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Základní informace:
Kmen LLM je dětským kmenem, který byl založen v březnu roku 2012 (s přípravnými kroky
v polední čtvrtině roku 2011). Připravuje program pro děti z Bečova nad Teplou, Dolní
Hluboké a okolí Toužimi, jeho členská základna je však tvořena mimo jiné i přidruženou
rodinou z Plzně. Kromě pravidelných schůzek a letního táboření se kmen zapojuje do
organizace veřejných akcí v Bečově nad Teplou, jako jsou Den země, Dětský den,
Velikonoční a Vánoční setkání, apod. Kmen měl původně hlavní klubovnu v prostorách fary
v Bečově nad Teplou, v zimním období však stále více využívá pro pořádání schůzek
prostory Regionálního edukativního centra v areálu Státního hradu a zámku Bečov. Pro
schůzky je rovněž vzhledem k rozšiřujícímu se zázemí využívána Bečovská botanická
zahrada.

Kontaktní údaje:
Adresa: Nám. 5. května 203, 364 64 Bečov nad Teplou
IČO: 22742841
Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka
Email: strazcipokladu.becov@gmail.com
Kdo je kdo:
Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa
Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann
Hospodář: Dagmar Wizovská
Písmák: Jakub Uhlík

Pohled náčelnice na uplynulý rok:
V roce 2014 kmen pokračoval v aktivitách, které byly nastartovány v předchozích
letech, jako byly zejména rozšiřování majetku a vybavení kmene, systematičtější práce se
členskou základnou, dohnání některých nedostatků v organizaci a zapojování se do aktivit
Ligy lesní moudrosti jako celku. Především posledně jmenovaný bod se, dle mého názoru,
v roce 2014 podařilo naplnit, neboť se bečovský kmen podílel jak na organizaci prvního
víkendu náčelnických zkoušek, tak na pořádání výletu v rámci mezinárodního setkání
woodcrafterů v létě 2014. V rámci pravidelného letního táboření kmene poté naši členové
navštívili ligové táboření na Kosím potoce a jak pro malé, tak pro velké účastníky to byl
bezesporu jeden z vrcholů celého našeho tábora ve stylu Dvou divochů. Myslím, že obě
akce se nakonec vyvedly a podařilo se nám zprostředkovat jejich účastníkům příjemné
zážitky.
V rámci rozšiřování majetku a vybavení kmene se nám díky poměrně úspěšně
dotační činnosti a podílení se na pilotážích přes OPVK podařilo získat pro kmen některé
základní vybavení táborové kuchyně, dále nářadí (část jako věcný dar, část pořízena
z peněz z dotací a kofinancována vlastními příspěvky) a především pořízení dalšího stanu
(shelter) a drobného vybavení.
V rámci systematičtější práce se členskou základnou jsme se snažili především o
posunutí pravidelných schůzek směrem od pouhých her a pobytu v kolektivu stále více
k „poučeným“ hrám, respektive hrám s poučením (první pololetí roku bylo věnováno
dlouhodobé hře Stoupání na horu, kdy jsme se během pravidelných schůzek vždy
seznamovali s některými specifiky táborového života, nebo pobytu v přírodě, v druhé pololetí
potom navázala hra na motivy Starých pověstí českých v kombinaci s poznáváním památek).
Během letního tábora bylo pak dosaženo maximálního možného počtu účastníků, které je
schopen náš kmen obstarat a to celkových 60 dětí a dospělých účastnících se této akce.
Myslím, že tento počet ve stávajících podmínkách nebude možné v dohledné době překonat
a naše snahy se teď budou ubírat spíše směrem zajištění pravidelnosti pořádání táborů.
V druhém pololetí roku začala činnost kmene narážet na některá úskalí, kterých jsme
se obávali již od počátku, a která budou do budoucna zcela jistě významně ovlivňovat jeho
fungování. Jedná se zejména o velmi malý počet vedoucích, kteří se mohou podílet na
přípravě a realizaci pravidelných schůzek (v tuto chvíli ve zcela pravidelném rytmu pořádají a
připravují schůzky dva lidé, z nichž jeden není členem kmene, ostatní dospělí členové
z nejrůznějších důvodů nemohou). Bohužel členská základna v dětské části kmene ještě
není v takovém věku, aby nejstarší mohli samostatně připravit program pro mladší. Dalším
problémem se potom ukazuje stále větší množství dětí z Bečova, které dojíždí do školy do
Karlových Varů a aktivity pravidelných schůzek v Bečově jen velmi obtížně stíhají.

