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Základní informace: 

 

Kmen LLM je dětským kmenem, který byl založen v březnu roku 2012 (s přípravnými kroky 

v polední čtvrtině roku 2011). Připravuje program pro děti z Bečova nad Teplou, Dolní 

Hluboké a Teplé. Kromě pravidelných schůzek a letního táboření se kmen zapojuje do 

organizace veřejných akcí v Bečově nad Teplou, jako jsou Den země, Dětský den, 

Velikonoční a Vánoční setkání, apod. Kmen má hlavní klubovnu v prostorách fary v Bečově 

nad Teplou, v zimním období využívá pro pořádání týdenních schůzek prostory Regionálního 

edukativního centra v areálu Státního hradu a zámku Bečov. Pro některé schůzky a letní 

táboření využívá Bečovskou botanickou zahradu.   

 

 

Kontaktní údaje: 

 

Adresa: Nám. 5. května 203, 364 64 Bečov nad Teplou 

IČO:  22742841 

Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka 

Email: strazcipokladu.becov@gmail.com 

 

Kdo je kdo: 

 

Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa 

Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann 

Hospodář: Dagmar Wizovská 

Písmák: Jakub Uhlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohled ná čelnice na uplynulý rok: 

 V roce 2013 došlo k mnoha rozvojovým aktivitám kmene, který byl oficiálně založen o 

rok dříve v roce 2012. Především se stabilizoval systém schůzek, které byly tematicky 

členěny a kolem kterých se vytvořil tým lidí (i z řad nečlenů LLM), kteří jsou ochotni pro 

dětský kmen vytvářet atraktivní program směřující zejména k všestranné výchově dětských i 

dospělých členů kmene a k utvoření silného pouta mezi nimi a místem kde žijí, jeho krajinou, 

kulturou a historií. Na konci roku 2013 atakoval kmen „magickou“ 30 členů, z čehož přes 20 

tvoří členové do 15 let, což na jednu stranu výbornou zprávou, na stranu druhou to detekuje 

nejvýznamnější problém, s nímž se nyní kmen potýká a to je nedostatek vedoucích 

s dostatečnou časovou kapacitou na realizování pestrého programu pro kmen. Momentálně 

funguje kmen v zásadě na holém vedení (náčelník, hospodář, ohnivec, písmák) a několika 

málo dalších členech a nečlenech, kteří se o program starají. Dlouhodobě však v kmeni 

chybí generace vyplňující mezeru mezi dětmi a jejich rodiči. Tento handicap se dařilo v rámci 

roku 2013 vyřešit v zásadě jen v případě letního tábora, kdy se podařilo dát jednorázově 

dohromady tým lidí různých věkových skupin, který dokázal zorganizovat skvělý tábor pro 

necelých 50 lidí a všem zprostředkovat nezapomenutelný zážitek. Letní tábor na motivy knih 

o Vikingu Vikem se zkrátka povedl! 

 Za další pozitivní posun loňského roku je možné považovat jak zapracování 

hospodářky kmene, tak zejména úspěšnou dotační a pilotážní činnost, díky které bylo možné 

zakoupit první části kmenového vybavení (včetně našeho vysněného zubříku).  

 Obecně je možné rok 2013 s narůstajícím počtem finančních prostředků, zvyšujícím 

se počtem členů kmene, úspěšně zvládnutou kontrolou z MŠMT na letním táboře, 

rozšiřujícím se spektrem aktivit a zaběhnutím všech kmenových činností považovat za 

úspěšný.  

