Výroční zpráva kmene Changleska Thozi
za rok 2014

Úvod
Changleska Thozi znamená v lakotštině Zelený kruh. To byl odjakživa název
našeho kmene. Naše historie sahá do roku 1988. Postupně jsme působili pod
různými organizacemi. Od roku 2013 jsme členy Ligy lesní moudrosti.
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Organizační struktura kmene
Náčelnictvo:
Náčelnice:
Ohnivec:
Hospodářka:
Písmák:
Owachira:

Ivana Šircová
Martin Čapek – Indi
Věra Němcová – Omeletka
Kateřina Marešová
Jakub Moravec

Oficiální údaje
Název: Liga lesní moudrosti – kmen Changleska Thozi
Sídlo: Schoellerova 109/77, 196 00 Praha 9
Statutární orgán: Ivana Šircová
IČ: 01718011
DIČ: CZ 01718011
Evidenční číslo kmene: 110
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2900508458/2010
Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl: Stanovy LLM – WL (Liga lesní
moudrosti – Woodcraft League)
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Členové
V roce 2014 měl kmen celkem 13 členů, z toho 5 dospělých.
Činnost
Schůzky
Členové kmene se scházeli nepravidelně v klubovně i při jiných akcích.
Vyráběli jsme, bubnovali, chodili jsme lézt na stěny do Mammuta
v Holešovicích, stříleli jsme z luku, …

Výpravy
Únor výprava – vandr na Kokořínsku sobota 8. 2. 2014 – neděle 9. 2. 2014
Březen jednodenní výprava na Powwow do Kladna - sobota 22. 3. 2014
Duben brigáda na Kosím potoce – 11. 4 2014 – 13. 4. 2014
Prosinec vánoční výprava do Nymburka pátek 12. 12. 2014 – neděle 14. 12. 2014

3

Únoroví zimní vandr

Březnové Powwow v Kladně
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Naše vánoce a silvestr v jednom
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Setkání rodinných kmenů
19. 4. 2014 Malý Walden.

Táboření Malých lóží
Od čtvrtka 8. 5. do neděle 11. 5. 2014 jsme se účastnili TamaLa na Malém
Waldenu. Velikonoce byly ve znamení přírody, hledání proutků a pletení
pomlázek.
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Tábor
Kmenový tábor proběhl od 29. 6. do 13. 7. 2014 na tábořišti Horní louka na
Kosím potoce. Postavili jsme velké týpí, dva šeltry a dva jehlany a přístřešek pro
kuchyni. Tábor jsme stavěli všichni společně. Během tábora jsme postavili
chlebovou pec, tentokrát kamennou. Zabrigádničili jsme si při hrabání sena a
stavění lávek. Uspořádali jsme výpravu do štoly, hledali jsme kešky, vyráběli
jsme, co jsme nestihli přesrok, ve vaření jsme se tentokrát střídali všichni,
uchvátilo nás plnění činů z vaření na ohni a ze surovin. Tábor jsme zakončili
kmenovým sněmem.
Kuchyň a šeltr s jehlany
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Kmenový sněm v týpí

Po kmenovém sněmu v týpí
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Další akce
Účastnili jsme se také akcí Ligy lesní moudrosti. Setkání ohnivců v březnu
14.-16. 3. 2015.

Táboření na Kosáku. 25. 7. - 9. 8. 2014. Zúčastnili jsme se ligového stylového
táboření. Tábořili jsme na Horní louce. Táboření bylo impozantní počtem staveb
a lidí, a také hostů z jiných zemí. Táboření jsme si užívali společně a každý měl
zároveň své oblíbené činnosti. Mladí našeho kmene se vrhli do tréninku
a turnaje v ringu, pekli v peci pizzu. Výzvou pro mladíky a ohnivce byl
lukostřelecký biatlon. Pro ostatní jsme uspořádali praktický kurz první pomoci,
výrobu nákrčníků z vrbových proutků. Na Velkém sněmu Bobr pasoval Indiho
a Kubu na Sagamora a Janka na Lovce.

Ligové táboření na Kosáku – budíček s Bobrem
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Zimní kmenové táboření na Kosáku
Od 27. 12. 2014 do 2. 1. 2015 jsme tábořili na Kosáku. Bylo nás celkem 4
dospělí a 3 děti. Postavili jsme menší týpí. Vařili jsme na ohni různé dobroty,
úspěch měly žebra a kroupová polívka. Zažili jsme snížek zmrzlý, přemrzlý,
koulovací i vlhký. Každý den jsme nachodili aspoň 10 kilometrů po okolí a
stopovali jsme zvířata. Třetí den táboření bylo 13 stupňů pod nulou do půlnoci a
pak jsme už raději neměřili. Nový oheň v novém roce nám přinesly Nepravé
tváře od našich sousedů z vraního týpí.
Zimní táboření na Kosáku
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Zpráva o hospodaření kmene
Náklady celkem: 24 991,20,- Kč
Výnosy celkem: 35 850,00,- Kč
Výsledek hospodaření: 10 858,80,- Kč

Klubovna
Naše klubovna sídlí v Novoškolské ulici v Praze 9 v areálu TJ Sokol Vysočany.

Web
Webové stránky http://indiani.weebly.com/
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