Výroční zpráva o činnosti kmene LLM
Strážci pokladů, Bečov nad Teplou
za rok 2015

Doupě
9. 4. 2016
Zpracovala: Kateřina Rozinková, Káťa

Základní informace:
Kmen LLM je rodinným kmenem, který byl založen v březnu roku 2012 (s přípravnými kroky
v polední čtvrtině roku 2011) původně jako dětský kmen. V letech 2012 – 2015 připravoval
program pro děti z Bečova nad Teplou, Dolní Hluboké, Teplé a okolí Toužimi, jeho členská
základna však byla tvořena mimo jiné i přidruženou rodinou z Plzně, či mladými vedoucími a
woodcraftovými ze severních Čech. Kromě pravidelných schůzek a letního táboření se kmen
zapojoval do organizace veřejných akcí v Bečově nad Teplou a okolí např. 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 využíval pro
pořádání schůzek prostory Regionálního edukativního centra v areálu Státního hradu a
zámku Bečov. Pro schůzky rovněž vzhledem k rozšiřujícímu se zázemí využíval Bečovskou
botanickou zahradu. Na konci roku 2015 bylo fungování kmene zásadně proměněno na
základě faktu, že dva ze zakládajících členů se odstěhovali do jiného kraje a kmen nebyl
schopen dále připravovat pravidelný program. Došlo tedy ke změně na rodinný kmen
sestávající v tuto chvíli ze tří rodin, které budou společně hledat cestu, jak pokračovat ve
fungování kmene, který si i přes poměrně krátkou historii, stihl vybudovat základnu příznivců
a má za sebou mnoho krásných akcí.

Kontaktní údaje:

Do 31. 10. 2015
Adresa: Nám. 5. května 203, 364 64 Bečov nad Teplou
IČO: 22742841
Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka
Email: strazcipokladu.becov@gmail.com

Od 1. 11. 2015
Adresa: Hrad Roštejn, Doupě 1, 588 56
IČO: 22742841
Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka
Email: strazcipokladu.becov@gmail.com

Kdo je kdo:

Do 17. 9. 2015
Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa
Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann
Hospodář: Dagmar Wizovská
Písmák: Jakub Uhlík

Od 18. 9. 2015
Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa
Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann
Hospodář: neobsazeno, vykonávala Kateřina Rozinková
Písmák: Jakub Uhlík

Pohled náčelnice na uplynulý rok:
Rok 2015 byl pro kmen přelomový a jen budoucnost ukáže, zdali se jednalo o přelom
dobrý, či špatný. Po slibných začátcích z předchozích let se slibně se rozrůstající členskou
základnou, rozšiřujícím se spektrem aktivit, navazováním zajímavých spoluprací, přišlo
utlumení. Bylo způsobeno zejména tím, co bylo mnohokrát zmiňováno v předchozích
výročních zprávách – nedostatkem „kádrů“ schopných vedení a pravidelné činnosti s dětmi.
Příprava schůzek byla omezena na jednoho až dva členy vedení kmene a dobrovolníky z řad
rodičů dětských členů, někteří dospělí členové kmene se pravidelné činnosti neúčastnili
z nejrůznějších důvodů vůbec. Pomyslný přelom poté znamenalo dopředu avizované
stěhování náčelnice a ohnivce kmene do jiného kraje, bez možnosti podílet se na pravidelné
činnosti za stávajících podmínek. Vzhledem k tomu, že se z dalších členů kmene nikdo další
vedoucí role při fungování neujal, došlo k omezení členské základny na tři rodiny, které nyní
tvoří základ nového rodinného kmene. Kmen (administrativně) spolu s náčelnicí změnil svou
územní působnost a přesunul se na Vysočinu.
Ačkoli tedy průběh roku nebyl pro kmen zcela ideální, několik věcí se povedlo:
zakoupilo se nové teepee, které bude využívat zejména jedna z členských rodin při
tábořeních a dalších kmenových a ligových akcích, kmen se podílel na vytvoření hledací hry
s motivy poznání kulturních památek Bečova nad Teplou (První bečovských questing) a
pomohl rozjet novou tradici příměstských táborů v Bečovské botanické zahradě díky
spoluorganizaci prvního ročníku tohoto tábora.
Také do roku 2016 hledíme s optimismem: kmenové základy pomohou s realizací
akcí v Bečovské botanické zahradě, metodické publikace již nyní pomáhají v našem novém
působišti na přípravě edukačních programů Muzea Vysočiny Jihlava a tematických výletů
členů Junáka. Budeme čekat, jak se rok 2016 vyvine, a doufáme, že se nám pro fenomén
woodcraftu podaří nadchnout další zájemce a že se nám podaří navázat na relativně
krátkou, nicméně hodnotnou historii kmene Strážci pokladů.
Káťa

