Výroční zpráva činnosti za rok 2013

LACERTA PETA
kmen Ligy lesní moudrosti

lacerta peta
Kmen LACERTA PETA vznikl 18. června roku 2011 a je součástí Ligy lesní moudrosti – The Woodcraft League, občanského sdružení České Republiky. Ke konci roku
2013 měl 12 členů. V létě se dokonce Kláře a Patovi narodil nejmeší člen Tomášek.
Jsme rodinný kmen sdružující členy z Mělníka, Žatce a Prahy. Snažíme do
plánování a fungování kmene zapojovat všechny členy bez rozdílu věku a zkušeností s
tím, že těm mladším a méně zkušenějším jsme samozřejmě nápomocni.
Výpravy probíhají přibližně jednou do měsíce a snažíme se je plánovat různorodě,
od výprav do přírody až přes kulturní a společenské vyžití.

woodcraft
WOODCRAFT je výchovné hnutí nebo myšlenkový směr, který vyznává návrat ke
kořenům a život v přírodě. Myšlenkou woodcraftu je oproštění se od výdobytků moderní
civilizace a částečný návrat k primitivnosti našich předků. Cílem woodcraftu není definitivní odchod z civilizace, woodcraft nechce ani vychovávat indiány nebo pravěké lovce,
woodcraft má sloužit hlavně k relaxaci těla i ducha. Lidé, jimž je myšlenka woodcraftu a
táboření v přírodě blízká, se sdružují do kmenů založených po vzoru indiánů (nejčastěji),
pravěkých lidí, či jiných přírodních národů. Organizace v České republice, jejíchž je
většina kmenů členem, se jmenuje Liga lesní moudrosti.
Woodcraft se do češtiny překládá jako „lesní moudrost“. Samo slovo „woodcraft“
má ale překladů více. První část slova „wood-„ můžeme přeložit jako dřevo nebo les        
a „-craft“ jako dovednost, šikovnost, řemeslo, společenstvo nebo dokonce vychytralost.
Sám Seton (zakladatel hnutí) označuje woodcraft jako „program výchovy člověka s modrou oblohou v pozadí.“
Woodcraft úzce souvisí s činností Lacerty Pety, která je v mnoha ohledech na woodcraftu
založena.

liga lesní moudrosti
Liga je organizace sdružující děti i dospělé se zájmem o woodcraft. V dnešní době
má něco přes 1000 členů. Založena byla v roce 1912 a znovuobnovena roku 1990.
Znakem LLM je bílý štít s modrými rohy.
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web
V současné době se náš kmen prezentuje webovými stránkami: http://lacerta-peta.
webnode.cz, kde můžete nalézt informace o výpravách jak nadcházejících, tak minulých
včetně fotek a oskenovaných zápisů do kroniky. Dále se zde můžete dozvědět něco málo
o historii, povinnostech člena a třeba si vyzkoušet i rychlotest.
Další platformou, která slouží již pro interní komunikaci členů, je webové prostředí Moodle. Na Moodle se objevují důležité informace o akcích, probíhají zde diskuze a funguje
zde i přihlašovadlo ke všem akcím.

webové stránky

Moodle

organizační struktura
Přezdívka/lesní jméno
Čeyanala
Woapewin
Čanté Tanka
Igi
Terez
Pipiši
Ropák/Kápo R.
Lukáš
Pat
Vrabčák
Ileyawin
Klára

Civilní jméno
Jana Kluiberová
Jitka Koutenská
Pavel Koutenský
Igor Vajda
Tereza Němcová
Barbora Němcová
Leoš Šťastný
Lukáš Prask
Jiří Kuiber
Václav Novotný
Kateřina Chvátalová
Klára Bošková

Funkce ve kmeni
náčelnice, kuchařka
webmaster
řidič, zdravotník
fotograf, náčelník čikala
ohnivec, písmák
členka
člen
člen
hospodář
člen čekala
členka čekala
členka čekala

kontakt
jana.kluiberova@mensa.cz
woapewin@posli.to
koutensky.pavel@seznam.cz
igi.vajda@seznam.cz
nemter@seznam.cz
barbora.ne@seznam.cz
letomak@seznam.cz
prasklukas@gmail.com
jklpracovni@seznam.cz
vasek.nov@email.cz
muf.katka.ch@posli.to
boskova33@seznam.cz
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povinnosti člena
•
•
•
•
•
•
•

Platit řádně a včas příspěvky do LLM pod Lacertou Petou
Splnit si alespoň jedno orlí pero do dalšího výročního sněmu
Pečovat o kmenový majetek
Vědomě se spolupodílet na každé kmenové akci
Komunikovat (sledovat Moodle a reagovat)
Mít alespoň 50% docházku během roku
Minimálně 7 dní předem dát vědět o (ne)účasti na akci

