KYNKAŢU
KMEN LIGY LESNÍ MOUDROSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ZA ROK 2013

O kmeni:
Kynkaţu je brněnským kmenem, který
je součástí organizace - Liga lesní
moudrosti. Kmen vznikl na začátku
roku 2011, konkrétně 8. 2., oddělením
od kmene Wallowa, jehoţ byl nedílnou
součástí mnoho let. Většina působících
členů kmene jsou dospělí starší 18let.
Scházíme
se
nepravidelně,
ale
několikrát
měsíčně,
při
pořádání
různorodých
volnočasových
aktivit
během celého roku. Z volnočasových
aktivit u nás převládají nejvíce ty
sportovní, ale rádi zavítáme i za
kulturou na ples či do divadla nebo si
zahrajeme deskové hry.
Pokud
budete
chtít
vědět
více
informací o nás, zavítejte na naše
webové stránky
 http://kynkazu.webnode.cz

Členové:
Počet členů je poměrně nízký, nicméně jiţ několik let stabilní, a vesměs
všichni se podílejí na společných kmenových akcích a aktivitách.

Ti nejdůležitější:
Čiko
Sika
Inyanteča
Bart
Bubík

Jan Klement
Hana Konečná
Eva Matušková
Jan Konečný
Tomáš Borkovec

náčelník, ROP
hospodář, ROP
ROP
ohnivec
webmaster, skladník

Pořádané akce:
Během roku jsme podnikali akce nejrůznějšího zaměření, snaţili jsme se
podívat na některé ligové akce (Stará Praha, Tamalo). Některé pořádané
akce jsme sepsali, aby se mohli inspirovat další.

Vícedenní akce:

Velikonoce na běžkách
Datum akce: 29. 3. – 1. 4. 2013
Místo konání akce: Červená Voda a okolí
Typ akce: Sportovní
Popis akce:
Letos jsme si díky zimnímu počasí, které vládlo i na Velikonoce, zamluvili
chatu v Červené Vodě. Na naše poměry byla tato chatička velmi luxusní. 
První den jsme vyrazili směrem na Suchý vrch. Na to, ţe mezi námi byla
spousta začátečníků, kteří na běţkách stáli poprvé, byla tato trasa celkem
náročná.
Po
zdolání
vrcholu
Suchý
vrch,
následovala
vrcholová
odměna
v místní
hospůdce.  Pak uţ byl
před námi jen dlouhý
sjezd. Po návratu zpět na
chatu nás čekala výborná
večeře a večer plný her,
od klasických Osadníků aţ
po Třicítku o to, kdo sní
syrový zázvor.
Ráno jsme se domluvili,
ţe bychom na běţky
mohli vyrazit někde poblíţ
chaty. Ale ti co měli nové či půjčené běţky za chvilku zjistili, ţe je tu
docela málo sněhu a nechtěli riskovat poničení skluznic. Rozdělili jsme se
na dvě skupiny, kdy jedna skupina pokračovala dál a ta druhá se vrátila
k chatě a jela na výlet na Suchý vrch. Tam vyzkoušela další z mnoha
běţeckých tras, které jsou v okolí. Večer jsme se všichni potkali na chatě.
Jelikoţ jsme museli dnes odpoledne předat chatu, byli jsme nuceni si
trochu přivstat, abychom naplánovanou cestu vůbec stihli. Pro změnu
jsme opět jeli směrem na Suchý vrch, ale tentokrát jsme zvolili cestu do
Lichkova, odkud jsme se chtěli vrátit zpátky vlakem. Aby nám obě auta
nezůstala na Suchém vrchu, a pak se neměli jak pro ně vrátit, jeli kluci
odvézt jedno auto na nádraţí do Červené Vody. Mezitím holky uţ vyrazily
směrem k Lichkovu. Neţ jsme se stihli vrátit z nádraţí pod Suchý vrch,
měly holky uţ slušný náskok, a tak začala stíhací jízda. Potřebovali jsme
holky dohonit ještě před dvanáctou, abychom je mohli vymrskat. 

Podařilo se!  Holky
jsme dohnali za deset
minut dvanáct. A to pod
jedním mírným sjezdem.
Jelikoţ
všude
v okolí
ještě vládla zima, byli
jsme
nuceni
pouţít
náhradní řešení, a to
běţkařské hůlky místo
vrbových proutků. Snaţili
jsme se být alespoň
něţní. Po menším boji,
který se strhl, jsme
pokračovali dál. Cestou
do Lichkova jsme se
ještě zastavili v pevnosti Bouda, kde jsme od zdejších dobrovolníků, kteří
se o pevnost starají i na Velikonoční pondělí, dostali malou exkurzi touto
pevností. I přes neplánovanou exkurzi jsme vlak v Lichkově bez problémů
stihli. Kdyţ jsme se vrátili, majitelka chaty na nás uţ čekala. Takţe jsme si
posbírali své věci a mohli vyrazit k domovu. Akce se povedla, líbilo se to
dokonce i těm, kteří byli na běţkách poprvé.