 

Káťa, Kateřina Rozinková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Významné akce roku 2013:  

 

Novoroční výprava „Za tajemství Homolky II“ 1.1.2013 – v rámci tradičního 
turistického pochodu realizace zážitkové trasy pro děti 
 
Konečné vyhnání dlouhé zimy aneb opožděné pálení Moreny, 10.4. 2013, pomoc 
s úklidem a úpravou Bečovské botanické zahrady zakončená typicky jarními 
aktivitami 
 
Spolupořadatel Dětského dne v Bečově nad Teplou dne 1.6. 2013 – prezentace 
úkolů plněných v rámci woodcrafterské výchovy 
 
Výprava s motivem Putování Louise a Clarka napříč severní Amerikou 8.6. 2013 
v rámci tradičního turistického pochodu Z Bečova za minerálními prameny, kmen 
Strážci pokladů figuroval jako spolupořadatel akce – zážitková trasa pro děti 
 
Účast na sněmu Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce s možností vyzkoušet si 
stylové táboření nejen pro dětské členy kmene, ale i pro jejich rodiče, možnost 
poznat Ligu lesní moudrosti jak organizaci, 5. – 6.7. 2013 
 
Tábor Strážců pokladů Bečovská botanická zahrada 21. – 27.8. 2013 na motivy 
Dobrodružství Vikinga Vika, praktické tábornické zkušenosti, kurz lezení na ferratách, 
apod. 
 
Dvoudenní výprava na Blatenský vrch, 19. – 20. 10.  2013, poznávání Krušných hor 
s etapovou hrou 
 
Pojďme se naučit Nordic Walking! 27.10. 2013 v rámci akce Bečovská chůze 
v Bečovské botanické zahradě, kmen Strážci pokladů figuroval jako spolupořadatel 
výuky Nordic Walkingu pro děti 
 
Na konci roku 2013 byl zahájen cyklus sportovních aktivit s názvem Strážci v pohybu, 
který v periodě jednou za čtrnáct dní realizuje pravidelnou sportovní aktivitu pro členy 
kmene – první takovou bylo bruslení s cílem naučit se do konce zimy 2013/2014 
z bruslení tolik, aby si děti mohli splnit požadavky stanovené v Korálkových činech.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výhledy do roku 2013 

 

Přání a úkoly do roku 2014 je možné shrnout v těchto bodech: 

 

1) lepší uchopení předávání informací v kmeni / vylepšení webových stránek 

2) větší předání pravomocí a úkolů směrem od náčelnice na jiné dospělé členy 

kmeny i s ohledem na to, že dva z nich hodlají absolvovat NZ 

3) realizovat úspěšný letní tábor minimálně v intencích loňského tábora 

4) podílet se na organizaci NZ v roce 2014 

5) pořádat více vícedenních výprav 

6) účastnit se více akcí LLM, především s dětskými členy 

7) zakoupit další částí vybavení, zejména s ohledem na letní táboření 

8) rozšířit členskou základnu směrem k osobám ve věku okolo 15let 

9) pokračovat v projektu „Strážci v pohybu“ 

10) udržet dotační zisky alespoň na úrovni roku 2013  

 

Jak se kmeni dozv ědět 

 

V současné době nedisponuje kmen funkčními stránkami, základní info o schůzkách 

je možné nalézt na http://www.castlebecov.eu/edukace/kmen-strazcu-pokladu-v-becove-nad-

teplou/ .  

V roce 2013 bylo o činnosti kmene pravidelně publikováno v Bečovském zpravodaji i 

dalších periodicích. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpo řili nás 

 

Město Bečov nad Teplou – paní starostka Olga Haláková, bezúplatné zapůjčení klubovny 

v prostoru místní fary 

 

Státní hrad a zámek Bečov, Národní památkový ústav – správa objektu – bezúplatné 

zapůjčení prostor pro pořádní některých akcí a propůjčení prostor edukativní učebny, která 

v zimních měsících slouží jako alternativní prostor klubovny kmene 

 

23/02 ZO ČSOP Berkut – Jiří Šindelář, propůjčení prostor tábořiště v Bečovské botanické 

zahradě pro táboření kmene, včetně vybavení zahrady 

 

Středisko Klíč, Nový Bor, Svaz skautů a skautek ČR – vedoucí střediska Martin Lischka / 

Vuk – možnost spolupráce na společném táboře, zapůjčení vybavení na táboření 

v Bečovské botanické zahradě 

 

Manželé Marta a Josef Švejnohovi – zapůjčení šeltru na letní tábor 

 

Manžela Petra a Radek Kronikovi – zapůjčení šeltru na letní tábor 

 

Sdružení Koloděj – zapůjčení teepee na letní tábor 

 

