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O kmeni Okwaho

OKWAHO je woodcrafterský kmen, který od roku 1999 působí v Hranicích.
Slovo „okwaho“ znamená v jazyce indiánského kmene Irokézů „vlk“. Původně
jsme byli jen partou odrostlých skautů (roverů) se zájem o lesní moudrost –
woodcraft. V roce 2004 však kmen vstoupil do Ligy lesní moudrosti a dnes je
jediným kmenem LLM na střední Moravě. Změnil se i charakter kmene – jsme
víceméně kmenem rodinným – jeho jádro tvoří několik rodin a pár dalších
nadšenců.
V roce 2013 jsme měli 32 členů.
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Poštovní adresa:
Liga lesní moudrosti – kmen Okwaho
Zámecká 98
753 01 Hranice 1
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Email:
rada starších – kmen@okwaho.cz
náčelník – stojivkruhu@seznam.cz
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Web:
www.okwaho.cz

!

Bankovní spojení:
192901160/0300

!

IČ:
71221328

Přehled činnosti v roce 2013
!

Novoroční výstup na Radhošť (5. ledna)
Tradiční účast na akci
pořádané turisty. 15 lidiček
vyrazilo pěšky ze sedla
Pindula na Radhošť za
slušného lijáku, který se
později změnil v sníh a
mlhu. V kapličce jsme si
zmrzlí jak preclíci zazpívali
koledy a omrkli Valašskou
madonu a šupicali do
Rožnova.
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IWC – mezinárodní sčítání vod. ptáků na Bečvě (12. ledna)
Již několik let vyrážíme o třetím lednovém víkendu sčítat zimující vodní ptáky na
řece nad naším městem. Letos nás bylo sedm. Z celé 16 km dlouhé trasy stojí za
zaznamenání hlavně absence vodních ptáků :-) Až do Ústí to byly opravdu jen
jednotlivé kusy. Radost naopak udělali bobři – stále hryžou!
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Mastilák (19. ledna)

Společně se skauty jsme vyrazili užít si zimních radovánek na pokosené loučky
v Krkavčím údolí. Bohužel pařezy byly sem tam vyčnívající, což odnesly
několikery boby a lopaty,
případně pozadí. To však
neměnilo nic na tom, že
v 16 lidech jsme si mohli
užít hry a blbnutí na
sněhu a po cestě zpátky se
nám podařilo do rukavic
chytnout úplně vyzáblou
kačenu.

