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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KMENE ŤAPÁČ
ROK 2014
Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde
uvedeny vybrané výpravy a akce kmene.

VÝPRAVY A AKCE KMENE

Pravidelná činnost se konala v naší klubovně v Zázvorkově 1999, Praha 13 – Lužiny. A to
formou pravidelných schůzek dvakrát týdně. Ty byly vždy rozděleny dle věku účastníků,
aby bylo možné vhodně přizpůsobit program schůzek. Ke konci roku byla podepsána
smlouva o pronájmu vedlejší místnosti a to z důvodu, že ta současná nevyhovovala
v zimních měsících svou kapacitou. Tato smlouva byla uzavřena do dubna následujícího
roku, neboť v teplých měsících se koná pravidelná činnost především v okolním parku a na
hřištích.
První velkou výpravou v tomto roce byly Hory, které se již poněkolikáté uskutečnily na
skvělé chatě v Bedřichově. Hory jsou vždy týden plný zimních radovánek. Nejvíce se
všichni těší na lyžování na zdejších sjezdovkách a běžkování. Samozřejmostí je tematický
program pro dny, kdy se nelyžuje. Bohužel letos nám příliš počasí nepřálo a tak se kromě
sjezdování na uměle zasněžovaných sjezdovkách chodilo i na procházky do přírody a po
okolí. Ale jak je vidět z fotek, tak na curling se i tak kousek ledu „na rozkvetlé louce“ našel.


Stránká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE
Ťapáč není pouze kmen skvělých indiánů, ale také skvělých zpěváků a tak i letos jsme vydali
své Ťapáčské hity. Ty jsme nahrávali u jednoho kamaráda našeho náčelníka.

Když čas zavelí k vymrskání si nějakých těch vajíček od holek, tak Ťapáč spojí svoje
pomlázky s kmenem Stopaři Wallowa a jede na společné Velikonoce na chatu se spoustou
her a zábavy. Vyzkoušeli jsme si například, jestli dokážeme shodit vajíčko z prvního patra
tak, aby se nerozbilo. A věřte, jde to. Akorát je třeba vajíčka pořádně ochránit a zajistit
měkké přistání. 
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Každým rokem pořádá náš kmen historickou hru v ulicích Prahy s názvem Stará Praha.
Týmy z mnoha kmenů z celé republiky se pokusí navštívit všechny historické postavy a
odpovědět na otázky pojící se k dané části Prahy. Odměnou je jim nejen dobrý pocit
s příjemně stráveného dne, ale především mnoho nových znalostí o historii hlavního
města. A samozřejmě nějaká ta odměna. Letos se pokusili účastnicí pomoc Albrechtovi
z Valdštejna skoupit všechny nemovitosti, které chtěl na Malé Straně. To však nebylo jen
tak, neboť klíče k nim vlastnilo mnoho známých osobností, jako třeba Ema Destinová či
Jan Werich.

Ťapáč též jezdí na víkendové akce, jako jsou Táboření Malé lóže a Stopa černého vlka.
Kde se spíš v týpí, soutěží se v rozdělávání ohně křesáním a hrají se hry. Děti poznají
ostatní vrstevníky z různých koutů republiky a mají možnost se naučit navzájem mnoho
nových dovedností.
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Letos jsme kupovali nové týpí, a co by to bylo za nové týpí, kdybychom si ho sami
nepomalovali dle libosti. Jak se nám výtvor podařil, můžete vidět na obrázku.
A jak, že se pod ním spí? Tak to si budete muset vyzkoušet sami. 

Ale asi tím největším vrcholem celoroční činnosti je letní tábor. Již několik let jsme na
louce kousek od Štipoklas v okrese Kutná Hora. Louka patří dědovi jednoho z našich členů
a tak je o nás vždy výtečně postaráno. Vodu bereme ze studny dědy, u kterého máme zároveň
uschovány i tyče a další materiál, u tábořiště máme rybník a vůbec je tam krásně. 
Tématem letošního tábora bylo Po vlnách do neznáma za objevením pokladu. A jak to
dopadlo? No samozřejmě, že jsme našli, co jsme hledali. Podle fotek zcela jistě jako my
usoudíte, že to byl velmi povedený tábor.
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Uspořádali jsme též Cyklovýpravu ke Karlštejnu a jeho okolí.

Podzimní prázdniny jsme si užili na chatě, kde nás navštívili skuteční mimozemšťani.
Setkání s cizí rasou dopadlo nad míru dobře a doufám, že i oni si udělali jen dobrý
„obrázek“ o naší civilizaci.  Kromě tradičního poznávání okolí jsme si i pouštěli draky a
hrálo spoustu her v příjemné podzimní přírodě.
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Základní údaje:
Náčelník – Jan Merhaut
Vedoucí rodů – Dita Laštovičková, Andrea Laštovičková, Jan Merhaut
Hospodář – Jakub Loula
Zdravotník – Barbora Studená

Počet členů: 57
Počet členů do 18 let: 48
Schůzky: 2x týdně
Celkové příjmy: 173 396 Kč
Celkové výdaje: 169 716 Kč
Příspěvky do kmene: 400 Kč/rok
Dotace od MHMP: 56 649 Kč
Dotace od MŠMT: 16 340 Kč

Výroční zprávu sestavil: Jakub Loula

Stránká 8

