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Zpracovali:

Jan Jílek – Gill, písmák kmene
Václav Svoboda – Coral, náčelník kmene
Chrudoš Vorlíček – Top, hospodář kmene
Helena Jindrová, Helča
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SEZNAM AKCÍ ROKU 2013
Níže jsou uvedeny všechny kmenové a ligové akce, kterých se členové našeho kmene
v roce 2013 účastnili. U každé akce je uveden pořadatel a organizátor za kmen.

51. SNĚM KMENE STRÁŽCŮ ÚDOLÍ
Datum: 12. 1. 2013
Lokalita: MDDM Praha 13
Částka: pronájem sálu 350 Kč
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí
Organizátor: Coral
Zimní sněm je již tradičně určen zejména pro uznávání činů ze třetího světla, kterých i
letos bylo mnoho. Otevírá společné akce pro nový kalendářní rok, je prvním setkáním celého
kmene. Kromě obřadů je důležitý i pro organizaci roku, náčelník a kmenová rada nás seznámili
s nadcházejícími kmenovými i ligovými akcemi, v roce 2013 jich bylo mnoho! Na závěr jsme se
rozloučili slovem pro dobro kmene a modlitbou kmene Omaha.

PLAVECKÝ BAZÉN
Datum: 30. 1. 2013
Lokalita: Praha 5, Barrandov
Částka: vstupné pro děti do 15 letna 60 minut – 58 Kč
Pořadatel: schůzka ML
Organizátor: Chirurg
Zima je určená především aktivitám v klubovně. Schůzku Malé lože jsme si v lednu
zpestřili návštěvou barrandovského krytého bazénu. Po létě tu byla opět možnost kromě
„vyblbnutí“ si i pořádně zaplavat a splnit činy z prvního světla.

POW – WOW
Datum: 23. 3. 2013
Lokalita: sportovní hala Kladno
Částka: vstupné dospělý – 150 Kč
Pořadatel: Indian Corral
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Tradiční přehlídka indiánské kultury, zejména tanců a zpěvu. Pro woodcraftery skvělá
příležitost si prohlédnout stylové indiánské šaty a doplňky, inspirovat se.

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ – KRÁSENSKO
Datum: 28. 3. – 1. 4. 2013
Lokalita: Krásensko a okolí
Částka: účastnícký poplatek – 1460 Kč
Organizátor: Coral

Ubytování v historické budově Rychta se nachází v obci Krásensko na Drahanské
vrchovině a je provozováno společně s Lipkou a Rezekvítkem – sdružení pro ekologickou
výchovu a ochranu přírody.
Kmenové tradiční Velikonoční putování bude probíhat v pestré a atraktivní přírodě
CHKO Moravský kras a Drahanské vrchoviny. Na Drahanské vrchovině budeme studovat
regionální vazby, historii vývoje krajiny a společnosti. Těžištěm programu bude terénní hra, při
níž členové kmene postupují badatelskou metodou a využívají současné i historické mapové
podklady a technologie GIS i GPS.
Cíl: Program rozvíjí geografické myšlení členů a využívá okolní krajinu jako učebnici.
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52. SNĚM KMENE STRÁŽCŮ ÚDOLÍ
Datum: 30. 3. 2013
Lokalita: Krásensko
Organizátor: Čhantékič´un
Letošní jarní sněm kmene Strážců údolí se konal na kmenové akci Velikonoční putování.

STARÁ PRAHA
Datum: 20. 4. 2013
Lokalita: Praha, Karlův most
Pořadatel: kmen Ťapáč
Organizátor: Chirurg
Rok se s rokem sešel a tradiční hra kmene Ťapáč Stará Praha otevřela sezonu Velkých
her. Družstva byla jako každý rok vylosována ze všech účastníků. Letos jsme se vydali
prozkoumat Staré Město a Josefov. Na stanovištích jsem se setkali takovými osobnostmi jako
Karel IV. nebo mistr Jan Husem.
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INDIÁNSKÉ PRÁZDNINY
Datum: 5., 12. a 19. 6. 2013
Lokalita: FN Motol, Praha
Náš kmen (schůzky Malé lože i Lože skřítků) se již tradičně účastní akce Indiánské prázdniny
pro nemocné děti ve FN Motol. Prostřednictvím kmene Motolů, který každým rokem táboří
v atriu dětského oddělení nemocnice se malí pacienti dokáží odreagovat od dlouhých a
nepříjemných chvílí v nemocnici. Jsme rádi, že jim jejich pobyt můžeme pomoci zpříjemnit
společně s dalšími organizátory.

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR LOSINY
Datum: 27. 7. - 10. 8. 2013
Lokalita: tábořiště Losiny
Částka: účastnický poplatek 2650 Kč
Organizátor: Coral, Top
Letní kmenový tábor je vrcholem celoroční hry, také letos nechyběla nápaditá hra stylizovaná do
prostředí americké show Survival. Stali jsme se účastníky – soutěžícími, kteří musí v klanech
překonávat nejednu obtížnou překážku na své cestě k výhře!
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53. SNĚM KMENE STRÁŽCŮ ÚDOLÍ
Datum: 3. 8. 2013
Lokalita: tábořiště Losiny
Na táborovém sněmu se nejen udílejí pocty a tituly Lesní moudrosti, ale také se společně s rodiči
zamýšlíme nad směřováním našeho kmene v nadcházející době, připomínáme si úspěchy ve
Velkých hrách, slovo pro dobro kmene je samozřejmostí. Velký oheň se společně s rodiči koná na
našem sněmovišti a uzavírá celý tábor společnou modlitbou kmene Omaha.

