Liga lesní moudrosti – kmen Wallowa Brno
Zpráva o činnosti kmene – r. 2012
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Činnost kmene během roku
Během roku jsme se scházeli nepravidelně na klubovně za účelem různých činností, které nám
umožnily zdokonalovat se v různých dovednostech a znalostech ( např. výtvarné činnosti, zpívání,
přednášky různých témat, sportovní činnost aj.).
Sportovní akce během roku jsme pořádali v tělocvičně (v zimě) a na hřišti (v létě).
O víkendech a v době prázdnin jsme pořádali jednodenní nebo vícedenní výpravy převážně se
zaměřením na sportovní aktivity všeho druhu, ale i jinou činnost (např. poznávání historie, kultury,
společenské akce, přírodovědné akce…).
Během roku proběhly zimní a letní tábor.
Všechny akce pořádáme pro členy našeho kmene, převážná část účastníků akcí je mládež ve věku do
26 let.

Seznam akcí uskutečněných během roku 2012 :
14.1.
28.1.
4. – 11. 2.
2. 3.
6. 4. – 9. 4.
5. – 6. 5.
19. 5.
25. 5.
1. 6.
23. – 24. 6.
4 . - 17. 7.
14. – 22. 7.
17. – 22. 8.
23. 8.
31. 8. – 1. 9.
2. 9.
8. 9.
28. – 29. 9
13. 10.
25. 10. – 28. 10.
9. 11.
8. 12.
25. – 31.12.

Bruslení
Běžkování
Zimní tábor
Lezecká stěna
Velikonoční
Sportovní klání
Muzejní noc
Promítání
Noc kostelů
Závěrečná
Letní tábor
Táboření na Waldenu
Vodní sporty
Dinopark, ZOO park
Přírodovědná
Sněm LLM
Splouvání řeky Svratky
Sportovní
Pochod slováckými vinohrady
Podzimní Kolová
Drakiáda
Vánoční
Zimní sporty, Silvestrovská
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Říčky
Okolí Brna
Rokytnice nad Jizerou
Kuřim
Čenkovice
Lomnice u Tišnova
Brno
Brno – Juliánov
Brno
Lomnice u Tišnova
Harrachov
Malý Walden
Brno - přehrada
Vyškov
Dolní Loučky
Malý Walden
Brno
Brno
Mutěnice
Břeclav
Lomnice u Tišnova
Brno - Juliánov
Čenkovice

Ukázky z některých akcí:
4. – 11. 2. 2012, Zimní tábor – Rokytnice nad Jizerou
Zimní aktivity v Krkonoších – lyžování, běžkování, zimní turistika, hry na sněhu, obdivování krás zimní
přírody, deskové hry….

Na vrcholu Lysé hory se sněhovým koněm

3

2. 3. 2012, Lezecká stěna – Kuřim
Nácvik techniky lezení
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6. – 9. 4. 2012, Velikonoce – Čenkovice
Poznávání historie a historických památek (hrad Litice, rodný dům Prokopa Diviše), návštěva vojenské
pevnosti a vojenského muzea v Králíkách, pěší výlety, oživení velikonočních zvyků, velikonoční
výtvarná činnost, pletení pomlázek
Hrad Litice

Vojenská pevnost Králíky
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19. 5. 2012, Muzejní noc - Brno
Návštěva muzeí otevřených v rámci muzejní noci v Brně a okolí, poznávání historie, kulturních
památek
Klášter Rajhrad

Na jevišti Mahenova divadla
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4. – 17. 7. 2012, Letní tábor – Harrachov
Sportovní výkony pěší i na kolech, poznávání historie, přírodních krás, výtvarná činnost, hry zaměřené
na různou tematiku a různé oblasti vědění (celotáborová hra inspirovaná japonskými motivy).
Vše bez rozdílu věku a zdravotních komplikací.
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Otužování v ledové horské říčce - Mumlavě

Po celou dobu tábora se jídlo konzumovalo pomocí čínských dřevěných hůlek (výjimku tvořila polévka)
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25. – 28. 10. 2012, Kolová – Břeclav, Kančí obora
Poznávání okolí Břeclavi na kolech i pěšky (podle možnosti jednotlivých účastníků)

Kdo nemůže na kole, jede na skútru….

Získávání poznatků a vědomostí při sledování
výlovu rybníka
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25. – 28. 10. 2012, Zimní sporty, Silvestrovská – Čenkovice
Provozování zimních sportů a zdokonalování se v nich, dalších zimních radovánek, rozloučení
se se starým rokem a přivítání nového, výtvarná činnost, deskové a vědomostní hry

10

