluli do ptačího světa a mnoho se o něm dopátrali. Dokud byly stromy
v zimním spánku, snažili jsme se je poznávat bez listů, což je o mnoho těžší. Pořídili jsme
vzorky větviček asi 20ti druhů stromů a klubovnu tak přeměnili ve výstavní síň. Každou
schůzku jsme krátce věnovali této výstavě.
Tvořivost v Trilobitu nesmí chybět – vrhli jsme se do výroby indiánských náhrdelníků
z falešných kostí, které jsme vyřezávali z vrbových proutků. Některým se moc povedly.
I únor byl měsícem her v klubovně i venku v podvečerním šeru našeho městečka.

Výprava: „Ve znamení DRAKA“ – 11.2. (pro Skřítky)

Společně se školní družinou z choltické školy jsme uspořádali výpravu do divadla Drak do
Hradce Králové. Divadlo se rozšířilo o novou budovu - Labyrint, kde jsme se hravou formou
seznámili s labyrintem loutek, pocházejících ze slavných inscenací divadla, navštívili jsme
kreativní dílny, umožňující účastníkům zažít proces tvorby divadelního představení,
vyzkoušet si jednotlivé profese a nakonec i nazkoušet vlastní krátké představení. Nakonec nás
čekalo divadelní představení „Komediantské báchorky aneb Jak se kdy o draku zpívávalo“.

Výprava: Cestopis o Aljašce z dílny Martina Loewa – 21.2.
(pro Malou lóži)
Chystali jsme se na Aljašku a tak nemohl chybět cestopis, ještě v tak výborném podání
Martina Loewa. Všem se nám jeho diashow moc líbila. Představení jsme shlédli
v Pardubicích v kulturním domě Hronovická.

Březen
Březnové schůzky jsme prožily výrobou budek a jejich
rozvěšováním v choltické oboře (letos 11 budek). Velmi
potěšeni jsme byli nálezem několika u nás vzácných
jarních rostlin. Seznámili
jsme se s indiánským písmem
a výuku zakončili velkou
bojovkou
v nepřehledném
terénu plném nejrůznějších
nástrah.

Zpestřením našeho březnového programu byla přednáška o turistickém oddíle
Kamzík, který fungoval v 70. a 80. letech minulého století u nás v Cholticích. Zapojili jsme
se touto přednáškou do soutěže vypsané Českou radou dětí a mládeže ke 14. ročníku
Bambiriády. Povídání s vedoucím tohoto oddílu
panem Františkem Cestrem - Šemem bylo
moc zajímavé, dozvěděli jsme se mnoho
z činnosti Kamzíků, prohlédli si nádherně
ilustrované kroniky a
shlédli promítání
diapozitivů. Během besedy jsme se zastavili u
Hnutí Brontosaurus, kterého se oddíl aktivně
účastnil a získal dokonce cenu Zlatého
Brontosaura. Konečně jsme našli nit příběhu o
woodcraftu v cholticích a už víme, proč je kmen
Trilobit součástí hnutí Ligy lesní moudrosti.

Výprava: Cesta na Aljašku – jarní prázdniny 10. – 17.3.

Výprava za aljašským dobrodružstvím bohužel zůstala bez velké odezvy z řad členstva. Je
jistě pochopitelné, že na takovou výpravu mohou jet jen ti nejodvážnější, přesto účast mohla
být větší. Cesta na Aljašku nakonec proběhla v poklidném duchu.

Duben
Dubnové schůzky probíhaly více venku. Nápady jsme hojně čerpali ze Zapletalových knih a
takové hry jako Lov tygrů nebo Pašerácká stezka zůstanou ještě pár let vryty do našich
vzpomínek. Abychom se stále alespoň konečky prstů dotýkali učení Woodcraftu, do
programu jsme zařadili venkovní hry na upevnění poznávání našich ptáčků.
V klubovně jsme se zaměřili na činy z 2. světla – práce s busolou, mapové značky apod.

Výprava: „Stará Praha“ – tentokrát v Holešovicích 14.4.
Kmen Ťapáč pořádá tuto hru každoročně a my jsme se zúčastnily již podruhé. Letošní ročník
jsme obléhali Holešovice a snažili se během podstatné části dne vypátrat všechny možné i
nemožné zajímavosti z této čtvrti našeho hlavního města. Během pátraní jsme narazili na
záhadné postavy v přestrojení, které představovaly zajímavé osobnosti z minulosti i
současnosti Holešovic. Vůbec nám nevadilo, že ani jeden náš tým neskončil na stupních
vítězů. Odměnou nám všem byl krásně prožitý slunečný den v naší Stověžaté matičce.

