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Seznam akcí roku 2016
Níže jsou uvedeny všechny kmenové a ligové akce, kterých se členové našeho kmene v roce 2015
zúčastnili. U každé akce je uveden pořadatel a organizátor za kmen.

Boj o Lužiny
Datum: 16.1. 2016
Lokalita: Praha, Lužiny
Pořadatel: kmen Ťapáč
Organizátor: Mokrouš
Přátelská mezikmenovka na lužinském sídlišti opět po roce proběhla s nasazením sil obou
kmenů.

61. sněm kmene Strážců údolí
Datum: 17. 1. 2016
Lokalita: DDM Praha 13
Částka: 750 Kč
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí
Organizátor: Silva
Zimním sněm probíhal tradičním způsobem: nejprve proběhla kmenová rada v klubovně,
poté jsme se sešli v DDM Prahy 13, kde byl sněm obřadně zahájen. Kromě uznávání činů a titulů
proběhla i rekapitulace předešlého roku a slovo pro dobro kmene. Program byl zpestřen zpěvem,
scénkami a
promítáním
fotek.
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Schůzka organizační lóže I.
Datum: 1. 3. 2016
Lokalita: klubovna
Organizátor: Silva
Na schůzi se řešil nadcházející plán na rok 2016. Plán tábora na Střele, vodácká akce na Ohři
atd.

Pow Wow
Datum: 19.3.2016
Lokalita: Kladno
Organiátor: Silva
Návštěva pravidelné indianské taneční soutěže na Kladně.

Jarní setkání pro ty, kteří chtějí růst
Datum: 1.4. - 3.4.2016
Lokalita: Hvozdnice, Husův dům
Oganizátor: parta ligového ohnivce
Ligová akce pořádaná partou ligového ohnivce Tokatamani, zahalená do tajemného plášťě velkého
překvapení. Akce na osobní rozvoj člověka.
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Velikonoční putování
Datum: 24.3. – 28. 3. 2016
Lokalita: Roseč
Částka: účastnický poplatek 1500 Kč
Organizátor: Bača
Na Velikonoční putování jsme se vypravili na Jindřichohradecko. Do krásného srubu Asgard u
rybníka nedaleko obce Roseč. Na programu byly výlety po okolí. Zavítali jsme například na zámek
Červená lhota, muzeum fosílií a houbový park. Kromě turistiky nechybělo a velikonoční barvení
vajíček a pletení pomlázek.
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62. sněm kmene Strážců údolí
Datum: 27. 3. 2016
Lokalita: srub Asgard, Roseč
Organizátor: Chirurg
61. sněm se konal v průběhu Velikonočního táboření. Přívětivé počasí dovolilo, aby se sněm
konal venku vedle srubu u nádherného rybníka Březina. Zdrcadlijící se hladina dodávala na
atmosféře.
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Stará Praha
Datum: 9. 4. 2016
Lokalita: Praha
Částka: vše hrazeno
Pořadatel: kmen Ťapáč
Organizátor: Hanka
Jedna z tradičních her patřící mezi velké hry Ligy Lesní Moudrosti pořádaná kmenem Ťapáč.
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Vandr na Střelu
Datum: 23.4. – 24. 4. 2016
Lokalita: Plasy
Pořadatel: Karča, Silva
Putovní víkend na obhlídnutí Jestřábího tábořiště a okolí, kde se bude konat letní tábor.

Schůzka organizační lóže II.
Datum: 2. 5. 2016
Lokalita: klubovna
Organizátor: Silva
Tématem druhé schůze byla opět organizace tábora- rozdělení jednotlivých úkolů, počet dětí,
přeprava věcí atd. Kromě tábora se řešilo i pořádání následujících víkendových akcí a vedení schůzek
v příštím školním roce.

Brdy na kolech
Datum: 21. – 22. 5. 2016
Lokalita: Brdy
Částka: účastnický poplatek 400 Kč
Organizátor: Kamil
Opět po roce jsme se na Brdy vypravili poněkud netradičně- na kolech. V sobotu v 9 hodin
jsme vyjeli z naší lužinské základny. V hostinci u Krobiána v Hostími jsme daly oběd a pokračovaly
směr Brdský val. Na svačinku jsme již tradičně dorazily na vyhlídku Skalka kde jsme se osvěžily
malinou a buřtíkem a udělaly opět foto na mostku. Pak šupem dolů do Mníšku kde bylo zařízeno
ubytování a večeře. Druhý den opět přes Brdy k Zrzavému paviánovi na lívanečky a jiné a dále už jen
podél berounky ke klubovně a domů.
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Nejkrásnější sbírka – Železné hory
Datum: 27. 5 - 29.5. 2016
Lokalita: Železné hory
Částka: doprava 500 Kč
Pořadatel: Awačin
Organizátor: Čhantekič´un
Přechod krásného českého CHKO Železné hory pořádaná Awačin probíhal o květnovém
víkendu. Awačin pozvala svého kolegu co má železné hory na starosti takže jsme se dovídaly mnoho
úžasných informací o nerostech, krajině, fauně a flóře.