LLM – Aleš Sedláček / Tokaheya, zapůjčení tyčí  z Kosího potoka na letní tábor 

 

Frenk, Dědek, Dan, Eva, Kristýna – nezištná pomoc při táboře a schopnost hrát si  

 

Alena Švehlová – konstrukce a organizace projektu Strážci v pohybu 

 

Rodiče členů kmene – obětavá pomoc s organizací akcí, konstruktivní kritika, morální 

podpora!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Kmenové finance 

  

Nejvýznamnějším finančním obnosem, se kterým kmen v roce 2013 pracoval, byly 

účastnické poplatky na letní táboření a dvoudenní výpravu na Blatenský vrch, zde se v obou 

případech podařilo skončit s mírným přebytkem, který byl použit na nákup materiálu do 

táboření a další aktivity. Kmenové příspěvky (mimo příspěvku LLM) byly v roce 2013 

dobrovolné a bylo jich použito na nákup drobného materiálu na jednotlivé akce. Kmen se 

v loňském roce účastnil díky LLM tří pilotáží z projektu OPVK (Hravé krabice / organizováno 

A-Tom, Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, Svitek březové kůry). 

Kromě skvělých zážitků a možnosti pracovat s těmito materiály ještě před jejich vydáním 

pilotáže přinesly i finanční prostředky v rovině darů od osob, které pilotáže prováděly. Kmen 

byl úspěšným žadatelem dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Karlovarského kraje 

a získal rovněž dotaci od MŠMT.  

 

 

 

Příjmy    Výdaje   

příspěvky (za r. 2013 a 
částečně 2014) 12720  

odvod 
příspěvků 15450 

Dary 9200  investice   

státní dotace 10950  opravy MTZ   

dotace obcí    inventář 9420 

příjem z akcí    

provozní 
náklady   

Ostatní 35050  hlavní činnost 39326 

s vlivem na daň    

výdaje s 
vlivem na daň   

Celkem 67920  Celkem 64196 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Fotografická p říloha, aneb „Poznáváme, pomáháme, tábo říme a tvo říme v roce 2013“ 

 
POZNÁVÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nácvik orientace v map ě procvi čovaný v rámci jedné ze sch ůzek a pro pot řeby pilotáže 
metodické publikace Orlí pera pro malé Zálesáky a w oodcraftery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak kolik už umím vyjmenovat jehli čnanů a listná čů – procvi čování znalosti v rámci ze sch ůzek 
a pro pot řeby pilotáže metodické publikace Orlí pera pro malé  Zálesáky a woodcraftery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
Poznáváme zapomenuté krásy Karlovarského kraje b ěhem výpravy v rámci pochodu Z Be čova 
za minerálnímu prameny. 
 
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznáváme krásy tábo ření ve stylových stanech v rámci letního tábora v B ečovské botanické 
zahrad ě. 



POMÁHÁME 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
 
 
 
 
Pomáháme obnovovat Be čovskou botanickou zahradu a udržovat staré tradice v rámci akce 
Vyhnání dlouhé zimy. 
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
Pomáháme objevovat krásy zdravého životního stylu v  rámci akce Be čovská ch ůze.  



TÁBOŘÍME 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
Táboříme v Bečovské botanické zahrad ě se vším všudy, v četně ranní rozcvi čky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava na výlet do lanového centra v rámci letního tábora.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výprava do lanového centra v rámci letního tábora.  
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
 
 
Sout ěž v plavb ě na rychlost ve vikingském stylu v rámci letního tá bora.  

 
 



TVOŘÍME  
  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
Divadelní p ředstavení na motivy vikingské pov ěsti Thor a král obr ů v rámci letního tábora.  
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
Vlastnoru čně vyrobená vlajka jedné z vikinských družin v rámci letního tábora. 
 



 
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypalování keramických výrobk ů zhotovených pod odborným dohledem v rámci letního 
tábora.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedna ze zimních sch ůzek se odehrála ve znamení konkurzu na mladého písm ákova / 
kroniká řova pomocníka, který musí um ět nejen dob ře psát, ale také hezky kreslit.   
             