Květen
Příroda nám začala poskytovat mnoho teplých dnů a my se snažili být co nejvíce venku.
Dubnové znalosti z topografie jsme využily při pátracích hrách v terénu. Začali jsme vyrábět
a opravovat proutkové postele. V klubovně jsme se dali do šití ponožkových koulí pro
bojovky, které jsme hned vyzkoušeli. Skřítkové se zaměřili na splnění korálkového činu ze
symbolů naší republiky.
Další činnost už směřovala k přípravám na Dětský
den s Trilobitem. Seznámili jsme se s manžely
Šustrovými, kteří rovněž kráčejí po stezkách lesní
moudrosti. Jejich rodinným koníčkem jsou Lesní
indiáni, které přislíbili představit na dětském dnu.
Prožili jsme společně celokmenovou schůzku, kterou
jsme zpestřili úvodem do celotáborové hry, opékáním
buřtů a lesní stopovací „ježkovou“ hrou. Od tohoto
dne až do konce tábora proti sobě stály kmeny
Irokézů a Huronů a náš kmen se přenesl do Ameriky
18. století, kdy se tyto kmeny účastnily takzvaných Bobřích válek.

Výprava: 19.5. 2012 jsme se vydali za Trilobity na kolech
Cyklo výprava se zdála nejprve nereálná, ale nakonec za pomoci další rodiny se výprava
konala. Část cesty absolvovalo 17 kolařů. Naším cílem bylo objevit podle mapy břidlicový
lom, kde se snadno dají najít trilobiti a co nejvíc si jich přivézt do naší klubovny. V příštích
letech tyto zkameněliny použijeme na vylepšení omítky naší klubovny. Každý příchozí tak
nebude na pochybách, kde právě je – přece u Trilobitů. Místo lomu jsme našli a trilobity
skutečně objevili. Uvařili jsme kotlíkový gulášek
a zpáteční cesta nás vrátila znovu ke klubovně.
Spočítali jsme najeté kilometry a slíbili si
zopakování cyklo výpravy příští rok.

Červen
Začátek června byl ve znamení pořádání dětského dne, ale potom už vše plynulo jako
obvykle. Na pravidelných schůzkách jsme hráli spoustu her a tříbili znalosti nabyté v zimních
měsících. Neustále zuřily boje mezi znesvářenými indiánskými kmeny. Na jejich válečných
štítech přibývalo skalpů a to bylo důkazem, že se blíží prázdniny a s nimi toužebně očekávaný
tábor. Na poslední schůzce tohoto školního roku se hrála velká stopovací hra, sešel se celý
kmen a mlsaly se nádherně rozteklé tabulky čokolády.

Výprava: Stopa Černého vlka - 8. - 10. 6. Malý Walden

Tradiční Velká hra pro dětské kmeny Ligy lesní
moudrosti, kterou již poněkolikáté úspěšně organizuje
kmen Stopaři. Letošní ročník byl ve znamení Lovců
kožešin.
Jednotlivá družstva se na stanovištích
účastnila různých soutěží, kde měli pro sebe získat co
nejvíce bodů. Odpoledne jsme se vypravili do
nedalekého okolí tábořiště, abychom se ponořili do
světa lovců kožešin. Napínavá bojová hra nás rychle
zasvětila do tohoto světa, kde není místo pro slabé
jedince. Vyhráli ti nejzdatnější lovci, kteří měli ještě
přídavkem obchodního ducha. Členkou vítězného
týmu byla naše Veverka.