Víkendová akce:

Brigáda na základně v Břeclavi
Datum akce: 13. – 14. 4. 2013
Místo konání akce: Břeclav
Typ akce: pracovní
Popis akce:
Pár jedinců z kmene vyrazilo na víkend podat pomocnou ruku za
spřáteleným kmenem z Břeclavi, abychom trochu vylepšili základnu, která
slouţí pro účely LLM. Stoupa pro nás měl připravený bohatý program na
celý víkend, takţe jsme nelenili, vzali si rukavice a začali s úklidem od
půdy ke sklepu, zevnitř ven. Vyhazovaly se staré krámy, čistil se sklep od
uhlí a sazí, vynášeli skříně, vykácely se nějaké stromy, pálil se odpad,
vyházela se spousta nepořádku ze zahrady, vše se roztřídilo a odvezlo do
ekodvora. Na konci akce byl za námi vidět obrovský kus práce, tak jsme
všichni odjíţděli s dobrým pocitem, ţe základna bude o něco malebnější.

Jednodenní akce:

Sjíždění Jihlavky
Datum akce: 9. 6. 2013
Místo konání akce: Luka nad Jihlavou
Typ akce: sportovní

Popis akce:
Ráno jsme se všichni potkali na Kampusu u Tesca a vyrazili směr Luka nad
Jihlavou. Jedno auto jsme nechali v Bransouzech a druhým vyjeli aţ do
Petrovic. Tady jsme všichni nafoukli svoje lodě a mohli jsme vyrazit.
Vodáků moc nebylo, horní tok Jihlavky je navíc velice klidný, takţe jsme si
to pěkně uţívali. První jez si ovšem vybral svou oběť a jedna z lodí šla ke
dnu. Další cesta uţ probíhala bez problémů, všechna plavidla se v pořádku
dostala aţ do Bransouzů. Teď uţ nám jen zbývalo dojet zpátky pro auto a
hurá domů.

Vícedenní akce:

Táboření na Malém Waldenu
Datum akce: 23. – 25. 8. 2013
Místo konání akce: Sklené nad Oslavou
Typ akce: táboření
Popis akce:
Jako kaţdý rok, tak i tento, se nám podařilo
sejít se na Malém Waldenu a společně
tábořit. A přece to letos bylo jiné a
specifické. Pojali jsme náš prodlouţený
víkend sportovně, vzali kola a rozhodli se
podniknout túry do míst, kde jsme v
posledních dvaceti letech nebyli. Začali
jsme noční stavbou týpí, které rozhodně
nemohlo na táboření chybět. Uvařili, zahráli
hry, zapěli písně a usnuli při praskání uhlíků
z uhasínajícího ohně. Ráno jsme brzo
vyrazili a uţ tak dobrou náladu jsme si
zpestřili dobrotami z cukráren a hospůdek,
kterých se po cestě objevilo víc neţ dost.
Zpět jsme dorazili aţ k večeru a v duchu
sportovního víkendu jsme si hodili lakros,
od kterého nás odloučila aţ tma. To vše společně s nezbytnou koupačkou
v rybníku a nekonečnými diskuzemi do ranních hodin kaţdého z nás
ujistilo, ţe příští rok si akci zopakujeme stejně a přesto jinak.

Vícedenní akce:

Putování šumavským hřebenem
Datum akce: 25. – 30. 10. 2013
Místo konání akce: Šumava
Typ akce: putování
Popis akce:
V pátek vyráţíme po škole z Brna. S druhou skupinou se potkáváme
v Budějovicích. První noc uţ společně trávíme na parkovišti u úpatí
Šumavy. První cíl naší cesty je Poledník, na který dorazíme aţ k večerním
hodinám, rozděláme oheň v místním krbu a kuchtíme, spíme (u krbu).
Ráno si konečně procházíme naučnou stezku na Poledníku. Odtud na Tří
jezerní slať, dále na Modravu – vynikající obídek aţ v napodruhé zvolené
hospodě. Za vydatného deště se vydáváme směr Bučina, kde se k nám
připojuje Jindra. Kvůli dešti a velkému větru stavíme stany. Po slunné
snídani vyráţíme směr hraniční přechod, kde se půlka skupiny odpojuje a
ostatní pokračují v cestě. Na noc se přesunujeme na oficiální tábořiště,
opět jsme tam potkali s naší oblíbenou dvojicí, jinak jsme tam byli sami.
Po ránu nás čekal menší ranní opar, který nám bohuţel vydrţel na celý
den. Bylo zkrátka škaredě jak na klondajku. Naštěstí nás zachránila
německá hospoda kousek před Třístoličníkem. Dali jsme si knedle mit
vanile creme, které nám daly dostatek energie dojit aţ na Třístoličník a na
Plechý. Nakonec se nám podařilo dojít přes Plešné jezero aţ k autům a
mohli jsme vyrazit domů. Pěkná akce;)

V prvním roce působení jsme se zároveň poprvé ocitli bez mladších, tudíţ
se nepřipravoval podrobný kalendář akcí. Zaměřili jsme se především na
vnitřní organizaci a způsob vedení kmene. Taktéţ vypadl z programu
tradiční několikatýdenní tábor.