Z plánů avizovaných v loňském roce se nám bohužel rovněž nepodařilo vylepšit
webové stránky, ani rozšířit členskou základnu směrem k osobám ve věku cca 15 let (což je
otázka velmi úzce spojená právě s problematikou vedení schůzek). Nicméně z avizovaných
cílů se podařilo splnit vylepšení vybavení, uspořádání tábora a udržení zisku příjmu z dotací
v intencích předchozích let.
Obecně je tedy možné uplynulý rok hodnotit jako pozitivní a pro fungování kmene
zásadní, především z hlediska zajištění se vlastním vybavením (včetně pořízení několika sad
tyčí pro teepee, sheltery a zubřík).
Směrem k následujícím letům však zůstává otázkou, jak do budoucna kmen
směřovat, zdali stále jako dětský s pravidelnou činností, či spíše jako rodinný i za cenu
úbytku členské základny a určité změny zaběhlého fungování (přerušení schůzek, realizace
spíše víkendových akcí).
Určitě však bude následující rok fascinujícím dobrodružstvím, tak jako ty předešlé!
Káťa

Významné akce roku 2014:
Novoroční výprava „Za tajemstvím Homolky III“ 1.1.2014 – v rámci tradičního turistického
pochodu realizace zážitkové trasy pro děti
Leden – březen – soboty – v rámci akci Strážci v pohybu kurzy bruslení pro členy kmeny
27. – 29. 3. 2014 Pomoc s organizací NZ a Čotokvy Velké lóže, respektive prvního
teoretického víkendu zaměřeného na poznání osobnosti Kašpara Pluha z Rabštejna jako
domnělého prvního woodcraftera
27.4. 2014 – Organizace dětských aktivit v rámci akce Bečovská chůze – výuka Nordic
Walkingu pro děti
24.5. 2014 Indiáni v botanické zahradě – ukázky života severoamerických indiánů,
prezentace Ligy lesní moudrosti
1.6. 2014 Uzlování se Strážci – v rámci Mezinárodního dne dětí příprava stanovišť a aktivit
pro nejmenší
14.6. 2014 Tradiční výprava v rámci akce Z Bečova za minerálními prameny
26.7. 2014 Indiáni v botanické zahradě podruhé – ukázky života severoamerických indiánů,
prezentace Ligy lesní moudrosti
27.7. – 2.8. 2014 Tábor Strážců pokladů na motivy knihy od E.T. Setona Dva divoši, v rámci
tábora výlet na Táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce
5.8. 2014 Organizace Mezinárodního setkání woodcrafterů, zajišťování programu pro 50
mezinárodních účastníků

Výhledy do roku 2015
Otázky, přání a úkoly do roku 2015 je možné shrnout v těchto bodech:
1) Otázka uspořádání tábora v intencích minulých, či jeho realizace na novém místě
a jiném termínu
2) Řešení realizace pravidelných schůzek a odpovědnosti za přípravu
3) Vyřešení způsobu budoucí organizace kmene jako takového (dětský x rodinný)
4) Pořádat více vícedenních výprav
5) Účast na více akcích LLM, především s dětskými členy
6) Pokračování projektu „Strážci v pohybu“
7) Udržení dotačních zisků alespoň na úrovni roku 2014
Jak se kmeni dozvědět
V současné době nedisponuje kmen funkčními stránkami, základní info o schůzkách
je možné nalézt na http://www.castlebecov.eu/edukace/kmen-strazcu-pokladu-v-becove-nadteplou/ .
V přechozích letech bylo o činnosti kmene pravidelně publikováno v Bečovském
zpravodaji i dalších periodicích, jako byl například Karlovarský deník. V roce 2014 byla
rovněž dohotovena dlouho postrádaná kronika kmene, která bude nyní průběžně
naplňována. V roce 2013 byl rovněž zřízen uživatelský účet na serveru rajce.net, kde je
možné si prohlédnout některé fotografie z akcí.