Akce pro veřejnost

Dne 2.6.2012 připravil náš kmen Trilobit tak trochu netradiční Dětský den
v zámeckém parku Choltického zámku

Záměrem celé akce bylo představit veřejnosti
naši činnost tzv. in natura - tedy tak, jak
v přírodě skutečně vypadá.
Nechyběla postavená týpí se stylovým vybavením,
přístřešek pro kuchyň, ani originální táborová kamna,
na kterých se po celý den pilně vařily tradiční
indiánské pokrmy. Program byl postaven tak, aby se
pokud možno mohl bavit každý a ani chvilku se mezi
námi nenudil. Zda se záměr povedl, či ne, těžko
posoudit našima očima, jisté však je, že jsme si cíl
stanovený před akcí splnili a byli jsme všichni
spokojeni. Program Ligy lesní moudrosti není jistě
pro každého, předpokládá především velký zájem o
přírodu a schopnost pobývat v ní jen s nejnutnějšími
prostředky k životu.

Program dětského dne:
- zahájení obřadem čtyřnásobného ohně
zákon LLM) pískovou kresbou,

(základní

velká hra pro děti, která probíhala během celého
dne. Děti (případně i rodiče s dětmi) si mohly vyzkoušet
různé dovednosti (střelba z luku, rozdělávání ohně bez
pomoci sirek, výroba jednoduchého indiánského amuletu,
stavba malého týpí, kvízy z přírody, uzlování apod.).
Pro vítěze byly
připraveny
hodnotné ceny.

-

povídání o Lesních Indiánech s ukázkami
stylového oblečení,

-

skupinové bubnování za vedení zkušeného
facilitátora Petra Šušora (http://www.bubnujeme.cz)

- představení divadelního spolku "Teátr Víti Marčíka" - "Bajaja“ a „Robinson“
http://www.teatr.cz/

- celodenní program Ekocentra Paleta Pardubice (http://www.paleta.cz),
zaměřený na tkaní, výrobu ručního papíru a
představení výrobků Fair Trade.

- umělecký kovář Lukáš Kučera nejen sám předváděl
své umění, ale za kovadlinu
pustil i nejednoho bojovníka
(našemu kmeni vykoval
krásného Trilobita)

Z pera náčelníka Zelího:
Za chladného sobotního rána by si náhodný kolemjdoucí, který si jde do Choltické
Jednoty nakoupit, řekl, že se na louce pod průhonem asi usadila partička bláznů
hrající si na indiány. Viděl je, jak se choulí do svých dek, v ruce držíce hrnečky s
čajem, rozmlouvají o tom, jak je náročné ušít mokasíny, či vydělat kůži z jelena.
Odpoledne, když šel náhodný kolemjdoucí vyvenčit do obory svého pejska, viděl
desítky rozesmátých dětských tváří, jak si s těmi indiány hrají. Střílejí z luku,
rozdělávají oheň, poznávají byliny nebo si vyrábějí lapač zlých snů, který je bude
již navždy, visíce nad jejích postelemi, ochraňovat před zlými duchy.
Kolemjdoucí však i slyšel. Byly to podmanivé rytmy vycházející z bubnů,
timpánů, bong a bubínků, které dřímali v rukách děti se svými rodiči a snažili se
odnést duše posluchačů do dávných dob, kdy si lidé tvořili hudbu sami a hráli si
jen tak pro radost.
Slyšel i lidský smích z publika, které obestupovalo pódium a očima hltalo
každičký pohyb a každičkou větu z úst úchvatného umělce, který stál na pódiu. I
pejsek toho pána přátelsky zaštěkal, když v dětských
očích viděl pýchu nad tím, že splnily úkoly na devíti
stanovištích a ve finálovém klání mohly soutěžit o
zajímavé ceny. Spokojeně vrtěl ocasem vidíce rodiče
jak odvádějí děti z tohoto místa s úsměvem na rtech a
se slibem, že se někdy za indiány opět podívají.
Když se ten samý kolemjdoucí procházel se svou
rodinou v neděli odpoledne okolo Choltického zámku,
nevěřil svým vlastním očím.
Pomyslel si, že se mu to jen zdálo. Pod průhonem se
zelenala jen čistá louka. Několik kosů tahalo žížaly z
promoklé půdy a párek káňat kroužil ve vzdušných vírech nad oborou.
Asi to byl jen sen, pomyslel si ten pán znovu a vykročil na cestu vedoucí mezi vysoké duby v Choltické
oboře.

Úplně nakonec všech informací o Dětském dni s Trilobitem moc děkujeme Všem sponzorům
a dárcům do naší kasičky za jejich finanční podporu, která byla použita na úhradu nákladů
Dětského dne. (Městys Choltice - přispěl částkou 10 000,- Kč, SRPŠ přispělo 5 000,- Kč,
firma Šaravec a Ruč věnovala 2 000,- Kč, firma Ekopanely přispěla částkou 3 000,- Kč, obec
Valy poskytla rovněž částku 3 000,- Kč a z darů do kasičky bylo vybráno 3 160,- Kč).

