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Úvod
Náš kmen je rodinný, v současné době se skládá z pěti rodin. V Lize lesní moudrosti jsme
registrovaní od 25. 12. 2015, ale scházíme se již od roku 2013. Seznámili jsme se díky dětem a díky
tomu, že všichni žijeme v Mníšku pod Brdy a máme blízko k přírodě. Rádi vytváříme věci vlastníma
rukama, baví nás dělat něco užitečného i pro ostatní. Rádi bychom v duchu lesní moudrosti žili a
vedli i naše děti.
Náš název znamená ve volném překladu „Děti posvátné hory“ - tou je pro nás Skalka, vypínající se
nad Mníškem. Od tohoto názvu se odvíjí i podoba našeho znaku, kde cesta má zároveň symbolizovat
naši snahu „stoupat na horu“ v duchu woodcraftu.
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Oficiální údaje
Název: Liga lesní moudrosti - kmen Činčapi Wakhan He
Sídlo: Stříbrná Lhota 1051, 252 10 Mníšek pod Brdy
Statutární orgán: Zuzana Bartáková
IČ: 04921534
DIČ: zatím nepřiděleno
Evidenční číslo kmene: 209
Datum registrace: 25. 12. 2015

Organizační struktura kmene
Náčelník: Zuzana Bartáková
Ohnivec: Josef Porsch
Hospodář: Veronika Dlabalová
Písmák: Petra Řehořová
Náčelník ROP: Jana Porschová

Členové
Náš kmen má 20 členů, 12 dětí a 9 dospělých. Na výpravy s námi jezdí i další kamarádi.
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Výprava do Stradonic

Činnost
Vzhledem k převaze malých dětí v kmeni se snažíme každý rok motivovat naši činnost nějakým
příběhem – celoroční legendou. Postupně jsme došli k tomu, že příběh je spíše než s kalendářním
rokem svázán s rokem školním, takže začíná na podzim a jeho vyvrcholením je letní tábor.

Celoroční téma
V roce 2016 jsme pokračovali ve výpravách po stopách Keltů. Děti za dobré skutky dostávaly
duhovky – korálky napodobující keltské mince. Výprava za Kelty vyústila v nalezení pokladu na
konci letního tábora.
Od podzimu jsme začali téma Cestování časem. Částečně jsme se inspirovali knihou Dobrodružství
pavouka Čendy od Pavla Čecha. Děti na výpravách plní úkoly spojené s různými časovými či
historickými obdobími.
Na jaře jsme si do pronájmu vzali zahrádku s chatkou, kde bychom chtěli vybudovat zázemí pro
náš kmen. Prozatím bojujeme s ostružiním, kterým je celý pozemek porostlý a vyklízíme chatku.
Další významnou skutečností je úspěšné absolvování náčelnických zkoušek našeho náčelníka
Zuzky, vč.zkoušky první pomoci.
Část našich členů se zúčastnila Vyráběcího víkendu, květnového sněmu na Střele, kde jsme byli
oficiálně přijatí za kmen, přípravy tyčí na týpí na táboření na Kosím potoce.
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Výpravy
Výpravy podnikáme přibližně 1x měsíčně dle domluvy, převážně jednodenní. Snažíme se náplň
vymyslet tak, aby si při nich děti zároveň splnily nějaké korálky ze svitku pro skřítky.
23. 1.
13.-14.2.
5. 3.
23. 4.
14. 5.
4. 6.
3. 7.
11. – 16. 8.
18. 9.
16. 10.
5. - 6. 11.
3. 12.
25. 12.

Bobování + naplnění keltské nádoby duhovkami a první díl mapy k pokladu
Vyráběcí víkend LLM
Výprava na Ovčárnu – rozdělání ohně křesáním a uvaření oběda
Výprava na Závist – směnný obchod, další díl mapy
Snem LLM na Střele
Výprava do Stradonic – keltské uzly
Výprava na Kazín + sněm
Tábor Hejnice, Chalupa pod Nosem – závěr keltského putování
Dobříš – plánovací schůzka, téma na příští (školní) rok: Cestování časem
Výprava po Mníšku 100 let nazpět – úkoly spojené s časem pro děti i dospělé
Výprava s přespáním v jurtě – Antické Řecko
Výprava ze Stříbrné Lhoty na Skalku – vyrábění dárků z přírodnin
Tradiční výprava na Skalku + Rybova mše
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Schůzky a ostatní aktivity
Schůzky ve všední dny jsou zatím nepravidelné, pro děti od 5 let, pod vedením jedné či dvou
maminek. Vlastní klubovnu zatím nemáme, scházíme se doma. Společně se také scházíme k
oslavám narozenin a jiných aktivit v místě bydliště, Mníšku pod Brdy.
Oslava narozenin Pepči + šifrování
Kosí potok – brigáda - kácení tyčí na týpí
Zvelebování zahrádky u budoucí klubovny
Zuzka – náčelnické zkoušky
23. 4.
Zuzka – kurz 1.pomoci
3. 6.
Narozeniny Marušky a Lucinky
25. 6.
Pohádková cesta
11. 7.
Příprava tyčí na táboření – odkorňování
22. 7. – 6. 8. Kosí potok – táboření
17. 9.
Indiáni na Točníku
28. 9.
Svatováclavské posvícení
22. 10.
Zuzka – Sněm náčelníků
22. 1.
19. 3.
8. – 9. 4.
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Tábor
Tábor jsme uskutečnili v Jizerských Horách v Chalupě pod Nosem, kam nás nasměrovali zprávy,
které děti během roku získávaly na výpravách. Táboru se nakonec zúčastnily pouze čtyři rodiny
(7 dospělých a 10 dětí). Cílem tábora bylo najít
keltský poklad. Kromě výprav po okolí jsme
spolu s dětmi vyráběli luky, šípy i toulce.
Jeden den jsme věnovali sportovním aktivitám
zaměřeným na plnění korálkových činů –
střílení z luku, vis na brtníka, házení na cíl.
Dále jsme se věnovali i ručním pracem –
pletení, háčkování, malba triček, bosobotky
(drhání). Také jsme poznávali rostliny, houby
i zvířata. Tábor jsme zakončili sněmem.
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Zpráva o hospodaření kmene
Náš kmen vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví a uschovává jej v sídle našeho
kmene. V roce 2016 plynuly kmeni výnosy z členských příspěvků ve výši 10.527,- Kč a přijaté
dotace od hlavního spolku ve výši 2360,- Kč. Z těchto prostředků jsme hradili materiál na hry a
výrobní činnost pro děti a zakoupení licence na účetní program ESO, který je stvořený pro vedení
účetnictví dětských organizací a spolků s obdobnou činností. Celkové náklady v roce 2016 činily
8.041,- Kč; výsledek hospodaření nám v témže roce vyšel 4846,- Kč. Ušetřené prostředky budou
investovány na činnost kmene v následujícím roce a jsou zároveň jedinou rozvahovou položkou
kmene, tj. jediným majetkem.

Závěr
I v roce 2017 plánujeme na každý měsíc výpravu a v létě týdenní tábor. Rádi bychom více zapojili
zejména starší děti do příprav a vedení programů. Cílem dospělých je získání alespoň jednoho orlího
pera z každého světla.

Výroční zprávu sestavila Petra Řehořová, zprávu o hospodaření kmene Veronika Dlabalová,
autorem fotografií je Josef Porsch.
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