Výroční zpráva kmene
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Úvod
Náš kmen je rodinný, v současné době se skládá z pěti rodin. V Lize lesní moudrosti jsme
registrovaní od 25. 12. 2015, ale scházíme se již od roku 2013. Seznámili jsme se díky dětem a
díky tomu, že všichni žijeme v Mníšku pod Brdy a máme blízko k přírodě. Rádi vytváříme věci
vlastníma rukama, baví nás dělat něco užitečného i pro ostatní. Rádi bychom v duchu lesní
moudrosti žili a vedli i naše děti.
Náš název znamená ve volném překladu „Děti posvátné hory“ - tou je pro nás Skalka, vypínající
se nad Mníškem. Od tohoto názvu se odvíjí i podoba našeho znaku, kde cesta má zároveň
symbolizovat naši snahu „stoupat na horu“ v duchu woodcraftu.

Závěr letního tábora na Framu
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Oficiální údaje
Název: Liga lesní moudrosti - kmen Činčapi Wakhan He
Sídlo: Stříbrná Lhota 1051, 252 10 Mníšek pod Brdy
Statutární orgán: Zuzana Bartáková
IČ: zatím nepřiděleno
DIČ: zatím nepřiděleno
Evidenční číslo kmene: 209
Datum registrace: 25. 12. 2015

Organizační struktura kmene
Náčelník: Zuzana Bartáková
Ohnivec: Josef Porsch
Hospodář: Veronika Dlabalová
Písmák: Petra Řehořová
Náčelník ROP: Jana Porschová

Členové
Náš kmen má 20 členů, 11 dětí a 9 dospělých. Na výpravy s námi jezdí i další kamarádi.

Jarní výprava do sklárny v Nenačovicích
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Činnost
Vzhledem k převaze malých dětí v kmeni se snažíme každý rok motivovat naši činnost nějakým
příběhem – celoroční legendou. Postupně jsme došli k tomu, že příběh je spíše než s kalendářním
rokem svázán s rokem školním, takže začíná na podzim a jeho vyvrcholením je letní tábor.

Celoroční téma
Jaro a léto roku 2015 nás provázel Duch Jana z Lestkova, mníšeckého zemana, který upadl do
zakletí, neboť učinil mnoho špatného. Vysvobodit ho mohla jen družina statečných, kteří by
dokázali odčinit jeho špatnosti a objevit všechny čtyři magické předměty, potřebné k jeho
záchraně. Každý ze čtyř magických předmětů byl ukrytý na jiném místě. To vše jsme se dozvěděli
po napití se „náhodně“ zakoupeného tajemného lektvaru. Vytvořili jsme družinu (každý si mohl
vybrat, čím bude – Hraničářem, Rytířem, Zvědem, Čarodějkou, Léčitelkou apod.) a pustili se do
hledání magických předmětů a odčiňování špatností. Vše se nám podařilo a v závěru tábora se
nám vysvobozený Duch Jana z Lestkova zjevil a poděkoval nám.
Podzim roku 2015 patřil už nové legendě – Tajemství Keltů. Během první podzimní výpravy
jsme při návštěvě keltské expozice získali starý dokument, vyprávějící o odchodu Keltů z Čech a
o keltském druidovi Fabianixovi. Zanedlouho potom jsme poštou obdrželi fragmenty hliněné
destičky, popsané runami. K přeložení textu nám pomohly písmena, objevující se všem rodinám
v adventních kalendářích. Na první svátek vánoční jsme se pak sešli na naší „posvátné hoře“
Skalce a po přečtení celého textu se začaly dít podivné věci...

Výpravy
Výpravy podnikáme přibližně 1x měsíčně dle domluvy, převážně jednodenní. Snažíme se náplň
vymyslet tak, aby si při nich děti zároveň splnily nějaké korálky ze svitku pro skřítky.
22. 2.
18. 4.
8. - 10. 5.
24. 10.
28. 11.
25. 12.

Výprava za poznáváním jehličnatých stromů
Výprava do sklárny v Nenačovicích – zakoupení tajemného lektvaru,
plnění prvního úkolu a hledání magického předmětu v Mníšku
Víkend v Kanině (Kokořínsko),
výprava za 2. magickým předmětem na hrad Housku
Výprava do Hrazan – návštěva keltské expozice, objevení legendy o tajemství
Keltů
Výprava k jezírku u Haloun
Výprava na Skalku, zakládající sněm kmene

Schůzky
Schůzky ve všední dny jsou zatím nepravidelné, pro děti od 5 let, pod vedením jedné či dvou
maminek. Vlastní klubovnu nemáme, scházíme se doma. Společně se také scházíme k oslavám
narozenin.
23. 1.
5. 6.
6. 11.
27.11.

Oslava narozenin Pepči
Oslava narozenin Marušky a Lucinky
Schůzka o léčivých bylinkách a čajích
Schůzka šifrovací
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Léčivé bylinky a čaje
Poznáváme jehličnaté stromy

Výprava do Hrazan
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Tábor
Náš letní tábor se v roce
2015 uskutečnil poprvé
mimo Mníšek pod Brdy,
a to na Šumavě – na ligové
chatě Fram ve Filipově
Huti.
Pobyt v budově jsme
zvolili s ohledem na účast
i velmi malých dětí.
Poprvé se také místo
čtyř původních
rodin
zúčastnilo rodin šest, takže
bychom se už na zahradu
ve Stříbrné Lhotě ani
nevešli.
Tábor byl pětidenní, 7.-12. 8. 2015.
Během tábora se nám podařilo vypátrat další dva
magické předměty. Příběh Ducha Jana z Lestkova
pokračoval pak částečně po večerech v „podzemí“
(inspirován hrou Dračí doupě), na což navazovalo
plnění úkolů během dne v přírodě.
Škoda, že závěr tábora poznamenala úporná zvracecí
viróza, díky níž museli někteří účastníci pobyt
předčasně ukončit.
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Zpráva o hospodaření kmene
Během roku 2015 náš kmen ještě nebyl registrován v Lize lesní moudrosti (ani nikde jinde, neměl
právní subjektivitu). Nevedli jsme tedy ani žádné účetnictví, náklady na akce platila každá rodina
za své členy přímo.

Závěr
Registrace v Lize lesní moudrosti pro nás není jen formalitou. V roce 2016 bychom se rádi více
zapojili do společných ligových akcí – těšíme se na „Vyráběcí víkend“, doufáme, že náš náčelník
úspěšně absolvuje „Náčelnické zkoušky“ a určitě někteří z nás dorazí i na Ligový sněm. Moc rádi
bychom se do budoucna aktivněji účastnili i společného letního táboření na Kosím potoce, kde
většina z nás v roce 2015 byla jen na návštěvě ...

Výroční zprávu sestavila Zuzka Bartáková, autorem fotografií je Josef Porsch.
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