Tábor- Kubatka, 1.-14.7

Po předlouhém, několikaletém hledání tábořiště se nám letos konečně podařilo najít to, o čem
jsme dlouho snili. Louka z jedné strany ohraničená lesem a z druhé ladně obkroužená řekou
Chrudimkou. Je zde spousty místa pro stavbu týpí a ještě více prostoru ke hrám. Bohužel se
nám nepodařilo zlákat naprostou většinu členů malé lóže, proto nás bylo ve dvou týpích
ubytováno po celý čas táboření jen deset. O to více jsme však do okolní čarokrásné přírody
zapadli a zvířata místních lesů snad ani nezjistila, že mají mezi sebou nějaké dvojnohé
vetřelce. Irokézové s Hurony se na svou stranu snažili strhnout vítězství v Bobřích válkách a
dospělí členové kmene dvacet pět hodin denně dohlíželi, aby se dětem nic nestalo.

Ke stavbě tábora poskytla své ruce většina rodičů. S jejich pomocí jsme postavili kuchyň
s jídelnou, dvě týpí a jedno z nejpotřebnějších táborových staveb-latrýnu.

Takhle vypadá, když už je tábor zabydlený.

Indiáni na našem táboře předvedli, že jejich moudra ještě nejsou zapomenuta.

Zálesácký desetiboj byl napínavý závod dvojic. Rozdělávání ohně, zatloukání hřebíku, řezání
dřeva, poznávání zvířat a rostlin, znalost mapových značek, orientace poslepu, znalost
indiánského písma, vázání uzlů, lukostřelba a azimutový závod prověřili bojovníky
v klasických woodcrafterských dovednostech.

Nejen prací živ je člověk. Někdy nám zbyl čas i na trochu toho umění.

Po práci musí přijít odpočinek. To je jasná věc.

Festival loutkového Divadla v Chrudimi a skanzen na Veselém kopci. To byly cíle našich
dvou celodenních výprav.

To, že jsme během táboření součástí přírody, dokazovali i naši častí návštěvníci.

Je to každý rok stejné. Čtrnáct dní uteče jako voda a člověku se nikdy nechce domů. Lůno
přírody je pro něj totéž jako náruč maminky. Je jednoduše přirozené, že každé dítě přijme s
nadšením její láskyplné objetí. Sotva jsme se při odjezdu z toho kouzelného místa za sebou
ohlédli, už jsme přemýšleli, jak sem příští rok pojedeme znovu.

Září
Na první schůzce nového školního roku jsme se sešli na
naší oblíbené louce u rybníka Řehák. Přivítali jsme zde
několik nových členů a jak už to bohužel bývá- několik
starých pák přestalo chodit. Překvapením pro všechny
byl příchod tajemného muže, jež měl určit program
schůzek na dlouhou dobu dopředu.

Vydali jsme se totiž na Cestu kolem světa.
Všichni cestovatelé si vlastnoručně vyrobili své deníky a do nich si v každé zemi vlepili
malou památku. Ti nejschopnější mohli připojit i malou vlaječku.
V Měsíci Lovu jsme navštívili Česko, Německo a Francii.

V každé zemi jsme se snažili poznat co je pro ni a pro její obyvatele typické. Třeba v Česku
jsme hráli kuličky, v Německu pojídali bavorské preclíky a ve Francii stavěli Eifelovu věž a
labužnicky si pochutnávali na čokoládovém fondue z ovoce.

Výprava: TAMALO + Kiwendotha, 29.-30.9. Malý Walden
Skvěle připravené táboření na Malém Waldenu rušili snad jen rozmary nevyzpytatelného
podzimního počasí. Děti si mohly vyrobit „vychytávky“ různých přírodních národů a zároveň
být svědky mezinárodní vědecké konference. U táborových ohňů se již napořád bude vyprávět
že jedním z vítězů celé Kiwendothy se stala naše
Chihuahua.

