
Výroční zpráva za rok 2017 
LLM  - kmen Národ 4 živlů 

  

 

 

Tento rok jsme pojmenovali rok ztrát a nálezů. 

 

 

V roce 2017 jsme měli program rozdělen na dvě půlky podle roku. V prvních šesti měsících jsme plnili s dětmi 

korálkové činy a také na sněmu byly uznány první tituly a spousty korálků. 

V druhé půlce jsme začali celoroční hru „Lovci mamutů“, která bude trvat až do června 2018. 

 

  



Akce: 

 

14.1. výprava na Nové Hrady a sněhuláky 

 
26.1. akce pro veřejnost – deskové hry v klubovně 

21.1. výlet na běžky 

 
2.2. výprava na bazén na Hájích 

 

 

 

 

 



11.3. výprava za sluníčkem 

  
25. – 26.3. rukodělný víkend  

1.4. brigáda – úklid Botiče 

8.4. účast na akci „Stará Praha“ 

9.4. 4. sněm kmene v Mirošovicích 

14. – 16.4. účast na akci SRK 

 
27. – 28.5. účast na LLM sněmu a návštěva Babiččina údolí 

 
 



24.6. výprava do Houslí  

  

Jedna ze schůzky 

 

2. – 15.7. tábor Suté Břehy 

 
 

 



22. – 29.7. táboření na Kosáku 

  
1.8. sjíždění řeky Jizery 

 

 schůzka po prázdninách 

 
10.9. výprava do pravěku v Říčanech 

11.9. prezentace kmene na náměstí u Hasičské zbrojnice 

14.9. 5. sněm kmene v klubovně 

28. – 30. 9. účast na akci Tawiskara a Kiwendotha 

 

 

 



 výroba dubínků, keramiky, andílků 

 

 
5.11. výprava za studánkou a mini zoo 

  
 



výpravy za kouzelným stromem, do lesa, za čertem Barnabášem 

 
23.12. výprava za netopýry do Ameriky 

30.12. výprava za ohněm na Kozí hřbety 

 
 

Klubovna: 

Od ledna do konce března jsme se ještě scházeli v Mateřském centru Kamínek v Nových Petrovicích. Jelikož jsme 

dostali nabídku od Městské části Praha 15, abychom bezplatně využívali klubovnu ve „spolkovém domě Na Vartě“ 

rádi jsme tuto nabídku přijali a přestěhovali se do nových prostor. Prostory jsou vedle dětského a sportovního hřiště, 

což využíváme při schůzkách. 

 

 

 



Členství a vedení kmene: 

členská základna se během roku velmi měnila. Ačkoliv jsme některé děti na sněmu  v dubnu přijali za členy včetně 

dospělých, po prázdninách už mezi nás nedorazili. Rovněž náš kmen opustila náčelnice a její přátelé. 

Na základě této změny jsme museli na zářiovém sněmu zvolit nové vedení a byli jsme rádi, že dorazily nové posily. 

 

V současné době máme:  

náčelník a ohnivec : Jan Kowalczyk Fox 

hospodář a kronikář : Zuzana Děkanovská  

ROP : Bohuslava Kowalczyková a Samuel Kowalczyk 

Členů máme k 31. 12. 2017 : 14 

Na začátku roku jsme se začali více zaměřovat na dětský kmen, který díky událostem přerostl ve kmen rodinný. Takže 

se v současné době skládá se tří aktivních rodin (+ dvě další, které se účastní aktivit s dětmi) a 4 dětí. 

 

Hospodaření:  

K 1.1.2017 pokladna 68 Kč a banka 4 119,30 Kč, tj. celkem 4 187,30 Kč 

K 31.12.2017 pokladna 628 Kč 

Příjmy: rok 2017: 175 171 Kč (poplatek za tábor 111 600 Kč, dotace přes ústředí 10 860 Kč, dary 10 894 Kč) 

Výdaje: rok 2017: 178 730 Kč (tábor 117 696, 70 Kč,+ nájemné, materiál na schůzky a program ...) 

Hospodářský výsledek ztráta – 3 559 Kč 

 

 

 

 


