Zpráva o činnosti kmene LLM
Národ 4 živlů
za rok 2016

Organizační struktura
Kontaktní údaje našeho kmene:
adresa: Livornská 421, 10900 Praha – Horní Měcholupy
IČO: 04921623
číslo bankovního účtu: 9361543001/5500
e-mail: narod4zivlu@seznam.cz
web stránky: www.narod4zivlu.cz
Náčelník: Natálie Sonnleitnerová - Talka
Ohnivec: Jan Kowalczyk - Fox
Hospodář : Jan Kowalczyk - Fox
Písmák: Kateřina Vaňková - Katrin
Předseda ROP: Ladislav Uhlíř – Ponny

Naše celoroční činnost spočívá hlavně v pravidelných schůzkách, které v loňském roce probíhaly jednou
týdně v prostorách mateřského centra na Faře katolického kostela v Petrovicích a to od října 2016 a pak v
prostorech Hostivařského parku.
Kromě schůzek dále probíhaly kmenové akce, jednodenní i vícedenní, uvádím zde výběr z několika velmi
podařených akcí, některých se plánujeme účastnit každoročně.
Zimní výprava do Vlčí rokle 7.2.2016
Jednalo se o naši první kmenovou celodenní akci. Má název zimní, ale v lese to jako v zimě téměř
nevypadalo. Cestou jsme odlovili pár kešek, obdivovali zasmušilou krásu tajemné Vlčí rokle a užívali si
společných chvil pod modrou oblohou.

Pražské věže 20.3.2017
Jednodenní výprava za krásami naší stověžaté Prahy. Dostali jsme historickou mapu, indicie a otázky a pak
nás čekal den plný objevování Prahy z výšky jejích věží. Byli jsme rozděleni na dvě skupinky, kdy skupinka
Foxovy rodiny bezkonkurenčně objevila většinu zadaných věží. Druhá skupinka navštívila méně míst,ale za
to se důkladně s věžemi seznámila. Nepochybně budeme akci ještě někdy opakovat.

Stará Praha 9.4.2016
Skvělá akce v Pražských ulicích, kterou organizuje kmen Ťapáč. Letošní hra nás zavedla do Karlína za
Františkem Křižíkem,kterému jsme měli pomoci sehnat peníze na stavbu továrny na jeho vynálezy. Akce se
moc povedla a už se těšíme na další za rok.

Sraz rodinných kmenů Malý Walden 28.4.-1.5.2016
Víkend nabitý programem, hrami,soutěžemi,tábornickými dovednostmi, tábořením a přátelstvím.

Celoligový sněm 13.5.2016
Letošní celoligový sněm se konal u Čoubova mlýna na tábořišti kmene Kruh. V nádherném přírodním
zákoutí se nás sešlo 70 a atmosféra byla úžasná a večer i velmi slavnostní. Během dne probíhaly všelijaké
aktivity a soutěž v rozdělávání ohně tradičním způsobem, dále jsme se dozvěděli,co všechno z rostlin
můžeme zbaštit apod. Večer u slavnostního ohně jsme pak byli oficiálně přijatí jako kmen do Ligy lesní
moudrosti.

Tábor Dědov 6.8.-19.8.2016
Vyvrcholením naší činnosti je pak táboření o prázdninách,většinou dlouhé 14 dní. Letošní rok jsme podruhé
tábořili pod stolovou horou Ostaš,poblíž vesnice Dědov. Tábor míváme klasický stanový, týpí máme zatím
jen jedno,ale věříme, že jich časem přibude víc. Celotáborová hra s názvem Deltora se nesla v duchu
překonávání různých překážek a méně či více složitých úkolů, za které jednotlivé ody získávaly drahé
kameny do kouzelného pásu, kterým s pomocí nalezeného pravoplatného dědice zachránili království Deltory
před Pánem Zla.

Indiáni na Točníku 17.-18.9.2016
Krásná a povedená akce Ligy nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost, prostě pro každého návštěvníka
hradu Točník, který se nebál soutěžení a objevování. Na celý víkend ožily hradní zdi smíchem, hlasem
bubnů, zpěvem a radostí i přes mlhavé a uplakané počasí. Jedno je jisté – napřesrok jdeme zas.

Po stopách kocoura Mikeše 26.11.2016
Výprava krajem Josefa Lady pro malé i
velké.

Samozřejmě se konaly ještě další akce ať již pod modrou oblohou či v naší klubovně.
Hospodaření
Vlivem toho, že jsme úplně novým kmenem nečerpali jsme zatím žádné dotace kromě dotace na
účetní program ESO ve výši 660,- Kč.
Většina našich příjmů plyne z členských poplatků, účastnických poplatků na akcích především na
táboře a pak darů našich členů.
Příjmy: 80 941,- Kč
Výdaje: 76 753,- Kč
Zůstatek: 4 188,- Kč
Počet členů: 14 z toho 10 do 26 let

Zpracovala: Natálie Sonnleitnerová