Stopa Černého vlka
Datum: 3.6. – 5.6. 2016
Lokalita: malý Walden
Organizátor: Silva
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Další z mezikmenových her tentokrát na téma Zlatokopů pořádaná na malém Waldenu. Kde se strážci
utkali o cenné body na zisk mahykanovi palice.

Cyklovýlet do Polabí
Datum: 11. 6. 2016
Lokalita: Kněžičky
Částka: doprava 250 Kč
Organizátor: Chantekič´un
Další už po 3 opakovaný cyklovýlet k sedlákovy do Kněžiček. Vyráželo se v sobotu z Černého
mostu přes Horní Počernice a Čelakovice k Labi a dál kolem Nymburka a Poděbrad až do Kněžiček kde
čekalo občerstvení a nocleh v teepee. V neděli pak odjezd směr Sendražice kde jsme se svezly
řepařskou drážkou a pak už jen do Kolína na vlak.

Brigáda na Střele
Datum: 24.6. 2016
Lokalita: Louka kmene Jestřáby u Plas, Střela
Pořadatel: Karča
Organizátor: Silva
Brigáda před letním táborem na tábořišti Střela u Plas. Probíhalo sekání louky hrabání louky,
kopání latríny a obhlídka terénu.

Svatojánská noc
Datum: 29.6. 2016
Lokalita: Lužiny, Praha
Pořadatel: Silva, Chirurg
Již druhé setkání na kopci Makču pikču na Praze 13 s rodiči a dětmi k zakončení školního roku
a kmenovích schůzek. Hrálo se na kytaru, hrály hry a hodovalo, co hrdlo ráčí.
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Vodácká akce - Ohře
Datum: 2.7.- 6.7. 2016
Lokalita: Ohře
Pořadatel: Silva
Sjezd řeky Ohře z Kynšperka přes Sokolov, Karlovi Vary do Klášterce nad Ohří.
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Táboření LLM
Datum: 22.7. – 30.7. 2016
Lokalita: Kosí potok
Pořadatel: LLM
Organizátor: Chirurg
Na táboření odjelo pár zástupců VL a malé lóže. Užili si týden na Kosím potoce a pak rychle na
táborovou přípravku.

Letní tábor
Datum: 30.7. – 13. 8. 2016
Lokalita: Střela, Plasy
Částka: 2 650Kč
Organizátor: Silva
Letní tábor se konal tentokrát na tábořišti kmene Jestřáby nedaleko Plas u říčky Střela. Tábor
byl zajímavý prostředím a železnicí, která sousedí hned s krajem louky. Táborové hry byly pestré- od
pěvecké soutěže po pochod s přespáním. K dalším táborovým aktivitám patřilo drhání, šití a
korálkování. Celotáborová hra byla pod taktovkou Chirurga, který si jako předlohu vzal knihu
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Alchymista. Děti byli nadšení i ze samotného závěru hry. Kdy museli dojít k „pokladu“ (13km), aby při
vykopání pokladu zjistili, že je poklad v táboře a tak se vydali zpět.
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63. sněm kmene Strážců údolí
Datum: 6. 8. 2016
Lokalita: Střela, Plasy
Organizátor: kmenová rada Strážců údolí
63. sněm se konal v průběhu tábora. Přijela na něj i Huronka, Chlup, Bača, Chantekič´un a
náčelnice kmene Jestřábů Karča. Ta také jako členka UROPu asistovala na radě orlích per a díky ní si
mnoho bojovníků splnilo čin z plevelů a listnatých stromů.

13

Indiáni z Točníku
Datum: 18. – 20. 9. 2016
Lokalita: hrad Točník
Částka: vše hrazeno
Pořadatel: Chlup a Ileyawin
Organizátor: Chlup

Tawiskara
Datum: 23.9. – 25.9. 2016
Lokalita: tábořiště kmene Tate Osmaka
Pořadatel: kmen Tate Osmaka
Lukostřelecké táboření nedaleko obce Dolany u kmene Tate Osmaka. Probíhala zde nauka jak
pracovat s lukem. Dále se plnily činy z lukostřelby.
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Svatováclavský výlet na horu Říp
Datum: 28. 9. 2016
Lokalita: Říp
Organizátor: Chantekič´un
Říká se, že každý Čech by měl alespoň jednou za život vylézt na Říp. „Co Mohammedu Mekka,
to Čechu má být Říp!“ Tak jsme se celem ve 12 lidech vydali na cestu k hoře. Byl krásný sváteční den
a moc jsme si to užili.