Agleška
•
•
•
•
•
•

Fyzická stránka - 222 kliků (možno průběžně sčítat)
Vyrobit dlouhodobě užitečnou věc pro kmen
Zapsat 1 akci do kroniky a doplnit fotkou nebo jinou ilustrací
Rozdělat oheň k praktickému využití čistým způsobem
Upéct (uvařit) na výpravu nějakou mňamku
Připravit si pro ostatní program na min. 15 minut

Pokud se chce někdo stát členem kmene a mít hlasovací právo, musí být odsouhlasen
všemi členy kmene a co nejdříve si splnit minimálně 5 z těchto bodů Aglešky, která
se každoročně obměňuje. Plnění Aglešky kvůli hlasovacímu právu platí i pro stávající
členy kmene, kteří mají termín splnění vždy do nejbližšího výročního sněmu, jež bývá v
červnu. Každý člen musí mít taktéž splněny všechny povinnosti.

Adresa kmene
Kmen Ligy lesní moudrosti Lacerta Peta
Kosmonautů 3015
Mělník 276 01
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činnost kmene - společné akce
Víceméně každý měsíc jsme se společně setkávali na jedno či vícedenních výpravách do
přírody i civilizace.

iq park liberec 17.2.2013

IQ PARK LIBEREC
17.2 2013

Zúčastnili se: Pipiši, Terez, Čanté Tanka,
Woapewin, Čeyanala, Pat, Klára, Igi, Vrabčák.
Skupina A vyrazila v 9 hodin od nás z domu.
Skupina B vyrazila ze Žatce. Jeli jsme hodinu,
a skupina A (to jsme my) dorazila o 4 minuty
později, než skupina B. Pak jsme vyrazili do
IQ parku. Tam nás čekala 4 patra technických
hraček. Mě nejvíce zaujalo moderování počasí
a Titanic. Tam jsi šla a měla jsi pocit, že jsi
na lodi, a že je ta loď nakloněná a potápí se.
Napekla jsem muffiny a všichni říkali, že jsou
výborný.
Pipiši

výprava na ameriku 1.-2.3.2013
„… Dne 1. – 2. 3. 2013 jsme se vydali s kmenem Lacerta Peta a necelým Ksigudanem na
Ameriku. Vůbec Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko a několik dalších jsou to staré,
opuštěné, vápencové lomy. ... Po cestě jsme nakoupili dost pečiva, abychom neměli hlad.
Vlakem jsme dorazili do Prahy, kde na nás čekala Čeyanala se Strejdou. Nastoupili jsme
do druhého valku dvoupatrového (jeli jsme nahoře), který nás dovezl až na Karlštejn.
Potom nás čekala dlouhááá cesta až k lomům.
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… Když jsme do dlouhém ztrácení v lese a polích konečně našli lom Malou Ameriku,
nasvačili jsme se, popovídali a pokochali se krásou Malé Ameriky a zimní přírody, šli
jsme na další Ameriku. ...“
Igi

sportování
aneb šití poutek 8.5.2013
8.5. 2013 – Sportování aneb šití poutek na týpí
Na tento den bylo naplánováno sportování v Mostě. Jelikož bylo špatné počasí a sportovat se nám
moc nechtělo, byla akce změněna a u nás doma jsme přišívali poutka na kmenové týpí. Sešli jsme se
ve čtyřech – já, Čyn, Klára a Pipiši. V poledne se k nám přidala ještě Woapewin, ale ta přišla jen proto,
aby si s námi dala pizzu a ještě jednu si vzala domů. Prý pro Pumču, ale kdo ví, jestli na něj zbylo.
Samotné šití začalo rozbalením týpka a pečlivým rozměřením. Pipiši s Klárkou mezi tím nastříhali
zpevňující trojúhelníky na zpevnění poutek. Pak Čeyanala usedla ke stroji, šlápla do pedálu a šila první
poutko. Dopadlo to dobře, vzorové poutko bylo na světě. Já jsem vymyslel ještě malý zlepšovák,
abychom to urychlili. Pipiši dostala do ruky starou žehličku a předžehlila trojúhelníky tak, abychom je
mohli jednodušeji našít. A pak jsme šili další a další a další. Pak jsem ke stroji usedl já a šil jsem další
a další. Čyn otáčela látkou a já šil a pak Čyn opět pootočila a já opět ušil deset cm a tak to šlo stále
dokola. Občas došla spodní nit, tak jsme ji namotali a opět jsme šili a šili. Pipiši žehlila a Klárka stříhala
knoty a pak nás pozorovala z gauče. A abych nezapomněl, Pipiši udělala množství pěkných fotek, tak
některé přikládám jako důkaz.

