Výroční zpráva kmene Huascarán 2012
22.1.2012 – Slavnost světel a zimní sněm
- kmenová akce
- sněmu se zúčastnila nadpoloviční většina kmene, proběhla volba činovníků a konali se
obřady na přivítání nového roku ve kmeni
- slavnost byla končena slavností světel, kde si všichni zapálili svíčky a byly slavnostně
vystřeleny šípy jako ukázka štěstí a naděje

24.-26.2.2012 – Stopování šelem v Beskydech
- akce pro Velkou lóži
- členové kmene se zúčastnili monitorování šelem v Beskydech, kde se lopotili sněhem a
hledali stopy rysů, vlků a dalších zvířat. Bohužel našli pouze stopy lišek, divokých prasat
srnek a vyder.

25.3.2012 – Vítání jara
- kmenová akce – otevřená rodičům a dětem z okolí
- jednotlivé klany i VR si vyrobili morény, které se pak hodnotily a vyhlašovala se MISS
Moréna
- děti si museli sami uvařit jídlo
- hráli se klasické jarní hry – špačkiáda, kuličkiáda, lukostřelba, Setonův běh
- z okolních dětí nám tím přebyli dva skřítkové

13.4.2012 – Klidová zóna
- akce pořádaná obecním úřadem Velatice
- ve spolupráci dalších neziskových organizací a dalších dobrovolníků jsme pomáhali budovat
Klidovou zónu ve Velaticích, která má sloužit k odpočinku a rekreaci
- naše děti pomáhali upravovat terén, sázet stromky, zalévat a uklízet
22.4.2012 – Výprava Ivanovice
- kmenová akce
- vydali jsme se do ivanovických lesů, kde byly pro děti připravené různé aktivity, za které
získávali body a suroviny, ze kterých měly nakonec postavit chrám. Hra byla rozdělena na
akce, takže zde děti jen získávali suroviny a učili se používat hlavu.

18.5-20.5.2012 – Výprava na Vysočinu
- kmenová akce
- druhá část hry Stavba chrámu
- společně s dětmi jsme vyrazili prozkoumat nádhernou část lesů vysočiny, kde jsme navštívili
zajímavé skaliské útvary, pověděli si něco o přírodě a životě v ní a zahráli si pár her.
- v druhé části akce jsme pokračovali ve hře Stavba chrámu, kde děti dokončili všechny úkoly
a postavili „chrám“.

22.6-24.6.2012 – Výprava do Totemové země
- akce kmene
- účelem akce byla příprava na tábor, děti si sami museli zorganizovat celý den od budíčku po
večerku
- vše co si napsali a domluvili, pak měli plnit, účelem bylo poučení se z vlastních chyb, ale
hlavně spolupráce mezi jednotlivými dětmi
- druhý den se kovaly soutěže v rozdělávání ohňů a k tomu různé disciplíny

22.7-5.8.2012 – Letní ležení kmene Huascaran
- 1.část celotáborové hry o Lidu Čanté, šamanovi Bui Soví Oko a náčelníkovu synu
Akalinovi
- dále se konal letní směn kmene a velké indiánské hry, horolezení, plnění Orlích per a tajná
činnost

3.9.2012 – Koně Tvarožná
- kmenová akce
- s našimi dětmi jsme zašli do vedlejší vesnice podávat se některá hospodářská zvířata, ale
hlavně zajezdit si na konících

21.10.2012 – Vaření na pleskáči
- kmenová akce
- sešli jsme se s našimi dětmi na kopci jménem Pleskáč, abychom si společně uvařili a strávili
příjemný den

Listopad – setkání původního Huascaranu
- v Totemové zemi proběhlo setkání původních členů kmene Huascaran, kde všichni
vzpomínali na staré dobré časy…, proběhl také malá výlet po okolí

22.11.2012 – Svatba Soryina
- k tomuto důležitému kroku ji přišli podpořit i členové kmene a před kostelem pozdravili
novomanžele indiánské písně a bubny

27.11.2012 – Kamenačky
- kmenová akce
- s dětmi jsme navštívili přírodovědeckou stanici v Brně – Kamenačky
- dozvěděli jsme se zajímavé věci o různých exotických zvířatech a také si s některými pohráli

Za VR Huascaranu
Radim Eliáš

