Výroční zpráva o činnosti kmene LLM
Strážci pokladů, Doupě
za rok 2016

Doupě
9. 4. 2017
Zpracovala: Kateřina Rozinková, Káťa

Základní informace:
Kmen LLM je rodinným kmenem, který byl založen v březnu roku 2012 (s přípravnými
kroky v polední čtvrtině roku 2011) původně jako dětský kmen. V letech 2012 – 2015
připravoval program pro děti z Bečova nad Teplou, Dolní Hluboké, Teplé a okolí Toužimi,
jeho členská základna však byla tvořena mimo jiné i přidruženou rodinou z Plzně, či mladými
vedoucími a woodcraftovými nadšenci ze severních Čech. Kromě pravidelných schůzek a
letního táboření se kmen zapojoval do organizace veřejných akcí v Bečově nad Teplou a
okolí, např. Den země, Dětský den, Velikonoční a Vánoční setkání, apod. Kmen měl
původně hlavní klubovnu v prostorách fary v Bečově nad Teplou, v zimním období však stále
více využíval pro pořádání schůzek prostory Regionálního edukativního centra v areálu
Státního hradu a zámku Bečov.
Pro schůzky rovněž vzhledem k rozšiřujícímu se zázemí využíval Bečovskou
botanickou zahradu. Na konci roku 2015 bylo fungování kmene zásadně proměněno na
základě faktu, že dva ze zakládajících členů se odstěhovali do jiného kraje a kmen nebyl
schopen dále připravovat pravidelný program. V první polovině roku 2016 tedy jednotlivé
rodiny fungovaly v zásadě samotně (vlastní rodinná táboření, účast na akcích). V druhé
polovině roku 2016 se náčelnici a ohnivci kmene podařilo v jejich novém působišti za pomoci
místní ZŠ a MŠ Růžená obnovit pravidelnou aktivitu schůzek s dětmi ve věku I. stupně ZŠ.
Rok 2017 ukáže, jak je tento model životaschopný a jakým způsobem bude aktivita kmene
dál pokračovat.

Kontaktní údaje:
Adresa: Hrad Roštejn, Doupě 1, 588 56
IČO: 22742841
Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka
Email: strazcipokladu.becov@gmail.com

Kdo je kdo:
Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa
Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann
Hospodář: neobsazeno, vykonávala Kateřina Rozinková
Písmák: neobsazeno

Pohled náčelnice na uplynulý rok:
V loňské výroční zprávě jsem psala, že k roku 2016 hledíme s mírným optimismem a
výhledem, že se nám v našem novém působišti na Vysočině podaří navázat na aktivity, které
jsme slibně rozjeli v Karlovarském kraji a kde po našem odchodu bohužel nezůstal nikdo,
kdo by byl schopen v naší činnosti pokračovat. Po prvním pololetí, kdy tři rodiny sdružené
v kmeni působily vzhledem k velkým vzdálenostem spíše odděleně, přišla v druhém pololetí
změna a možnost navázat na pravidelnou činnost s dětmi, kvůli které byl původně kmen
založen. Od října 2016 jsou pořádány pravidelné týdenní schůzky v nedaleké obci Růžená,
kde se utvořila skupina dětí ve věku I. stupně ZŠ.
Pro rok 2017 je tedy výhled zcela jasný – budeme směřovat k rozvíjení pravidelné
činnosti a budeme se snažit více navazovat na komunitní život v okolí našeho působiště. Již
nyní domlouváme spolupráci na různých projektech – dětské dny, dny země, setkání rodičů
s dětmi, apod. Doufáme, že naše aktivita přinese podobně jako v Bečově dětem možnost
zažívat zajímavé věci, utvářet si vztah k přírodě a kulturnímu dědictví a po všech stránkách
se rozvíjet. Práce nám přijde o to smysluplnější, že v dané lokalitě není příliš mnoho jiných
alternativ, jak se tímto způsobem vydat.

Káťa

Významné akce roku 2015:

(uvedené jsou pouze aktivity části kmene, která je zastoupená náčelnicí a ohnivcem, ostatní
dvě rodiny se zaměřovaly skutečně spíše na rodinná táboření, výlety do přírody, apod.)
Spolupráce se skautským střediskem Divočáci Jihlava v rámci akce Skautský dobrý skutek
na hradě Roštejně, 15. - 17. 4. 2016 – prezentace woodcraftu, principů woodcrafterské
výchovy, spolupráce budování hmyzího hotelu
Prezentace v rámci projektu Klimatour 2016, 13. 5. 2016 – představení LLM a jejích principů
pro představitele okolních obcí, zástupce neziskových organizací pracujících s mládeží,
apod.
Organizace terénní exkurze v rámci příměstského tábora MVJ, 3. 8. 2016 – hry, představení
různých způsobů psaní (psací pomůcky, podložky) + myslící ruka – jak si vyrobit duběnkový
inkoust, apod.

Výhledy do roku 2016
Jak bylo uvedeno výše – cíle pro další směřování jsou více se zapojit s novou skupinkou dětí
do komunitního dění v okolí a přenášet principy woodcraftu na malé i velké.
Jak se kmeni dozvědět
V současné době nedisponuje kmen funkčními stránkami – budeme zřejmě řešit
v roce 2017. V současné době se snažíme zajistit základní operativu pomocí sms a mailů
rodičům dětí, budeme hledat i kanály, kterými naši aktivitu více zviditelnit.

Podpořili nás
Bečovská botanická zahrada – partnerství trvající z dob, kdy kmen působil v Bečově
ZŠ a MŠ Růžená – Mgr. Zuzana Krejčová, Bc. Miroslav Krejčí – pomoc s organizací
pravidelných schůzek, pomoc s prvotní komunikací s rodiči
Kancelář LLM a náčelnictvo – veškerá administrativní a morální podpora s otázkami běžného
fungování i mimořádných událostí v životě kmene

Kmenové finance
Nejvýznamnějším finančním obnosem, se kterým kmen v roce 2016 pracoval, byly příspěvky
předávané dále na LLM. Dalšími významnými finančními položkami byla poté dotace od
MŠMT na fungování kmene.

Příjmy
Příspěvky (vybráno v roce
2015)
dary

4770
-

Výdaje
odvod příspěvků
(odvedeno v roce 2016)

4770

investice

-

opravy MTZ

-

státní dotace

1100

dotace obcí

-

inventář

10750

příjem z akcí

-

provozní náklady

1661

ostatní

-

hlavní činnost

-

s vlivem na daň

-

výdaje s vlivem na daň

-

Celkem

5870

Celkem

17181

Vybudování hmyzího hotelu v rámci akce Skautský dobrý skutek

Jedna z prvních schůzek s novým kmenem – Co to je v té lékárničce?

Jedna z prvních podzimních schůzek s novými dětmi v Růžené