Významné akce roku 2015:

Novoroční výprava „Za tajemstvím Homolky IV“ 1. 1. 2015 – v rámci tradičního turistického
pochodu realizace zážitkové trasy pro děti
Kdo to byla ta Komtesa? – březen 2015 – série schůzek v areálu historického objektu Vila
Komtesa na okraji Bečova nad Teplou s cílem probudit v členech touhu poznávat i méně
známá místa spojená s historií místa, kde žijeme
Příprava a realizace Prvního Bečovského questingu v rámci jednotlivých schůzek, jaro 2015
– zaměřeno na poznávání kulturních památek v Bečově nad Teplou a bezprostředním okolí
Setkání s Vlastimilem Vondruškou, 13. 5. 2015, v rámci jedné ze schůzek kmene beseda
se spisovatelem historických a dětských knih V. Vondruškou o tom, jak se stát spisovatelem
a proč je důležité znát naši historii
Výlet od Mariánských Lázní na výstavu o životě severoamerických indiánů, 24. 6. 2015,
v návaznosti na tábor a aktivity z loňského roku prohloubení poznání života a kultury
zejména indiánů severoamerických prérií
Pomoc s realizací příměstského tábora v Bečovské botanické zahradě s tématem Poznej
všechny pět kontinentů – zajištění programového dne č. 1 – Asie se zaměřením na Čínu
Sněm kmene, 17. 9. 2015 – volba náčelníka a vedení kmene
Rozlučková schůzka, 14. 10. 2015, symbolicky tam, kde to všechno začalo – na nádvoří
hradu a zámku v Bečově nad Teplou

Výhledy do roku 2016
Otázky, přání a úkoly do roku 2016 se oproti předchozím letům proměnily. Změnila se
povaha kmene a ten si nyní musí především hledat cestu, jak s citelně menší a roztříštěnou
členskou základnou vykonávat svou činnost. Pro všechny zbývající členy je to výzva, která
bude představovat hlavní náplň roku 2016 a bude zásadní pro otázku toho, zdali kmen bude
fungovat i v následujících letech.
Jak se kmeni dozvědět
V současné době nedisponuje kmen funkčními stránkami, základní info o schůzkách
bylo možné nalézt na http://www.castlebecov.eu/edukace/kmen-strazcu-pokladu-v-becovenad-teplou/ .
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,
Karlovarský kraj – poskytnutí dotace na fungování kmene v rámci našeho projektu
„Poznáváme, pomáháme, táboříme a tvoříme v roce 2015“
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
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
Alena Švehlová – zásadní pomoc s vedením schůzek a aktivit, včetně Prvního bečovského
questingu
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!!!
Kancelář LLM a náčelnictvo – veškerá administrativní a morální podpora s otázkami běžného
fungování i mimořádných událostí v životě kmene

Kmenové finance
Nejvýznamnějším finančním obnosem, se kterým kmen v roce 2015 pracoval, byly příspěvky
a to jak kmenové, tak předávané dále na LLM. Dalšími významnými finančními položkami
byly poté dotace od Karlovarského kraje na celoroční aktivity kmene a od MŠMT, rovněž na
fungování kmene.
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Foto příloha – aktivity kmene v roce 2015
Opakujeme si zásady tvorby turistického značení a aplikujeme v terénu.

Poznáváme místní faunu a flóru během schůzky zaměřené na vytvoření mravenčího
akvária s malým ekosystémem uvnitř.

Tvoříme dům, či hrad z materiálů, které jsou tradiční a v naší zemi dostupné.

Pomáháme propagovat Ligu lesní moudrosti a také její publikace, se kterými jsme v
posledních měsících také intenzivně pracovali.

Seznamujeme se ještě podrobněji s kulturou a zvyky severoamerických Indiánů
během výletu do Mariánských Lázní

Setkáváme se s lidmi, kteří nám toho mohou hodně říci o dějinách naší země, třeba
se spisovatelem panem Vlastimilem Vondruškou

Tvoříme – letos například v čínské stylu během tábora v Bečovské botanické
zahradě.

