Výroční zpráva kmene Changleska Thozi
za rok 2017
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Úvod
Changleska Thozi znamená v lakotštině Zelený kruh. To byl odjakživa název
našeho kmene. Naše historie sahá do roku 1988. Postupně jsme působili pod
různými organizacemi. Od roku 2013 jsme členy Ligy lesní moudrosti.

Organizační struktura kmene
Náčelnictvo:
Náčelnice:
Ohnivec:
Hospodářka:
Písmák:
Owachira:

Ivana Šircová
Martin Čapek – Indi
Věra Němcová – Omeletka
Věra Němcová – Omeletka
Jakub Moravec

Oficiální údaje
Název: Liga lesní moudrosti – kmen Changleska Thozi
Sídlo: Schoellerova 109/77, 196 00 Praha 9
Statutární orgán: Ivana Šircová
IČ: 01718011
DIČ: CZ 01718011
Evidenční číslo kmene: 110
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2900508458/2010
Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl: Stanovy LLM – WL (Liga lesní
moudrosti – Woodcraft League)
Členové
V roce 2017 měl kmen celkem 16 registrovaných členů, z toho do 15 let 6 členů,
do 18 let 4 členy, do 26 let 2 členy, nad 26 let 4 členy. Spřátelenou členkou se
stala Aneta Horbowyjová.
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Činnost
1. Schůzky
Členové kmene se scházeli nepravidelně v klubovně i při jiných akcích. Na
schůzkách jsme vyráběli indiánské výrobky a potřeby na táboření.
2. Výpravy a jednodenní akce kmene
Březen – výprava na Pow-wow do Kladna, sobota 19. 3. 2017 s Indim
Říjen – výprava Lukostřelecká do Skalan, sobota 14.10. 2017 s Indim a s Ivankou
Listopad – lezecká stěna Mammut v Holešovicích 11. 11. 2017 s Omeletkou
Prosinec - Vánoční výprava na srub do Samechova pátek – neděle 15. - 17. 12.
2017 - s Omeletkou, Indim a Ivankou
Skalany
Jednu krásnou podzimní říjnovou sobotu jsme se vypravili na loveckou stezku 3D
archery do Skalan k místnímu klubu Ostrostřelců. Byli jsme mile uvítáni a celý
den jsme si všichni užili lov celkem 30 zvířat, každé na 3 šípy. Posádka: Indi,
Ivanka, Terka, Aneta, Argo.
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Na stěně v Mammutu
Na stěně jsme byli 11. 11. 2017 a byli tam: Simon, Žabka, Žirafa, Jakub, Isa,
Honza a Omeletka.
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Vánoční výprava do Samechova
Již potřetí jsme uskutečnili vánoční výpravu na srub do Samechova. Tentokrát nás
bylo 11. V pátek jsme si udělali bramborový salát, v sobotu se štípalo dřevo. Večer
jsme soutěžili o nejlepší vlastnoruční pomazánku a cukroví. Rozbalovali jsme
dárky. Pouštěli jsme svíčky potokem a prskali prskavky.

Součástí vánoční výpravy bylo vytvoření vánočního zeleninového a oříškového
bufetu pro lesní zvířata na pasece.. se vzkazem. V neděli dopoledne proběhl sněm
kmene, na němž bylo uděleno 12 orlích per. Zhodnotili jsme letošní rok a činnost
kmene. Naplánovali jsme si příští rok.
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3. Letní táboření kmene v Arnolticích

Kmenový tábor proběhl od 1. 7. do 16. 7. 2017 na tábořišti v Arnolticích.
Postavili jsme tři týpí a přístřešek pro kuchyni, vybudovali lednici ve stylu landart. Tábor jsme stavěli kvůli počasí dříve. Ve vaření jsme se střídali všichni.
K náplni táboření patřilo také plnění orlích per. Starší a hosté vedli různé části
programu. Povedly se Hladové hry s Jankem, třídenní trénink společenských
tanců s Kubou, Aničkou a dále taky s Indim a Beduínem, i kurz sebeobrany a
střelba ze vzduchovky na terč i z poloh s Honzou. Hráli jsme ringo, házeli jsme
nožem, nechybělo ranní koupání a také jsme vyráběli. Ohnivec vydělával jelení
kůži. Uspořádali jsme výpravu do zbrojnice na Frýdlantském zámku. Každý
večer jsme se scházeli v náčelnickém týpí na čaj, povídání, zpívání a čtení. Přijali
jsme do kmene Ondru Č. a Vaška B. Tábor jsme zakončili kmenovým sněmem.

Tábor
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Z výpravy na zámek Frýdlant
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Taneční
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4. Účast na akcích LLM
Setkání rodinných kmenů
Zúčastnili jsme se tradičně již 6. Setkání rodinných kmenů, letos i velikonočním,
ve dnech čtvrtek 13. 4. – pondělí 17. 4. 2017 na tábořišti Malý Walden. Užili jsme
si příjemné, chladné a místy se sluncem táboření v jarních světlezelených polích
a lesích pod modrou oblohou. Ani občasné sněžení neodvrátilo pletení pomlázek
a barvení vajec. Indi postavil novou potní chýši a vedl obřad pro děti a rodiče.
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Táboření LLM na Kosáku
23. 7. - 30. 7. 2017 se někteří mladší členové kmene účastnili táboření Ligy lesní
moudrosti na Kosím potoce. Posádka: Žába, Žirafa, Terka, Kuba B.

Tábor LLM pro veřejnost
Indi s Willym a s realizačním týmem Changleska Thozi – Žába, Žirafa, Terka,
Ondra, vedli na Kosáku druhý ročník táboření pro veřejnost ve dnech 7. 8. – 14.
8. 2017. Táboření se setkalo s velkou odezvou účastníků, přijeli jak ti loňští, tak i
noví.

Indiáni z Točníku
Tato akce LLM pro veřejnost proběhla 15. – 17. 9. 2017. Indi připravil
a obsluhoval stanoviště spolu s Žirafou, Žábou, Terkou a Ondrou.
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Zpráva o hospodaření kmene

Zůstatek z roku 2016: 23.682,00,- Kč
Příjmy 2017 celkem: 39.570,00 Kč
Výdaje 2017 celkem: 36.275,00,- Kč
Výsledek 2017 celkem: 3.295,00,- Kč
Výsledek hospodaření: 26.957,00 Kč

Klubovna
Naše klubovna sídlí v Novoškolské ulici v Praze 9 v areálu TJ Sokol Vysočany.

Web
Webové stránky http://indiani.weebly.com/
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