Říjen
V měsíci padajícího listí bylo v našem kmeni opět živo. Počet aktivních dětských členů se
ustálil na deset skřítků a dva členy malé lože. S nimi jsme mohli pokračovat v nastoupené
cestě kolem naší planety a ve všelijakých dalších (někdy i woodcrafterských) činnostech.
Ohřáli jsme se na Španělské corridě při zápase s býky, v Anglii jsme popíjeli decentní čaj o
páté s poznávačkou různých ovocných čajů, nefalšované Skotské slavnosti prověřili naši sílu
a Norské fjordy nás naučili základům ichtyologie. Výlet do Norska pokračoval bojovou hrou
„Najdi a zabal vše potřebné pro výpravu R. Amundsena na Jižní pól“. Děti dostaly mapu okolí
klubovny a podle vyznačených bodů hledaly různé věci pro svou polární výpravu.

Blížil se čas dalšího sněmu a tak jsme s dětmi chtěli splnit nějaká orlí pera. Vyzkoušeli jsme
výrobu podzimních věnečků z nejrůznějších
přírodnin, jako jsou různé bobule a plody, šnečí
ulity, kůra z platanu, krásné lampionky mochyně
židovské apod. Náročný pro ruce skřítků byl
zejména pokus o čin 3W3 ( vyrob pomocí
truhlářských technik truhličku s víkem o objemu
minimálně 2,5 litru). Pro všechny kluky to
v jejich věku ještě bylo nad jejich síly, ale snad
bylo fajn, že
si k takové
voňavé práci
jen přičichli
a do budoucna budou vědět, že při troše píle se i toto
zvládnout dá. Ty nejhezčí panoramata člověk přeci nevidí
z úpatí kopce.

Akce pro veřejnost

Drakiáda „bábovková“ – 20. 10.
Letošní Drakiáda byla ve znamení počasí na draka. Připravení piloti nemohli svoje stroje
nastartovat a vzlétnout se podařilo jen málokomu.

Záchranou byla soutěž pro maminky

„O nejchutnější bábovku“
Nezbývalo, než se soustředit k ochutnávání
bábovek, kterých v soutěži bylo nakonec
plných 20. Bábovky byly různých chutí nechyběla tvarohová, ořechová, kynutá
maková a perníková, punčová, hrníčková,
bezvaječná, majolková, hradní (opravdu
vypadala jako hrad) atd.

Doprovodným programem bylo poznávání plodů podzimu. Mladší děti si různými
plody nazdobily paletky a ti starší vyzkoušely své znalosti v připraveném kvízu z poznávání
stromů a hub. Ti bojovnější přilákala střelba z luku a sportovci si zahráli lacros.

Akce se konala za finanční podpory Městyse Choltice (1.000,- Kč) a Ligy Lesní moudrosti
z dotačního programu MŠMT na podporu pořádání veřejných aktivit propagujících woodcraft
(3.000,- Kč).

Listopad

Mezi vikingy, kozáky a nomády obávaného
Čingischána jsme se vypravili v listopadu. Ve
Švédsku jsem lovili ryby, v Rusku hráli gorodky a
v Mongolsku jsme se snažili pochytit něco od
mongolských bojovníků při střelbě ze hřbetu koně.
Variací na vyskvrnění králíka, jednoho činů
z prvního světla, byla zkouška zraku, kdy děti
musely na dálku rozpoznat kde má tmavé skvrny
jejich kůň.
Jak se však přiblížil čas adventu, naše činnost na
schůzkách směřovala tímto směrem. Výroba
chlebových betlémů či výroba prodejního stánku
byla součástí příprav na nadcházející akci Advent
na Choltickém zámku.

Výprava: Zakládání eko-sadu na Ekofarmě Horecký Dvůr – 3.11.2012
V sobotu 3.11.2012 jsme společně s rodiči vyrazili směrem Jedousov s cílovou stanicí Horec.
Zde jsme na Ekofarmě Horecký Dvůr pomáhali zakládat sad.
Pomáhali jsme s úklidem, přivazovali jsme nově nasázené stromky a někteří i zdatně sázeli.
S manžely Markovými jsme se domluvili na další spolupráci. Budeme se podílet na výrobě
hmyzích společenstev a svým dílem snad přispějeme k základům rodící se ekostezky.
Za jejich příspěvek ve výši 1 500,- Kč jim moc děkujeme.