Pololetky na Březinách, 49. sněm (1. – 3. února)
Obleva, venku padaly trakaře, na chatě v Kateřinicích pořádně nefungoval
sporák. Přesto se nás sešlo ke 30 lidiček. Řešili jsme tábor, v sobotu odpoledne
jsme se vydali hledat železitý pramen a našli jsme vysílenou srnu, rozdělávali
jsme v té slotě oheň,
uzlovali, hráli si. Večer
se sněmovalo a poté
nastala veselá nálada.
Pavla se prokázala
titulem Stopař čichala a
řešilo se noční
nevyspání. Kdosi
zmínila, že někdo
hrozně chrápal, načež
potrefená husa
prohlásil, že chrápal,
aby nemlaskala…
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Běžky: Bílá – Karlovice (16. února)
Vyjížďka v osmi lidech a poctivých 26 km. Pro děti životní výkon!
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BSB: Bílá Stopa Beskyd (22. – 24. února)
Původně to byl hec Hočhóky – že si uděláme čin táboření s lyžemi a přitom
ujedeme 50 km. Jenže ten nakonec lehl s chřipkou a budiž nám ke cti, že jsme to
nevzdali. Na Gabrielce pod Lysou se nás během páteční noci sešlo šest. Brzy
z rána jsme vyrazili do husté chumelenice a začínající oblevy. Jirka Babača
s dětmi se záhy oddělili a Tobyho, Ivu a Áju čekal náročný přejezd přes Visalaje,
Bílý kříž a Bobek na Bumbálku, kde jsme dorazili téměř za tmy. Zalezli jsme do
žďáráků do lesa, ale v noci praskaly stromy pod tíhou tajícího sněhu, takže jsme
se rozhodli pro bezpečnější cestu do Velkých Karlovic. 50 km máme!
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Akce Budka (2. března)
V rámci LLM jsme se zapojili do pilotáže
příručky Orlí pera pro malé zálesáky a
woodcraftery. Děcka se pokoušela plnit
vybraná orlí pera a my jsme začali výrobou
ptačích budek. Ve školních dílnách se nás sešlo
15 a během dopoledne jsme jich vyrobili 7.
Následující neděli jsme je šli vyvěsit do parku.
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Drahotuch (24. března)
Půldenní vycházka na počest první výpravy
hranických skautů před 23 lety. Vyrazilo nás 20
z Podhoří do Uhřínova.
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Do Pomoraví za sněženkami (6. – 7. dubna)
My čekali jaro a
zatím stále sníh…
Rozhodli jsme se
vyrazit z Kostelce na
Hané okolo zámku a
Terezským údolím do
Střížova okouknout
zahradní železnici.
Navečer nás přivítal
Sluňákov s uvařenou
večeří pro 25 lidí a
my si při hrách a
vyšívání rozet udělali
vyhodnocení soutěže o nejlepší buchtu upečenou dětmi. Vyhrála Bája. V neděli
jsme prošli Pomoravím do Skrbně a konečně je viděli posly jara v podobě
sněženek.
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Jarní sněm a táboření ve Větrném údolí (26. – 28. dubna)
Táboření a jarní sněmy na našem hlavním sněmovišti mají neopakovatelnou
atmosféru. Rašící buky, chladná rána, zpěv ptáků, houkání sov. Tentokrát jsme si
táboření zpestřili střelbou ze vzduchovky, azimuťáčkem po okolí a pozorováním

horských čolků v kaluži. Večer se konal 50. sněm kmene, kde jsme dostali po
dlouhé době časopis Pemikan, co připravil Hočhóka a díky pilotáži uznali
hromadu činů – hlavně plazy a volně rostoucí byliny.
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Nejkrásnější sbírka – Javorníky
(17. – 19. května)
Akce, na kterou má možnost se přihlásit kdokoliv
z LLM letos zlákala jen 8 lidí z Okwaha a Drum
Bunu. Přírodovědně zaměřené putování vedlo po
hlavním hřebenu Javorníků se zacházkami do
bočních údolí i hřebínků. Fyzicky náročnější, o to
však pestřejší. Po prolezení Půlčínských skal jsme
skončili v Horní Lidči prohlídkou nádherného
dřevěného betlému.
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Chřiby (1. – 2. června)
Na Den dětí využíváme grantu z města
Hranice a dopřáváme si finančně náročnější
cestu do archeoskanzenu v Modré a do nově
postavené expozice Živá voda.
V průhledném tunelu 3 m pod hladinou
rybníka pozorujeme 2 m dlouhou vyzu a
obrovské kapry – nádhera. Naše další kroky
vedou na Velehrad, kde se rozdělujeme na 2
skupiny – tábořící jde na nejvyšší vrchol
Chřibů Brdo a další den na hrad Buchlov,
netábořící se okolo Buchlova vrací ještě
v sobotu k vlakům. Bylo nás 20.
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Pojďme chránit přírodu (15. června)
Výlet ve 12 lidech do skanzenu v Rožnově, kde probíhá oslava 40. výročí od
založení CHKO Beskydy. Procházíme si naučná i hravá stanoviště, plníme úkoly,
hrajeme hry a za odměnu dostáváme samolepky.
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Tábor LLM na Kosím potoce (29. června – 14. července)
Jeden rodinný klan se zúčastnil ligového tábora. Prožili jsme 2 týdny v týpkách
na dolní louce a zapojili se do všech podstatných událostí tábora – pow wow i
velkého sněmu, dálkového pochodu na 50 km. My jsme tábor obohatili o
chlebovou pec, kde si zájemci mohli péct kváskový chléb a o přípravu
lukostřelecké soutěže Tawiskara.
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Tábor Orlích per v Mlýnkách (27. července – 4. srpna)
Vyvrcholením celoroční činnosti je
kmenový tábor v druhé polovině
prázdnin. Letos sice v komornější
sestavě 20 lidí, zato s významnými
změnami. Děti poprvé tábořily samy ve
dvou týpích podle pohlaví, jedno bylo
dospělácké a jedno pro rodiče s malochy.

