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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 2014 jsme měli 21 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 – aja.lehka@centrum.cz
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Web:
www.okwaho.cz
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Bankovní spojení:
192901160/0300
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IČ:
71221328

Přehled činnosti v roce 2014
!

Novoroční výstup na Kelčský Javorník (4. ledna)
Začínáme tradici – každý rok jiný Javorník. Tentokrát míříme na ten Kelčský.
Sešli se zástupci Okwaha, Plantaga a skautů, celkem na 19 účastníků. Cestou
k vrcholu hrajeme různé hry, našli jsme také partyzánský bunkr. Cesta nám
ubíhala velice příjemně až na vrchol, kde jsme si chtěli opéct k obědu co měl
kdo dobrého, ale ouha ohniště bylo obsazené, tak nezbývalo než jít dále. Na
památku jsme se zapsali do vrcholové knihy a šli hledat jiné místo k opékání.
Cestou na vlak jsme si prohlédli zbytky hradu Šaumburku a Zubříče.
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Mezinárodní sčítání vodních ptáků na Bečvě (18. ledna)

Tato již tradiční akce proběhla ovšem netradičně a to na lodi. Vody bylo dost a
také se bylo na co dívat – nádherní ledňáčci v neobvykle hojném počtu, volavky
popelavé i bílé, divoké husy, racci.
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Bobří hrad (31. ledna – 2. února)
Využili jsme pozvání přátel z kmene
Jezerní lidé a vyrazili na srub Bobří hrad,
který se nachází na břehu jezera - tou
dobou krásně zamrzlého. Po zabydlení
jsme vyrazili celí netrpěliví na led a
užívali si radovánek, které nabízel. Večer,
ve světle svící a lamp, proběhlo
ochutnávání dobrot, které jsme přivezli ze
svých domovů. Druhý den jsme chystali
curlingovou dráhu, aby mohl začít souboj
generací děti proti dospělým. Protože se
blížil večer, který byl ve znamení sněmu,
připravili jsme vše nezbytné k jeho
hladkému průběhu. V neděli jsme využili
poslední příležitost užít si ledové plochy,
uklidili a vlakem jeli domů.
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Sněženky v Beskydech (1. března)
Ze Zubří jsme vyrazili kolem památného tisu na hřeben Veřovických vrchů,
prošli rezervaci Trojačku, která byla obsypána kvetoucími sněženkami. Došli
jsme k pramenům Zrzávky, kde se na malém území nacházely tři prameny
různých chutí.
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Soví hlídka (14. března)
Pod rouškou tmy jsme vyrazili autobusem na Boškov a po lesní cestě se vydali
sledovat nebo spíše poslouchat sovy. Přes rachotící potůček ale nebylo nic slyšet,
zato jsme se krásně vylekali, když nám přes cestu přeběhla rodinka divočáků.
Nás to ale neodradilo a dál jsme valili rychlým krokem do Podhoří na poslední
autobus do Hranic.

!