Výprava: 4. sněm kmene v Dědově – 23. – 25.11.2012
Sněm se uskutečnil spolu s kmenem Ťapáč na staré roubence
pronajaté od Tomíků.
Všechny nás okouzlila krásná veliká pec, na které jsme se
všichni hřáli. V sobotu dokonce došlo i na pečení chleba a
bagetek. Zajímavé
a příjemné bylo,
když děti dávaly
přednost našemu
výrobku před kupovaným pečivem.
Za sychravého sobotního dopoledne jseme se
vypravili do nedalekých Teplických skal. Cestou
jsme si hodně povídali a vzájemně se sbližovali
s novými členy Ťapáče. Věkové rozpětí všech
účastníků bylo hodně blízké, panovala tak velmi
příjemná atmosféra. Sobotní podvečer už patřil
přípravám na sněm. Sněm začal okolo 19.00 hod
úvodním nápěvem a pokračoval přijímáním nových
členů Trilobitu, přiznáváním orlích per,
ochutnávkou připravených pochutin, zpíváním,
hraním zábavných společenských her a nakonec
zazněla modlitba kmene Omaha a šlo se spát. Ráno
už čekalo jen balení, uklízení a tradičně zběsilý úprk
na vlak.

Prosinec
Výroba chlebového betlému
V naší obci se každoročně konají velké
vánoční trhy, které jsme se staročeským
cukrovím obohatili i my. Letošní rok jsme
v průběhu
roku
získali
informace
o
chlebovém betlému, který nás natolik
zaujal, že jsme se pustili do díla. Dokonce jsme
se spojili se spolkem příbramských betlemářů
(http://www.pribramstibetlemari.unas.cz), kteří
nám poskytli odbornou pomoc. Základem pro výrobu jsou hliněné formy, do kterých se
následně vtlačuje chlebová hmota vzniklá ze směsi žitné mouky, sádry, jemných prosátých
pilin a klihové vody. Matrice nám ochotně vyrobil náčelník kmene Ťapáče – Mokrouš a my
jsme mu zase přislíbili výrobu hliněných forem. První pokusy jsme uskutečnili začátkem
listopadu. Byly celkem zdařilé a tak jsme
chlebové figurky vyráběli na listopadových
schůzkách. Po důkladném uschnutí jsme
začali barvit. Původní záměr mít figurky
krásně malované se rychle vypařil jako pára
nad hrncem a už jsme „matlali“ na hnědo.
Aby to nebylo tak úplně mimo mísu opatřili

jsme si lněný olej a olejovou barvu sienu
přírodní – tyto dvě ingredience smíchali a
výsledný efekt připomínal vyřezávané dřevěné
figurky. Část betlémů jsme opravdu namalovali
za přispění maminky naší nové členky Nory.

Pro vánoční prodej jsme vyráběli i bylinkovou sůl

Pečení staročeského cukroví s maminkami

vánoční trhy pokračovaly i pečením
s maminkami členů kmene. Tuto tradici jsme začaly
loni, proto letošní pečení už bylo trochu snadnější.
Maminky našich členů přišly v hojném počtu, příjemně
naladěné, připravené péci do roztrhání těla. Loňský rok
byl plný různých překvapení, jak se co dělá, jak to
chutná, jak to zabalit apod.......
Přípravy

na

staročeského cukroví

Využily jsme zkušeností
z minulého roku, oprášily
vyzkoušené recepty a
přidaly pouze griliáš. To byl ale nečekaný oříšek. Některé z
nás měly strach a vypotřebování všech hrnců ve školní
kuchyňce při výrobě karamelu, ale nakonec i ten nejčernější
přepálený karamel šel odvařit. Griliáš se v sobotu prodal do
poslední špejličky, tak na příští rok zase jeden povedený
pamlsek už máme v kapse.

Trilobit na adventních trzích na zámku v Cholticích – 8.12.

Vánoční besídka – 15.12.

Letos jsme pro ptáčky připravili
slunečnicové kuličky, ostatním zvířátkům
jsme donesli kaštany, žaludy, jablka a seno.

Zbývalo jen ozdobit stromeček a vyrobit pár
dárečků pro maminky (vyzkoušeli jsme
náušnice).

Potom už jsme vše připravili pro vánoční nadílku,
příchod rodičů, ochutnávku vánočního cukroví,
hraní a zpívání.

