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Představení kmene

Struktura kmene: 
Náčelník:    Zuzana Kluková 
Ohnivec:    Jana Hajduchová 
Náčelník ROP:    Jan Hajduch 
Pokladník:    Irena Malinová 
Písmák:     Zuzana Kluková 

 

KLM Arapaho se skládá z dospělých a dospívajících lidí

pořizují vlastní rodiny a mají malé děti ve věku do 

aktivitou zůstává letní tábor, další akce a setkávání mají neformální 

charakter. V současné době nemá nikdo z

pracoval s dětským kmenem, v budoucnu ale nevylučujeme opětovný 

vznik dětské skupiny, až dosáhnou děti našich členů věku, kdy pro ně 

vytvoření takové skupiny bude přiměřené. Zatím spíše fungujeme jako 

kmen na pomezí kmene dospělých a kmene rodinného typu

  

 

Představení kmene 

http://arapaho.lovciveverek.cz/

Zuzana Kluková, Štěpnická 1098

dospělých a dospívajících lidí. Někteří z nich si 

ní rodiny a mají malé děti ve věku do 6 let. Hlavní kmenovou 

aktivitou zůstává letní tábor, další akce a setkávání mají neformální 

současné době nemá nikdo z kmene kapacitu na to, aby 

budoucnu ale nevylučujeme opětovný 

děti našich členů věku, kdy pro ně 

vytvoření takové skupiny bude přiměřené. Zatím spíše fungujeme jako 

kmen na pomezí kmene dospělých a kmene rodinného typu. 

 

Webové stránky kmene:  
http://arapaho.lovciveverek.cz/ 

 
Fotogalerie: 

http://arapaho.rajce.idnes.cz/ 
 

Adresa pro písemný kontakt: 
Zuzana Kluková, Štěpnická 1098, 686 06 Uherské Hradiště 



Historie kmene

 

Naši členové se pravidelně účastnili řady aktivit, např. 

přírodovědecké soutěže Zelená stezka –

1998 vyhráli celostátní kolo. Prezentovali jsme naše aktivity 

opakovaně na Dnech země v Uherském Hradišti, na festivalu 

Týká se to také tebe v rámci aktivit, zaměřených na 

ekologickou výchovu a při jiných příležitostech. Opakovaně 

jsme také pomáhali při záchrana migrujících

na Uherskohradišťsku. 

Historie kmene 

Kmen Arapaho vznikl v roce 1995 jako dětský kmen 

s přibližně 10 dětmi. Během jeho existence jako 

dětského kmene jím prošlo kolem 30 dětí. Činnost 

tehdy spočívala v pravidelných schůzkách (1x týdně), 

výpravách (1x měsíčně) a vrcholem byl letní tábor. Už 

od založení kmene jezdíme na naše stálé tábořiště u 

Petrovic u Sušice, které sdílíme spolu s

Mawadani z Davle.  

 

Naši členové se pravidelně účastnili řady aktivit, např. 

 Zlatý list, kde v roce 

tátní kolo. Prezentovali jsme naše aktivity 

Uherském Hradišti, na festivalu 

rámci aktivit, zaměřených na 

ekologickou výchovu a při jiných příležitostech. Opakovaně 

jsme také pomáhali při záchrana migrujících žab u Březolup 

 

Pravidelně jsme se také zúčastňovali ligových akcí, jako byla 

Kiwendotha, Stopa Černého Vlka, mezinárodní táboření, a 

ligových sněmů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odchodu vedoucí Jany Hajduchové do zahraničí, v

nejmladší generace dosáhla věku kolem 18 let už v

nezůstal nikdo, kdo by měl kapacitu dále rozvíjet práci s

kmen nadále funguje v současné podobě.

roce 1995 jako dětský kmen 

přibližně 10 dětmi. Během jeho existence jako 

dětského kmene jím prošlo kolem 30 dětí. Činnost 

pravidelných schůzkách (1x týdně), 

výpravách (1x měsíčně) a vrcholem byl letní tábor. Už 

založení kmene jezdíme na naše stálé tábořiště u 

Petrovic u Sušice, které sdílíme spolu s kmenem 

Pravidelně jsme se také zúčastňovali ligových akcí, jako byla 

Kiwendotha, Stopa Černého Vlka, mezinárodní táboření, a 

Po odchodu vedoucí Jany Hajduchové do zahraničí, v době, kdy 

ší generace dosáhla věku kolem 18 let už v Hradišti 

nezůstal nikdo, kdo by měl kapacitu dále rozvíjet práci s dětmi, a 

současné podobě. 



 

Aktivity v roce 201

Letní tábor 

Hlavní akcí kmene Arapaho se stal v roce 2015 letní tábor, 

uskutečnil jako obvykle na Šumavě blízko Petrovic u Sušice. Jeho 

náplní byla především rekreace, díky přírodním podmínkám 

obohacená o boj proti vysokým teplotám a agresivním vosám.