Akce Budka (15. března)
Na přání Magdy se konala ve školních dílnách akce, při které vznikaly nebo se
opravovaly budky, které se následně rozvěsily po Hranicích, aby sloužily našim
opeřeným přátelům.
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Za jarními květy (22. března)
Z vlakové zastávky Špičky jsme vyrazili přes les Hložec, který byl přímo
obsypaný kvetoucími ladoňkami směrem k obci Špičky. Děti měly za úkol vybrat
si jednu rostlinu a zapsat si o ní co nejvíce informací, které poté sdělily ostatním.
Touto příjemnou formou jsme se všichni zúčastnění dozvěděli mnoho
zajímavostí. Protože nám všem už řádně vyhládlo, našli jsme si příhodné místo,
kde jsme si uvařili vydatné polévky z vlastních zásob. Pak jsme obloukem obešli
lom a přes Kostelíček dorazili do Hranic.
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VEX – Bílé Karpaty (18. – 20. dubna)
Před námi dny volna slibující krásné počasí a my jsme vyrazili do kraje
Žítkovských bohyň. Ze Starého Hrozenkova jsme šlapali do kopce na Žítkovou a
dále přes hřeben Chabová; navečer jsme se utábořili u blízkého pramene. Druhý
den jsme měli namířeno do Vlárského průsmyku, kde jsme se těšili na kofolu.
Dále přes Sidonii, kde jsme viděli starou havířskou kolonii, pekárnu, na
Bezovou, kde jsme si u kapličky nechali batohy a zašli se podívat na nedaleký
Vršatec. Další den sliboval opět krásné počasí a my jsme se kochali krásnou
přírodou, výhledy, obědvali jsme v trávě, užívali si sluníčka a pomalu se blížili ke
Střelné. Děti se začaly ozývat, že by rády už jely domů a navíc se začalo
zatahovat, nebe zčernalo a vypadalo to na vydatný liják. Ve Střelné na nás čekal
vlak a tak bylo rozhodnuto – jelo se domů.
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Sněm ve Větrném údolí (26. – 27. dubna)
Opět po roce tradiční termín, tradiční místo Větrné údolí. Krásné počasí nás
provázelo po celý víkend. Po nezbytném úklidu tábořiště jsme uvařili výtečný
oběd, podívali se po okolí a začala příprava sněmu. Uprostřed sněmovní hry se
náhle zjevili tři chlapi Poláškovi. Večer se u ohně zpívalo a povídalo a ráno
odjížděl každý podle svých potřeb.
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Nejkrásnější sbírka – Malá Fatra (1. – 4. května)
Akce pořádaná Okwahem a Drum
Bunem pro LLM. Té letošní se
účastnilo 10 lidí. Sraz byl ve Varíně
s prohlídkou Strečna, zajímavá
přednáška o medvědech a nocleh na
správě CHKO. Dále byly na programu
Jánošíkovy diery, Rozsutec a
hřebenovkou na východ na chatu pod
Chlebom. Chladnější noc pod
plachtičkou, ale ráno byl odměnou
okouzlující výhled na Velký Kriváň.
Putování nás zavedlo dále krásnou
přírodou zase zpět pod Strečno, kde
jsme nasedli na pltě a sjeli kus Váhu.
Rozloučení proběhlo v Žilině, odkud
jsme se rozjeli do svých domovů.
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Akce Bulka (8. května)
Iva pro nás zorganizovala vypečenou akci Bulka. V pekárně v Zámrskách
nedaleko Hranic, jsme se naučili připravit těsto pro bulky, chléb a vše následně
upéct. Naučili jsme se udělat zmrzlinu z jahod a banánu a na závěr připravili a
upekli pizzu z pšenice Kamut, což je obilovina objevená v egyptské pyramidě.
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Sečení na Malé Kobylance (24. května)
Každoroční brigádička ke zkrášlení louček v blízkosti Hranic.
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Cyklovyjížďka do okolí Hranic (25. května)
Vyrazili jsme na Familie, projeli starým vlakovým tunelem ve Slavíči, ochutnali
první letošní třešně a přes pole a lesy cestou necestou dojeli na Kunzov na
limonádu.
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Výprava do země nikoho (7. června)
Vyrazili jsme z Horní Suché
v doprovodu Jirky Kupky – skauta a
učitele na Vysoké škole báňské
v jedné osobě. Dozvěděli jsme se
zajímavé informace o místech, kam
jsme měli namířeno, že zde žily
stovky lidí, jezdily tramvaje, a kde
kvůli těžbě uhlí muselo vše ustoupit.
Dnes je vše zarostlé a my zde
můžeme pozorovat zajímavé
živočichy. Naše putování končilo
prohlídkou kostela sv. Petra
z Alkantary, který se v důsledku těžby
propadl o více než 37 m. Po prohlídce
kostela jsme se rozloučili s naším
průvodcem a odjeli plni nových
zážitků domů.
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Čapí safari (28. června)
Protože je letošní rok rokem čápů, tak jsme se i my rozhodli porozhlédnout se
v našem okolí. Sedli jsme na kola a rozjeli se do okolních vesnic mapovat jejich
výskyt. Výlet byl symbolicky zakončen v hospodě U Čápa.
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Expedice Mons Lupi – Vlčí Hory (6. – 12. července)
VKrásný puťák nádhernou přírodou východního Slovenska, polských Bieszczad
a s nahlédnutím na Ukrajinu. Krajina je lemovaná dřevěnými kostelíky, v lesích
jsou pozůstatky z dob, kdy zde probíhaly dost ukrutné boje, vojenské cintoríny,
v obci Osadná je pod pravoslavným kostelem krypta s kosterními pozůstatky,
v hospodě vykopávky zbraní z 1. světové války. Po týdnu náročného, ale krásnou
přírodou procházejícího putování jsme se vrátili zpět domů.
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Mezinárodní táboření LLM na Kosím potoce
(26. července – 9. srpna)
Tradičního táboření se účastnily dvě rodiny z řad Okwaha. Tento rok byl
zpestřen pobytem Angličanů, Kanaďanů, Švédů a skautů z Izraele. Účastnila se
i vnučka E. T. Setona Julia. Proběhly dva týdny krásného táboření.

