Kmen Wahpeton
Výroční

zpráva o činnosti za rok 2014

1) Organizační struktura
Funkce:


Náčelník:Jan Novák - Hukwim

Rody:



Rod Sýcův
Rod Mahykanův

Základní informace:




Registrační číslo kmene: 108
Lokalita: Praha
IČ: 70952965

2) Kmen Wahpeton
Kmen sdružuje převážně členy z Prahy, ale i z jiných míst.
Kmen byl založen už v roce 1936, přesněji 13.6.1936. Po roce
1990 sdružoval bývalé členy Wahpetonu a poválečné členy
kmenů Sisseton, Wahpekute aj. K roku 2014 má kmen 31
registrovaných členů, z nichž 17 členů patří do velké lóže a
14 do malé lóže. Rod Sýcův se více zaměřuje na aktivní
soužití rodičů a dětí se zdůrazněním na poznávání přírody,
kultury a sportu. Starší členové kmene a rod Mahykanův se
schází pravidelně vždy první úterý v měsíci. Náplní
společných schůzek bývá vždy jiná činnost či událost.
Program mají vždy pestrý a nabitý mnoha informacemi.

3) Činnost
Rod Mahykanův
Schůzky, které se odehrávají každé první úterý v měsíci a
příležitostně kulturní akce.
Rod Sýcův
Jarní prázdniny
Tohoto roku jsme se vypravili stejně jako v letech předtím do
Rokytnice v Orlických horách, abychom tam strávili jarní
prázdniny. Celý týden se nesl ve sportovním duchu. Hlavní
náplní bylo sjezdování a běžkování. Po sportovních výkonech
musel přijít i intelektuální zápřah, a tak večery byly
naplněny společenskými deskovými hrami (letošním hitem se
stalo Ubongo). Velkolepý, závěrem našeho týdne byl už tradiční
zmrzlinový pohár v hospodě U Rampušáka.

Letní tábor
Letos jsme se vypravili opět na Vysočinu na Malý Walden,
abychom si užili letních prázdnin a pohody. Nesešlo se nás
mnoho, ale nálada byla vynikající. Stačila nám tři teepee a
jeden zubřík, který jsme se rozhodli prvně postavit.
Osazenstvo bylo spíše mladšího věku.

Závody v orientačním běhu Pěkné prázdniny
Část našeho rodu se zúčastnila každoročně konaných závodů,
v Českém ráji, Pěkné prázdniny. Závody se vždy konají na konci
letních prázdnin a jsou takovou tečkou za létem stráveným
v přírodě. Letos proběhly od 23. 8. – 24. 8. a měly tři etapy.
Všichni závod úspěšně dokončili a z lesa se dostali bez újmy
na zdraví.

Procházka židovskou Prahou
Protože jsme všichni obyvateli Prahy, rozhodli jsme se ji lépe
poznat. Cílem naší procházky bylo prohlédnout si židovskou
Prahu, a abychom si odnesli co nejvíce informací, přizvali
jsme si povolanou osobu. Byla jí naše příbuzná Eva Zbořilová,
která je profesionální průvodkyně.