Pat
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výroční sněm 1.6.2013

1. 6. 2013

Výroční sněm kmene Lacerta Peta
Z důvodu špatné předpovědi počasí jsme původní plán (jen na Kosí potok a upravovat zároveň tyče na týpí)
změnili a rozhodli se zůstat někde poblíž domovů. Útočištěm nám bylo RC Chloumek.
Až na nemocnou Čeyanalu jsme se sešli všichni, tzn. Terez, Pipiši, Ileyawin, Klára, Čanté Tanka, Pat, Igi, Leoš,
Lukáš, Vrabčák a já.
Hned v úvodu se první dorazivší skupinka vrhla do lesa, jelikož dnešní den byl posledním dnem možnosti splnění
úkolů do Aglešky. Rozdělání ohně byl jedním z nich. Po několikadenním dešti jsme si nikdo netroufli zkusit
křesat hned, takže naše posbírané klacíčky a klacky jsme rozložili kolem kamen s úmyslem čekat, až nebude
pršet, ale jen kapat… Tato situace nastala až navečer. Naštěstí nakonec nebylo rozkřesání ohně u nikoho
potřeba, všichni, kdo chtěli být do kmene přijatí, splnili všechny ostatní body a tak mohl být tento jediným,
který nesplní.

Celé odpoledne jsme se pak bavili o „dělení členů“, podle plnění Aglešky a povinností, a tím pádem i o Aglešce
a povinnostech.

•

DĚLENÍ ČLENŮ KMENE PODLE SPLNĚNÝCH PODMÍNEK

Členové se v kmeni dělí do čtyř skupin. Mezními body je plnění povinností členem kmene a pak splnění Aglešky.
Povinnosti člena kmene

Agleška
Člen s hlasovacím právem (ten, kdo
k výročnímu sněmu splní Aglešku)

Předčlen (ten kdo neplní
povinnosti člena kmene)

Člen čekala (ten, kdo plní povinnosti
člena kmene a plní prvně Aglešku)

Člen bez volebního práva (ten, kdo
plní povinnosti, byl už někdy členem
s volebním právem, ale v tuto chvíli
nesplnil Aglešku)

Woapewin
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táboření na kosím potoce
Jako tradičně jsme prvních 14 dnů července strávili na lukách Kosího potoka. O zábavu
bylo rozhodně postaráno: hráli jsme hru Pictomanie, chodili jsme pro dřevo, pro vodu, na
ligový program do dancelodge, stříleli jsme z luku, koupali jsme se a byli jsme třeba na
výletě. Zlatým hřebem našeho táboření byly ligový sněm a indiánská svatba Woapewin a
Čanté Tanky.

Zahajovačka 20.-22.9.2013
„… Do překrásné chaty Kateřiny (už jen to jméno!) jsme se sjeli ze všech koutů Čech
a nechyběl mezi námi ani nejmenší fanoušek kmene – Tomášek mini Pat Kluiber.Ten
byl v podstatě neustále obklopen zástupy přítomných tetiček, kterým směle konkuroval
Čanté Tanka. Páteční večer byl hlavně povídací a zabydlovací. V sobotu jsme byli (i
přes ne zcela milé počasí) na delší procházce. Ošleháni větrem a deštěm jsme vyšplhali
na rozhlednu Slovanku a kochali se okolním výhledem a mlhou. ... Chata se po návratu
zaplnila hejnem ještěrek různých velikostí, které našly postupně svá útočiště na ve většině
případů běžných oděvech – čti „trička“ až tedy na jednu výjimku – čti „Pipiši má kalhotky s ještěrkou.“….“
Ileyawin
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Výlet do Prahy na vláčky a na Petřín 12.10.2013
Při podzimní jednodenní výpravě do Prahy jsme se vypravili na vrcholek Petřín, kde jsme
vyzkoušeli všechny prolézačky, co jsme potkali na cestě. Při stoupání na vrchol jsme se
dokonce stali svědky turnaje v kuličkách. Nahoře jsme si místo výstupu na známou rozhlednu raději vyzkoušeli další prolézačky. Další metou výletu bylo Muzeum železnic,
které všechny velmi zaujalo.

Výprava do Michalových hor 22.-24.11.2013
Při této výpravě se dělaly týpíové tyče.
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nadílka v Bečově nad Teplou 6.-8.12.2013
„… Ubytováni jsme byli přímo v areálu zámku, v ubytovně pro průvodce. Přivítali nás
kasteláni Káťa s Ywannem. První večer jsme se v podstatě jen ubytovali, najedli se a šli
spát. V sobotu dopoledne nás Káťa a Ywann vzali do místní botanické zahrady, o kterou
se starají, a provedli nás po Bečově. Večer nám ukázali zámek, kde je krom jiného uložen
relikviář sv. Maura. Po výborné večeři přišel také Mikuláš, který se sice neukázal osobně,
ale všem naplnil sáčky různými dobrotami. A pak už se jen hrály různé hry. …“
Pat

Výroční zprávu sepsala Tereza Němcová dne 24.3.2014 na Mělníku.
Autory fotek ve výroční zprávě jsou Igi, Pat, Puštík, Woapewin a Terez
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