Služby v kuchyni měly na starosti taky děti – samy propočítávaly množství
potravin, nakupovaly, vařily, uklízely. Léta tréninku se však zúročila a vše
probíhalo víceméně hladce. Ugumi nám program zpestřoval vojenskýma
rozcvičkama a výukou sebeobrany a hlavním programem tábora byl lov orlích
per. Taky se jich na závěrečném sněmu udělilo
rekordních 60 plus hromada titulů!
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Lednice (21. září)
Druhá z „dotovaných“ exkurzí“ – tentokrát vlastním autobusem (40 lidí) a cílem
byla jižní Morava. Před návštěvou lednického zámku jsme chtěli okouknout
rybníky, ale ptáci asi byli někde jinde. Zámek nás uchvátil, skleníky příjemně
překvapily a na minaretu se
nám točila hlava. Přistavená
loď jen pro nás byla asi
největší atrakcí a dovezla
nás zpět k zámku.
Autobusem jsme se poté
přesunuli ke Strážnici
okouknout největší
pískoviště u nás, osypané
břehy řeky Moravy a
rezervaci Váté písky.
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Podzimní brigáda
v rezervacích (28. září
a 5. října)
Lidi z ČSOP Salamandr
z Rožnova pokosili louky a
my jsme se je během těchto
dvou dnů snažili shrabat,
seno uklidit nebo spálit. Za
odměnu jsme dostali od nich
budky na školní zahradu.
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Výprava na Lipovou
skalku (9. listopadu)
15 lidí nás vyrazilo z Valšovic na
klasickou výpravu – poznávali
jsme poslední kvetoucí rostliny,
stromy, vařili jsme si polévky na
ohni, hráli jsme si.
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Otisky listů
(17. listopadu)
Na státní svátek Pošík
s Magdou zorganizovali
procházku do arboreta,
kde jsme si nasbírali listy
a u Lehkých doma dělali
modrotiskové otisky,
dohledávali informace
v literatuře, baštili buchtu
a popíjeli čaj. Bylo nás 11
i s malou Julčou.
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Závěr roku (prosinec)
Hočhókova žádost o zaplacení příspěvků do LLM na rok 2014 spustila mailovou
lavinu odpovědí našich členů – a vše se točilo okolo Okwaha, o jeho smyslu, o
smyslu našeho setrvávání v kmeni. Nakonec jsme zvolili cestu osobního kontaktu
a 1. prosince se 6 dospělých členů Okwaha sešlo ve skautské klubovně na čaj o
půl třetí. Vyříkali jsme si naše pocity a postoje a domluvili se na několika
závěrech, s kterými jsme poté seznámili celý kmen.

Zpráva o hospodaření v roce
2013

!

Účetnictví za účetní období 1.1.2013 – 31.12.2013 bylo zpracováno pomocí
software WinDUO. V souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a
výsledkem hospodaření za účetní období nebyla vykázána povinnost odvádět
daň z příjmů. Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu.
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Příjmy
Půjčovné lukostřelnice
Úroky
Účastnické poplatky
(tábor, výpravy)
Dotace MŠMT
Grant města Hranice

Výdaje
700 Stravné (tábor, výpravy)

12 420

2 Materiál (táb. vybavení,
spotřební mat.)

12 080

41 500 Cestovné (tábor, Čotokva)

1 788

4 140 Ostatní služby (ubytování,
jízdné, vstupné)

36 744

15 000 Ostatní náklady (bankovní
poplatky)

159

61 342

63 191
Výsledek hospodaření

-1 849

Výroční zprávu kmene Okwaho za rok 2013 sestavil Jaromír Pospíšil – Pošík. Přehled
činnosti připravila Alice Lehká – Ája. Autory fotografií jsou Ája a Roman Burianec.
Vydáno v dubnu 2014.