Neodmyslitelnou součastí tábora je pro nás i lehká turistika, která 

nebyla ani tentokrát opomenuta. Navštívili jsme stará známa

objevili i nějaká nová. 

Ostatní akce 

Mimo tábor probíhají v průběhu roku 

kmenové akce a výpravy, kterých se však účastní jen 

několik málo členů, neboť je problém s

odlišných koutů republiky, nebo dokonce světa

Před Vánocemi například proběhla tradiční vánoční 

schůzka, i když tentokrát ve velmi komorním složení.

Další akce, v základu kmenová avšak otevřená i 

kamarádům, kteří členy nejsou, je silvestrovské setkání 

naplněné především hraním společenských her.

  

roce 2015 

roce 2015 letní tábor, který se 

na Šumavě blízko Petrovic u Sušice. Jeho 

díky přírodním podmínkám 

boj proti vysokým teplotám a agresivním vosám. 

Neodmyslitelnou součastí tábora je pro nás i lehká turistika, která 

Navštívili jsme stará známa místa a 

 

 

 

 

Mimo to jsme se zabývali plněním 

proběhl tradiční sněm kmene, na kterém byly za splněné činy 

slavnostně předány dekrety. 

 

 

průběhu roku malé neoficiální 

kterých se však účastní jen 

, neboť je problém scházet se ze zcela 

nebo dokonce světa. 

Před Vánocemi například proběhla tradiční vánoční 

i když tentokrát ve velmi komorním složení. 

základu kmenová avšak otevřená i 

kamarádům, kteří členy nejsou, je silvestrovské setkání 

naplněné především hraním společenských her.  

Mimo to jsme se zabývali plněním orlích per a v závěru tábora 

proběhl tradiční sněm kmene, na kterém byly za splněné činy 



Přehled hospodaření

Účetnictví kmene je vedeno od roku 2005 

účetnictví v souladu se zákonem č. 

účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. Tu využívají 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání za předpokladu, že účtují v

podvojného účetnictví. Kmen je organizační složkou Ligy 

lesní moudrosti - The Woodcraft League a řídí se jejími 

vnitřními pravidly. V současné době je účetnictví kmene 

zúženo na jedinou oficiální akci a to na tábor pořádaný 

v letních měsících.  

Náklady v roce 2015 byly ve výši 15 020

nákladů tvoří nájemné za louku pro táboření a 

příspěvky a účastnickými poplatky za tábor a byly ve výši 

byl zřízen. K 31. 12. 2015 kmen neeviduje ve svém účetnictví žádné závazky ani pohledávky.

Aktiva 

Pokladna 

 

Aktiva celkem 

Pasiva 

Jmění celkem 

Účet výsledku hospodaření 

 

Pasiva celkem 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Náklady 

Spotřeba materiálu 

Ostatní služby 

 

Náklady celkem 

Výnosy 

Výnosy celkem 

Výsledek hospodaření 

 

Přehled hospodaření 

Účetnictví kmene je vedeno od roku 2005 jako podvojné 

 563/1991 Sb., o 

504/2002 Sb. Tu využívají účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání za předpokladu, že účtují v soustavě 

ganizační složkou Ligy 

The Woodcraft League a řídí se jejími 

současné době je účetnictví kmene 

zúženo na jedinou oficiální akci a to na tábor pořádaný 

020 Kč, z toho více než polovinu zaujímaly náklady na nákup potravin. Zbytek 

nákladů tvoří nájemné za louku pro táboření a ostatní drobné tábornické výdaje. Výnosy jsou tvořeny členskými 

příspěvky a účastnickými poplatky za tábor a byly ve výši 18 073 Kč. Kmen provozuje pouze hlavní činnost, pro kterou 

kmen neeviduje ve svém účetnictví žádné závazky ani pohledávky.

ROZVAHA K 31. 12. 2015 v Kč 

Stav k prvnímu dni účetního období 

7 260,00 

 

7 260,00 

Stav k prvnímu dni účetního období 

10 450,00 

-3 190,00 

 

7 260,00 

ÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2015 V KČ 

k 31. 12. 2014 

11 321,00 

9 000,00 

 

20 321,00 

k 31. 12. 2014 

17 131,00 

  

-3 190,00 

zaujímaly náklady na nákup potravin. Zbytek 

Výnosy jsou tvořeny členskými 

Kč. Kmen provozuje pouze hlavní činnost, pro kterou 

kmen neeviduje ve svém účetnictví žádné závazky ani pohledávky. 

Stav k poslednímu dni 

10 313,00 

 

10 313,00 

Stav k poslednímu dni 

7 260,00 

3 053,00 

 

10 313,00 

k 31. 12. 2015 

9 220,00 

5 800,00 

 

15 020,00 

k 31. 12. 2015 

18 073,00 

 

3 053,00 