!

Hvězdárna ve Vyškově (9. srpna)
Na sobotní podvečer jsme měli domluvenu návštěvu vyškovské hvězdárny.
Program pozorování oblohy jsme museli změnit z důvodu nepřízně počasí, ale
naše průvodkyně ředitelka Dobruška nám vše plně vynahradila poutavým
povídáním o hvězdách, vesmíru a také nás nechala prohlédnout hvězdářský
dalekohled.
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Skautský triatlon (6. září)
Akce k zahájení školního i skautského roku. Soutěžilo se v běhu, jízdě na kole a
střelbě ze vzduchovky. Jedna kategorie míjela druhou, nechali se přemluvit i
diváci v riflích a na půjčených kolech závodili snad všichni. Skvělá atmosféra.
Odpoledne bylo nachystáno i nějaké občerstvení a po slavnostním zapálení
táboráku následovalo vyhlášení výsledků – Okwaho se nemělo za co stydět!
Poseděli jsme, pomohli s úklidem a šli spokojeni domů.
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Brigáda Kostelíček (13. září)
Sekla se loučka u skalky nad Kostelíčkem – terén docela strmý – byla natažena
lanovka na spouštění pohrabané trávy do přistaveného kontejneru. Magda
přinesla na posilněnou buchtu a mléko. Po práci jsme stihli mrknout do kostelíku
na hřbitově, protože byl den otevřených památek.
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Moravský kras (20. září)
Podzimní autobusový zájezd hrazený z peněz městského grantu. Vyrazili jsme
brzy ráno směr Ochoz u Brna, kde jsme navštívili skautskou základnu Kaprálův
mlýn. Dále veřejnosti nepřístupnou Ochozskou jeskyni a jeskyni Pekárnu.
V Křtinách jsme si prohlédli nádherný kostel vystavěný Santinim a pak
pokračovali k další jeskyni Výpustek přestavěnou na vojenský bunkr. A
následovala další jeskyně Býčí skála také běžně nepřístupná. I přes blížící se
bouřku jsme stihli vyběhnout do Rudického lomu a nasbírat si pazourky a
barevný písek. To už ovšem začalo velmi vydatně pršet a měli jsme co dělat ať se
vrátíme do autobusu a setřepeme ze sebe písek a bláto.