Podpořili nás
Město Bečov nad Teplou – paní starostka Olga Haláková, bezúplatné zapůjčení klubovny
v prostoru místní fary, přidělení dotace na fungování
Státní hrad a zámek Bečov, Národní památkový ústav – správa objektu – bezúplatné
zapůjčení prostor pro pořádní některých akcí a propůjčení prostor edukativní učebny, která
v zimních měsících slouží jako alternativní prostor klubovny kmene
Karlovarský kraj – poskytnutí dotace na fungování kmene v rámci našeho projektu
„Poznáváme, pomáháme, táboříme a tvoříme“
23/02 ZO ČSOP Berkut – Jiří Šindelář, pronájem prostor tábořiště v Bečovské botanické
zahradě pro táboření kmene, včetně vybavení zahrady, možnost v zahradě bezplatně
pořádat schůzky a akce, v roce 2014 včetně NZ a mezinárodního setkání woodcrafterů
Středisko Klíč, Nový Bor, Svaz skautů a skautek ČR – vedoucí střediska Martin Lischka /
Vuk – možnost spolupráce na společném táboře, zapůjčení vybavení na táboření
v Bečovské botanické zahradě
Manželé Marta a Josef Švejnohovi – zapůjčení šeltru na letní tábor
Sdružení Koloděj – zapůjčení teepee na letní tábor
Frenk, Dědek, Dan, Eva, Jana, Blanka, Matylda, Venca, Anička, Anička J., Tomáš, Miloš,
Dája, Pepe, Romana, Dáša a další – nezištná pomoc při táboře a schopnost hrát si
Alena Švehlová – konstrukce a organizace projektu Strážci v pohybu
Jiřka Horváthová a Magda Polanská – účast na schůzkách a pomoc s jejich organizací
Rodiče členů kmene – obětavá pomoc s organizací akcí, konstruktivní kritika, morální
podpora!!!

Kmenové finance
Nejvýznamnějším finančním obnosem, se kterým kmen v roce 2014 pracoval, byly
účastnické poplatky na letní táboření, zde se podařilo skončit s mírným přebytkem, který byl
použit na nákup materiálu do táboření a další aktivity. Kmenové příspěvky (mimo příspěvku
LLM) byly v roce 2014 dobrovolné a bylo jich použito na nákup drobného materiálu na
jednotlivé akce. Kmen se v loňském roce účastnil díky LLM pilotáže z projektu OPVK
(Korálkové činy). Kmen byl úspěšným žadatelem dotace na volnočasové aktivity dětí a
mládeže Karlovarského kraje a města Bečov nad Teplou a získal rovněž dotaci od MŠMT.
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Fotografická příloha, aneb „Poznáváme, pomáháme, táboříme a tvoříme v roce 2014“

POZNÁVÁME

Poznáváme fungování parního stroje na schůzce věnované návratu do minulosti

Poznáváme zimní radovánky

POMÁHÁME

Pomáháme prezentovat kulturu severoamerických indiánů

Učíme se, jak realizovat záchranu na ledu

TÁBOŘÍME

Táboříme stylově

TVOŘÍME

Tvoříme návrhy na kmenovou vlajku

Vytváříme oheň tradičním způsobem – třením dřev

Ale především tvoříme jednu nerozlučnou rodinu!!!