OHNIVECKÁ ČOTOKVA
Datum: 27. 8. 2013
Lokalita: Dědov, Adršpach
Na tuto akci jsem přijížděl pln rozpolcených očekávání, co přijde. Hned po vystoupení z
vlaku jsem spatřil Wakišaku v obleku se stolečkem a kartami. A tak si se mnou pohrál osud.
Poslal mě na krátkou cestu po okolí se zastaveními, na kterých jsem vyplňoval krátká zamyšlení.
Do chaty jsem přicházel se soumrakem, to už byly rozpálené kameny na potní chýši, která byla
jen třešničkou na dortu prvního dne. V dalších dnech následovaly aktivity typu běh s kostkou
ledu v ruce, výroba knih, rozdělávání ohně za pomoci dřev a debaty na všechna možná i
nemožná témata.Týden práce na sobě za pomoci té nejlepší party lidí uběhl jako voda. Já musel
domů a vůbec se mi nechtělo. Dostal jsem se „na vlnu“ a z určité části se mi změnil i pohled na
celý svět a můj duchovní život.
Chirurg, ohnivec kmene Strážců údolí
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NÁCVIK DANCE BATTLE STRÁŽCŮ ÚDOLÍ
Datum: schůzky v září a říjnu
Organizátor: Chlup
Kmen Strážců údolí se na ligovém plese utkal ve velkém stylu v „dance battlu“ se svými
dávnými rivaly Ťapáči. Všemu samozřejmě předcházela řádná příprava! Ti, kteří byli na plese a
zápas viděli, ví, o čem je řeč.

KIWENDOTHA
Datum: 27. – 29. 9. 2013
Lokalita: Malý Walden
Částka: účastnický poplatek 230 Kč
Strážci údolí se jako každý rok na podzim účastní této hry v hojném počtu a zastoupeni
všemi ložemi. Letos jsme kromě hráčů měli také pomocníky na stanovištích. Jsme rádi, když
můžeme pomoci s programem na ligových akcích, protože jakmile člověk jednou vyroste z věku,
kdy by sám hrál, bylo by mu líto se nezapojit vůbec.

PLES LIGY LESNÍ MOUDROSTI
Datum: 2. 11. 2013
Pořadatel: kmen Strážců údolí a kmen Ťapáč
Lokalita: KD Ořech
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Letošní ples Ligy byl v režii dvou (ne)přátelských kmenů, kterým je Praha 13 malá a
proto společně uspořádali ligový ples v nedalekém ořešském kulturním domu. Kromě tance,
zábavy, pití a dobrého jídla byl na programu i taneční „battle“, oba kmeny nastoupily proti sobě
v nelítostném tanečním souboji. Zájemci mohli přespat z pátku na sobotu v místní školce a
účastnit se mnoha soutěží nebo třeba turnaje v basketbalu. Těšíme se na ples příští rok!

NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK V ZOO PRAHA
Datum: 16. 11. 2013
Organizátor: Silva
Částka: vstupné – 150 Kč
Lokalita: Zoo Praha, Trója
Kdo již dlouho nebyl, ne-li vůbec, v pražské zoo, mohl to napravit tuto slunnou
listopadovou sobotu. Pod vedením Silvy se skupinka tvořená hlavně Skřítky prošla po rozlehlé
zoo plné zvířat ze všech kontinentů. Celodenní výlet si všichni moc užili!

DOMOVNÍ ZNAMENÍ
Datum: 14. 12. 2013
Organizátor: Gill, Chirurg
Lokalita: centrum Prahy
Domovní znamení patří k našim nejlepším a nejoblíbenějším kmenovým hrám. I letos se
tato akce konala, avšak s malou obměnou. Skřítky jsme provedli centrem Prahy počínaje
Staroměstským náměstím a přes Pražský hrad jsme došli až na Malostranské náměstí. Procházka
Prahou se vydařila, děti si domů jistě odnesly i mnoho zajímavostí o historickém centru našeho
hlavního města.
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VÁNOČNÍ VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY
Datum: 23. 12. 2013
Lokalita: Prokopské údolí
Organizátor: Chirurg
V hektickém adventním čase jsme se sešli, abychom nejen potěšili naše bratříčky a
sestřičky žijící v lesích Prokopského údolí nějakou tou dobrotou, ale také se zamysleli nad sebou
a smyslem oslavy tohoto vánočního času.

SCHŮZKY KMENE
Naše kmenové schůzky probíhají každý týden celkem třikrát. Úterní patří Strážcům ohně
(starším chlapcům lože Skřítků), středeční Malé loži (věk 15 – 17 let) a čtvrteční těm nejmenší
Skřítkům.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
CELKOVÉ VÝDAJE:

173 819 Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY:

172 151 Kč

PŘÍJMY Z DOTACÍ MČ PRAHA 13:

5 000 Kč

(použity na koupi týpí)
DOTACE OD LIGY LESNÍ MOUDROSTI:

15 170 Kč

(použity na výdaje za kmenovou činnost)

ZDROJE
http://www.strazciudoli.cz/plan_cinnosti.php
archiv stránek www.woodcraft.cz
fotodokumentace, archiv Veroniky Pařízkové, Huronky