Sněm zástupců
Datum: 21. – 22. 10. 2016
Lokalita: Mnichovo hradiště
Částka: stravování a ubytování 270 Kč
Pořadatel: náčelnictvo LLM, Filip
Na sněmu zástupců bylo hlavním bodem programu volba nového náčelnictva na příští 3 roky.
Dále probíhalo školení hospodářů s programem ESO na snadnější vyúčtování a sehnání dotací.
Schvalování účetní uzávěrky a projednání kalendária na rok 2017. Výše příspěvku aj. Sněm byl
zakončen diskuzí a schválením projednání.
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Podzimní táboření
Datum: 27. -30. 10. 2016
Lokalita: Losiny, Petrovice II
Částka: vše hrazeno
Organizátor: Dráp
Táboření proběhlo na Corálově louce mezi Losinami a Petrovicemi II. „Já (Dráp) se Zipem
jsme postavili teepee již ve středu, bojovníci Felí, Tron a Netopýtek z řad Rychlých Tomahawků přijeli
ve čtvrtek za doprovodu Ivety dopoledne do Kácova vlakem a došli za námi na louku. Jako každé
podzimní táboření, i toto bylo o přípravě dřeva, abychom si mohli uvařit lahodné pokrmy na ohni a
večer se měli čím zahřát. Večer jsme navštívili skálu Wakan, kde nám Netopýrek rozdělal oheň
křesáním a hovořili jsme o významu woodraftu a zamýšleli se nad naší působností ve kmeni do
budoucna.
V pátek ráno mě probudila Hanka, která dorazila v brzkých ranních hodinách. Dopoledne jsme strávili
přípravou nových jehlic na teepee, neboť ty stávající by se hodily spíše na kolíkování. A znovu jsme
řezali
dřevo,
které
už
naštěstí
stačilo
až
dokonce.
Nejlepší bylo si po obídku hezky zalézt do spacáčku a zdřímnout si. Sobotní poobědová siesta
neproběhla, protože nás přes den navštívil Čhanté, Bača, Coral a Sluneční Záře, a tak jsme obědvali
později po společné procházce. Zato večer se Tomahawci pod Zipovým vedením vydali na průzkum
do Osvěžovny, která měla konečně otevřeno, takže si kluci mohli konečně u malinovky oddechnout
od
zázvorového
čaje,
který
se
občas
povedl
trochu
ostřejší.
Změna času ze soboty na neděli zapříčinila brzké vstávání. Takže už v půl jedenácté jsme měli sbaleno
a Tomahawci, tentokrát pod vedením Hanky, se vydali na vlak. Jen kdyby si písmák pamatoval, kudy
ta cesta přesně vede...... „
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Podzimní ohnivecké setkání
Datum: 11. – 13. 11. 2016
Lokalita: Srby, základna kmene Jestřábi
Částka: účastnický poplatek 500 Kč
Pořadatel: Tokhatamani
Na setkání ohnivců bylo na programu vyrábění obřadních předmětů, chřestidel, bubnů, a
různých bylin. Po výrobě bubnu také jeho malování.
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Domovní znamení
Datum: 11. 12. 2016
Lokalita: Praha, Staré Město
Organizátor: Hanka
Hra Domovní znamení, jako obvykle, proběhla v předvánočním duchu. Tentokrát byla hra pro
všechny členy ligy. Začínalo se s úderem 11 hodiny u Orloje. Děti, doprovázené pár nadšenými rodiči,
se rozdělily na týmy a úkolem každého týmu bylo vypátrat v pražských ulicích různá domovní
znamení. Do herního papíru doplňovaly chybějící údaj- buď číslo popisné, nebo název znamení. Aby
to však nebylo tak jednoduché, v průběhu hry je chytali tzv. žluťásci, kteří je obírali o životy.

Výlet za zvířátky
Datum: 23. 12. 20156
Lokalita: Dalejské údolí
Organizátor: Chirurg
Adventní pravidelná akce Strážců údolí proběhla klasicky v našem domovském prokopském
údolí. Sraz byl v 10 hodin u klubovny a od ní se vyráželo. Byl pěkný prosincoví den vánoční atmosféra
všude kolem. Po příchodu do černého lomu pod skálu. Chirurg a Sunny provedli dýmkový obřad a
očistný obřad s mušlí následovalo slovo po kole a pár slov k akcím co bylo a bude. Pak jsme
obradovaly naše neviditelné zvířecí kamarády různými piškůtky a jablíčky a vyrazily zpět k rodinám
třeba i zdobit stromeček.
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Zdroje
Webové stránky kmene - http://strazciudoli.cz/
Archiv LLM, Kalendárium - http://www.woodcraft.cz/
Galerie Strážců údolí - http://strazciudoli.galerie.cz/

Autoři fotografií:
Hana Hladíková
Jan Hladík – Chirurg
Silvie Přibylová
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