Ťapáč 2013

Výroční zpráva za rok 2013
Kmen Ťapáč

Část kmene- Hory 2013
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Organizační struktura kmene
Oficiální údaje:
Název : Liga Lesní Moudrosti – kmen Ťapáč
Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00
Statutární zástupce : Jan Merhaut (Mokrouš) s bytem Všerubská 13,
Praha 5
IČ: 70 10 87 90
Číslo bankovního účtu :
Registrační číslo kmene : 123
Datum vzniku : 4.2.1998
Webové stránky : http://tapac.webnode.cz/
Činnost kmene je podporována z grantového programu hl.města Prahy a
MŠMT

Náčelnictvo
V červenci na táboře proběhl volební sněm kmene, na kterém bylo zvoleno
náčelnictvo na další jeden rok popřípadě dva (záleží na funkci)
Náčelník kmene: Jan Merhaut (Mokrouš)
Ohnivec kmene: Vojtěch Černý (Schnitzel)
Hospodář : Jakub Loula (Tříska )
Šaman : Barbora Nosková ( Veverka )
Písmák : Dita Laštovičková ( Todi )
Náčelník ROP : Barbora Studená ( Želva )
Členové ROP : Vojtěch Dalík (Kecka), Tomáš Pavlíček ( Jelen ) a
Barbora Studená ( Želva )
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Členové
Ťapáč je dětským kmenem, koncem roku 2013 jsme evidovali 39 členů
Ligy Lesní Moudrosti, z toho 26 dětí ve věku do 15 let, 5 dospívajících do
18 let, 6 studentů a 2 pracující do 26 let.

Program činnosti
Pravidelná činnost
Scházíme se pravidelně 1x týdně. Od září 2013 jsme díky hojné účasti
zavedli schůzky dvě, ve:
- středu pro členy, kteří již do Ťapáče chodili (vede Mokrouš)
- čtvrtek pro nováčky a předškoláky ( vede Todi)
Schůzka probíhá oba dny od 16:00 do 18:00.
Programem schůzek jsou především hry. Děti se zábavnou formou dovídají
spoustu nových informací, zajímají se o přírodu, sportují, občas i něco
tvoříme. Při týmových hrách si děti zároveň rozvíjejí sociální dovednosti a
komunikaci s ostatními. Snažíme se co nejvíce času trávit venku v blízkém
parku.

Výpravy
Přibližně 1x až 2x do měsíce jezdíme na jednodenní či vícedenní akce
– výpravy.
Mezi ty tradiční patří Zimní hory, Letní tábor, Podzimky a Velké Hry (
Stará Praha, Kiwendotha a Stopa Černého Vlka )
Mr. Uzel
21.1.2013
Soutěž v uzlování, jednodenní akce byla spojená s dalšími stolními hrami
15. narozeniny Ťapáče
3.2.2013
4.února 1998 byl založen náš kmen a 15 let, to už stojí za oslavu…
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HORY
9.-16.2.2013
Tradiční týden sjezdování, běžkování a nejrůznějších her. Letos byli účastníci
pozváni na Hawai, (ne)šťastnou náhodou však jejich loď nepřistála na tropickém
ostrově ale za polárním kruhem. Tentokrát v zázemí chaty v Jiřetíně pod
Jedlovou.

V domnění, že jedeme na Hawai

realita kruté Zimy

Výlet do aquaparku Kladno
9.3.2013
Jednodenní výprava na žádost našich nejmladších členů, kteří rádi skotačí
ve vodě.
Velikonoce s kmenem Stopaři
28.-31.3.2013
Příchod jara jsme oslavili s 10 cm sněhu společně se Stopaři
v Naloučanech. Program byl skvělý, nechybělo pletení pomlázek ani
barvení vajec.
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šikovné ruce…

…ale i nohy

Stará Praha
20.4.2013
První Velká Hra roku pořádaná naším kmenem. Tento rok se organizace
ujala naše ex-náčelnice Viktorka a vybrala skvělou lokalitu- Staré město a
Josefov. Účast byla hojná jak mezi našimi členy, tak i mezi jinými kmeny.

Výprava do Zoo Chleby
4.5.2013
Jednodenní výprava do mini Zoo. Návštěva Zoo byla spojena s hraním her
a závěrečným dortíkem v cukrárně.
Bambiriáda
25. a 26.5.2013
Někteří naši starší členové opět pomáhali na pražské Bambiriádě
propagovat Woodcraft.
Stopa Černého Vlka
31.5-2.6.2013
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Mezikmenové táboření spojené s Velkou Hrou na tábořišti Malý Walden u
Skleného nad Oslavou pořádané kmenem Stopaři. Někteří naši členové si
prvně vyzkoušeli pobyt v tee-pee.
Vandr na Brdy
21.-23.6.2013
Víkendové putování přírodou, kdy se děti přesvědčili, že internet v lese
opravdu není a není potřeba.
TÁBOR- Štipoklasy
7.-21.7.2013
Díky hojné účasti mladších členů jsme si pro tento rok zvolili téma
celotáborové hry- Říše pohádek, které se neobešlo bez vtipných kostýmů
ani pohádkových her. Součástí tábora byl samozřejmně i návštěvní den pro
rodiče a také woodcrafterský obřad- sněm. Nocleh v tee-pee, pomoc
v kuchyni s přípravou jídla, koupání v rybníce, výlety, zpívání večer u
ohně, nic z toho samozřejmě nemohlo ani letos na táboře chybět.
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Kiwendotha
27.-29.9.2013
Mezikmenové táboření a Velká Hra na Malém Waldenu. Akce, které se náš
kmen účastní pravidelně a ani letos jsme nemohli chybět.

Podzimky v Ponorce
25.-30.10.2013
Podzimní prázdniny jsme strávili na Vysočině v chatě patřící dvěma našim
členům. Chata se po tu dobu „proměnila“ v porouchanou zaoceánskou
ponorku, kterou bylo nutno opravit. Kromě hříček spojených s opravou
lodi jsme podnikli dva výlety do okolí a především ochutnali vynikající
domácí pomazánky jednotlivých členů expedice.
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Ples LLM
Vůbec poprvé náš kmen spolu s kmenem Strážci údolí, organizoval
společenskou akci pro dospělé (či dospívající) woodcrafrey z celé ČR- Ples
LLM. Akce se uskutečnila v obci Ořech a o zábavu bylo postaráno.
Podzimní sněm
9.-10.11.2013
Akce proběhla v krásném skautském srubu v Brandýse nad Labem.
Program byl zaměřen především na plnění orlích per, která bychom si
mohli nechat večer na sněmu uznat. A bylo jich požehnaně! Kromě toho
byli slavnostně přijati do kmene Klára a David Kolářovi.
Výprava do mini Zoo
1.12.2013
Výlet do mini Zoo ve Velké Chuchli spojený s širovačkou i dalšími hrami.
Vánoční besídka
21.12.2013
Dárky jsme si rozdali, k Vánocům si popřáli, cukroví pak spapali…
na rozhledně Vysoký Vrch u Unhoště, nedaleko Prahy.
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