Boňkov (4. října)
V tomto školním roce první výprava s novými plantážníky, začínala na
Radíkově. Sestoupili jsme do údolí Boňkova a pak břidlicovou sutí nahoru
k ohništi. Zahráli jsme si na ovečky, zkontrolovali netopýry, uvařili výtečný guláš
a ještě než přijel autobus si zopakovali plody dřevin.
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Vandr po Javorníkách (11. – 12. října)
Dvoudenní putování ze slovenské strany Javorníků na moravskou stranu.
Vyrazili jsme ze Zariečie, stihli východ slunce z mlžného oparu a pokračovali do
Horní Marikové, kde jsme se občerstvili kofolou v hospůdce. Pak jsme stoupali
do sedla pod Orgoňovou Kyčerou a dále úbočím Kaniakovy Skaly, kde jsme si
všimli otisku medvědí tlapy a o kus dál Hočhóka našel i medvědí trus. Nocovali
jsme u ohniště poblíž Malého Javorníku. Nedělní ráno jsme sestoupili na Portáš
a Kohútku, kde jsme potkali Pošíka, Magdu a Julču na výletě se známýma. My
se vydali po žluté do Nového Hrozenkova na vlak.
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Kosení na Kobylankách (9. listopadu)
Sečení louček na Malé a Velké Kobylance.
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Výroční sněm Kusalíno (15. – 17. listopadu)
Z Huslenek jsme vyrazili po bočním hřebínku na Kusalíno což je chalupa
TOMíků, kterou nám na tento víkend zapůjčili. Užívali jsme si tepla vyhřáté
chalupy – za pecí bylo pořád plno. Večer jsme hráli Aktivity a výborně se bavili.
V neděli jsme vyrazili přes rezervaci Kutaný na Vsacký Cáb, kde jsme si
pochutnali na dobrém jídle. Po návratu na Kusalíno, kde už byli Lümelovi a
Magda s Pošíkem, jsme začali připravovat večerní volební sněm. Volilo se nové
vedení a přijímal se nový člen Magda. V pondělí proběhl úklid a šli jsme do
Vsetína na vlak. Cestou nás Ája a Klára oslovily, jestli nechceme s nimi začít od
nového roku nejíst cukr. Hned bylo o čem přemýšlet.
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Ohňová výprava (22. listopadu)
Plantážnická výprava na Zbrašov a k Valšovickým jezírkům proběhla v duchu
her a vaření.
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Hostýn (13. prosince)
Z Chvalčova jsme vyrazili zdolat zříceninu hradu Obřany, a byl z toho zápis do
Beskydského poutníka. Ještě než jsme dorazili na Hostýn, bylo potřeba se
posilnit opečenými buřty. V chrámu na Hostýně zrovna probíhala mše, a tak
jsme se vydali pěšky do Bystřice.
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Okwaho na vánočním vandru (26. – 27. prosince)
Čistě chlapská výprava do divokých ledových končin podél toku řeky Odry.
Neodradila je ani počáteční potíž v podobě skomírajícího vlaku a statečně se
vydali vstříc dalším dobrodružstvím.
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Zpráva o hospodaření v roce
2014

Účetnictví za účetní období 1.1.2014 – 31.12.2014 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.
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Příjmy
Ochranářská brigáda
Úroky
Účastnické poplatky
(výpravy)
Příspěvky
Dotace MŠMT

Grant města Hranice

Výdaje
3 600 Materiál (spotřební)

10 023

1 Stravné (výpravy)

3 238

13 030 Spotřeba energie

258

660 Ostatní služby (ubytování,
jízdné, vstupné)

27 249

5 950 Ostatní náklady (bankovní
poplatky, příspěvky hrazené
kmenem)

2 740

13 000
36 241

43 508
Výsledek hospodaření

-7 267

Výroční zprávu kmene Okwaho za rok 2014 sestavil Jaromír Pospíšil – Pošík. Přehled
činnosti připravila Iva Babačová. Autorem fotografií je Alice Lehká – Ája. Vydáno v dubnu
2015.

