ZPRÁVA O ČINNOSTI KMENE OTYÓKWA V ROCE 2016
https://www.facebook.com/otyokwavelesin/
Činnost kmene je stejně jako v předešlých letech přizpůsobena především
dětem. Při nepříznivém počasí a v zimě se scházíme 1x týdně (mimo školních
prázdnin) na pravidelných schůzkách v klubovně, kde formou her seznamujeme děti
s tábornickými dovednostmi a přírodovědnými znalostmi. Část schůzek je věnována
pohybovým aktivitám a rukodělným činnostem. Nejraději máme schůzky venku, kdy
pozorujeme a poznáváme přírodu. Většinou dvakrát do měsíce pořádáme půl až
celodenní výpravu nebo rukodělné tvoření. V srpnu 2016 jsme na letním táboření na
Jerynu u Dlouhé oslavili 25 let trvání našeho kmene. Na táboření se sešli současní
i bývalí členové kmene.
Letos jsme se opět na jaře a na podzim zúčastnili akce Ukliďme svět, kdy jsme
uklízeli veřejná prostranství ve Velešíně. Nezapomínáme ani na akce pro veřejnost.
V letošním roce jsme pro veřejnost uspořádali 9. dubna již 10. ročník „Vítání ptačího
zpěvu ve Velešíně“ a 24. září „Indiánské léto - den otevřených týpí“ na Jerynu u
Dlouhé (hry pro děti i dospělé a výstava k 25 letům kmene Otyókwa).
V roce 2016 navštěvovalo náš kmen 21 členů (14 dětí, 5 pracujících a 2 důchodci).
Pravidelné týdenní schůzky (40x)
Víkendové denní akce (14x)
Kmenové víkendové táboření (2x)
Kmenový tábor i pro neorganizované děti s rodiči (1x)
Akce pro přírodu:
1) Ukliďne svět (jaro a podzim)
2) 3x pomoc s údržbou genofondové plochy Jeryn (hlavně kosení a odstranění
pokosené hmoty)
4) akce káně - sčítání káňat a dravců na předem vybrané trase (dlouhodobá akce)
Akce pro veřejnost:
1) 10. ročník Vítání ptačího zpěvu
2) Den dětí ve Velešíně (jedno stanoviště)
3) Indiánské léto - den otevřených týpí (hry pro děti i dospělé a výstava k 25 letům
kmene Otyókva)

Den dětí ve Velešíně (stan typu Zubřík byl zapůjčený od J. Růžičky)

Účastníci letního setkání k 25 letům kmene, které proběhlo v rámci letního tábora.

Pozvánka na akci pro veřejnost

Indiánské léto - den otevřených týpí

Indiánské léto - den otevřených týpí

