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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KMENE ŤAPÁČ
ROK 2015
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. I letos jsme po část roku využívali
kromě naší klubovny i vedlejší prostory.
První velkou výpravou v tomto roce byly Hory, které se uskutečnily na Frantově boudy ve
Strážném. 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. Cílem je dětem, které umožnit naučit se lyžovat a běžkovat a
především si užít tento čas jarních prázdnin.
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Jednou z našich výprav byl výlet do IQlandie. Všichni jsme měli možnost nejen poznat sebe a svět okolo
sebe, ale také se mnohému naučit. Malou ukázkou toho, jaká to byla skvělá zábava, jsou fotky níže.
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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. Dělat výpravy spolu s dalším kmenem je velkým přínosem především proto,
aby děti poznaly i další vrstevníky z jiných koutů republiky. Navíc se tak naučí spolupráce
s dětmi, které jinak přes rok nepotkají. A samozřejmě to je velká zábava.
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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 účastníci snažili pochytat uprchlé
dušičky vodníkovi Třisílkovi. A jestli se jim to povedlo? Povedlo a věřím, že pokud
jste letos nebyli, tak na příští rok Vás fotky níže nalákají. 
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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. I my jsme se
letos účastnily a pořádně si to užili.
Jezdíme také na Podzimky. Podzimky se konají v době prázdnin a jsou pro děti tím
pravým, jak si užít poslední paprsky slunce, před nástupem zimy. Letos jsme si mimo
spousty her také dlabali dýně a pořádně se u toho strašili. 
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Podzimní sněm jsme trávili v Srbech. Rozdali jsme si orlí pera a ještě jednou a naposled se
rozloučili s teplem (alespoň jsme si to mysleli, netušili jsme, že teplo bude až do ledna). Tentokrát
jsme nejeli na chatu nikam daleko, ale navštívili jsme novou budovu kmene Jestřábi v Srbech.

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. A co je
na našem táboře to nádherné? Často se ptáme sami sebe, co jsme jako malí ocenili na
struktuře táborů. A jednoznačně to je možnost aktivně se podílet na stavbě, chodu a
programu tábora. V dnešní době jsou tábory, které dětem vše naservírují a děti si jen
užívají toho luxusu. Ale ve skutečnosti to luxus není, to pravé bohatství tábora je to co nás
obohatí do života a to je to tábor kmene Ťapáč
.
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Základní údaje:
Náčelník – Jan Merhaut
Vedoucí rodů – Dita Laštovičková, Veronika Studená, Jan Merhaut
Hospodář – Jakub Loula
Zdravotník – Dita Laštovičková
IČO: 70108790

Počet členů: 54
Počet členů do 18 let: 47
Schůzky: 2x týdně
Dotace od MHMP: 35 500 Kč
Dotace od MŠMT: 20 910 Kč

Výroční zprávu sestavil: Jakub Loula
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