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Kmen Lacerta Peta 
  

Kmen Lacerta Peta vznikl 18. června roku 2011 a je součástí Ligy lesní moudrosti, z.s.  

Jsme rodinný kmen sdružující členy z Mělníka, Žatce a Prahy. Ke konci roku 2016 máme čtrnáct 

členů. Výpravy probíhají přibližně jednou do měsíce a snažíme se je plánovat různorodě, od výprav do 

přírody až přes kulturní a společenské vyžití.  

  

  

Web 
  

Jednou z možností komunikace členů s tak rozdílným místem působení je internet. Snažíme se 

komunikovat pomocí webového prostředí Moodle, kde jsou diskuze k akcím a přihlašovadla.  

  

  

Organizační struktura   
  

IČ: 22883428   

Sídlo: Kosmonautů 3015, 276 01 Mělník   

Náčelnice (statutární orgán): Jana Kluiberová, Chotětovská 689/3, 197 00 Praha 9 – Kbely   

    

Členové kmene   
  

…a jejich funkce (po větší část roku, pokud došlo na výročním sněmu ke změně):  

  

Funkce ve kmeni   Přezdívka/lesní jméno   Civilní jméno   

náčelnice  Čeyanala  Jana Kluiberová  

ohnivec  Čanté Tanka  Pavel Koutenský  

hospodář  Pat  Jiří Kluiber  

písmák  Terez  Tereza Němcová  

členka Alžbětka Alžběta Koutenská 

člen  Filípek Filip Kluiber  

členka  Ileyawin  Kateřina Sadílková  

členka  Klára  Klára Kluiberová  

člen  Miloš  Miloš Javůrek  

členka  Pája  Pavlína Koutenská  

členka  Pipiši  Barbora Němcová  

člen  Tomášek  Tomáš Kluiber  

člen  Vrabčák  Václav Novotný  

členka  Woapewin  Jitka Koutenská  

  

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2016    Lacerta Peta  

~ 3 ~  

  

Akce kmene v roce 2016  
  

Členové kmene jsou z okolí Mělníka, Prahy a Žatce, což nenahrává pravidelným schůzkám během 

týdne. Zhruba jednou měsíčně probíhá jednodenní, nebo víkendová akce. Jejich náplň je různorodá, od 

procházek v přírodě, přes hraní deskových her po různá kulturní vyžití. Jelikož v současnosti máme mezi 

členy 4 malé děti a další je na cestě, přizpůsobujeme naše cíle tak, abychom mohli pohodlně fungovat. 

Za rok 2016 proběhlo celkem 10 kmenových akcí a to konkrétně: 

 

 

 

15. - 17. 1.  Hory  

První výprava na chatu Pavel, kterou jsme od té doby využili již několikrát. Sněhu bylo dostatek, 

a tak hlavní náplní bylo běžkování a sněhové hrátky. 

 

 

26. - 28. 2.  Roštejn 

Jelikož se nám Káťa s Iwanem přestěhovali na hrad Roštejn, i my jsme místo na Bečov, začali jezdit 

tam. 

 

 

18. - 20. 3.  Harrachov 

Již několikrát jsme využili ubytování 

podnikové chaty firmy Junker, kde pracuje 

Čanté Tanka, a podívali se tak na 

skokanské můstky, či Mumlavské 

vodopády.  

 

 

15. – 17. 4.  Dřevní brigáda 

Letošní dřevní brigádu jsme absolvovali na dvě skupiny, tu pracovní, která pomáhala připravovat 

dřevo na táboření, a tu hlídací, která obstarávala naše budoucí pracanty, kteří ale zatím moc práce 

nezastanou a víc je zajímají prolézačky a klouzačky. Ubytovaní jsme byli v základně asociace  

A-TOM v Broumově u Tachova, takže ani deštivé počasí nás nezastrašilo, a i když jsme s dětmi 

trávili víc času uvnitř než venku, mohli jsme pomoci připravit příjemné zázemí pro pracující. Wašte 

jim!  

 

 

14. 5.   Mšeno 

Poslední dobou jezdíme hlavně z důvodu pohodlnosti na výpravy auty, a tak jsme na jednodenní 

výpravu „za humna“ vyrazili pro změnu vlakem. Vystoupili jsme na zastávce Kanina a za (na 

květen) dost studeného počasí pěšky doputovali do Mšena. Závěrem jsme se občerstvili ve 

vyhlášené cukrárně na náměstí a vlakem se vydali zpět. 
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18. - 19. 6.  Kola 

Loňská výprava na kolech ze Žatce na Nechranickou přehradu sklidila úspěch, a tak jsme se ji 

rozhodli zopakovat i letos. Doprovod nám opět dělaly „žatecké dámy“, maminka Čanté Tanky a její 

další kamarádky, které se této vyhlášené akce Ksigudanu účastnili již několik ročníků zpět. Večer 

jsme opekli buřty, poklábosili a v neděli se vydali zas zpět. 

 

 

 

 

 

2. – 16. 7.  Tábor 

Kmenový tábor jsme jako každoročně postavili na Kosím potoce. Nechyběly výlety (např. do ZOO 

v Plzni, do hornického muzea v Plzni…), procházky po okolí i aktivity v táboře. Na výročním sněmu 

byla náčelnicí opět zvolena Čeyanala. 

 

  

 

23. - 25. 9.  Tawiskara 

Kmenová výprava na lukostřeleckou Tawiskaru se stala první v historii kmene (a doufáme 

i poslední), kde byla účastna pouze jedna členka našeho kmene a to Čeyanala. 

 

 

8. 10.   Draci a bazén 

S podzimem jsme se rozhodli vyrábět draky. Zázemí nabídla Woapewin s Čanté Tankou. Celý den 

pršelo, a tak z draků nakonec nebylo nic. Děti si ale pohrály, dospělí popovídali a ke spokojenosti 

všech jsme celou akci zakončili v mělnickém plaveckém bazénu.  
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11. - 13. 11.  Roštejn 

V únoru jela na Roštejn jen část členů kmene, a tak v naší návštěvě Roštejna „na pokračování“ 

jsme pokračovali i v listopadu. Pořád tam ještě nebyla ale Woapewin, Čanté Tanka a jejich 

holčičky, tak kdy tam pojedeme zas �? 

 

 

9. - 11. 12. Nadílka 

Ještě týden před akcí to vypadalo, že půjde o akci s plnou účastí, ale v období viróz nakonec během 

tří dní odpadli skoro všichni. Zdravé (myšleno opravdu po zdravotní stránce �) jádro kmene 

Vánoce oslavilo opět v Harrachove. Nechyběl salát a klobásy (a to hodně moc, vždyť množství bylo 

dimenzováno na třikrát tolik lidí), cukroví a koledy. Rozdávání dárečků jsme si ale nechali na 

lednovou výpravu, kde nás bylo víc. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

__________________________________________  

Vypracovala: Jitka Koutenská – Woapewin  

Foto: Jiří Kluiber - Pat, Pavel Koutenský – Čanté Tanka, Jitka Koutenská - Woapewin   


