Výroční zpráva kmene Ťapáč

Kmen Ťapáč – Liga lesní moudrosti
Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny
www.tapac.webnode.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KMENE ŤAPÁČ
ZA ROK 2017
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Organizační struktura kmene
Základní údaje:
Název : Liga Lesní Moudrosti – kmen Ťapáč
Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00
Statutární zástupce : Dita Laštovičková (Todi) s bytem Jáchymovská 3, Praha 5
IČ: 70 10 87 90
Číslo bankovního účtu : 2800263123 / 2010
Registrační číslo kmene : 123
Datum vzniku : 4.2.1998
Webové stránky : http://tapac.cz/
Náčelník kmene: Dita Laštovičková (Todi)
Hospodář : Jakub Loula (Tříska )
Vedoucí rodů: Dita Laštovičková (Todi), Andrea Laštovičková (Andy), Lucie Mlynářová
(Lasička), Jan Merhaut (Mokrouš), Veronika Studená (Kareta)
Ohnivec kmene: Vojtěch Černý (Schnitzel)
Náčelník ROP : Jan Lauterkranz (Ježek)
Členové ROP : Natálie Vavřinová (Naty), Jakub Kučkovský (Blesk)
Šaman : Barbora Nosková ( Veverka )
Písmák : Markéta Jónová (Marky)
Počet členů: 45
Počet členů do 18 let: 33
Schůzky: 2x týdně
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Celoroční činnost
Pravidelná činnost
2 rody se schází pravidelně 1x týdně na schůzkách.
- Ve středu členové, kteří již do Ťapáče chodili (vede Kareta a Mokrouš)
- Ve čtvrtek nováčci a čerství členové kmene (vedou Todi, Lasička a Andy)
Schůzka probíhá ve středu od 16:30 do 18:30 a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00.
Programem schůzek jsou především hry. Letos máme téma celoroční hry Harry Potter, kdy
každý měsíc je tématicky zaměřena na 1 díl Harry Potter série. Děti se zábavnou formou
dovídají spoustu nových informací, zajímají se o přírodu, sportují, vyrábějí. Při týmových
hrách si děti zároveň rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci s ostatními. Během schůzek
se snažíme trávit co nejvíce času venku. Buď na hřišti v přilehlém rondelu nebo v Central
parku, který je v blízkosti. Kvůli nepřízni počasí, zvláště v zimních měsících trávíme čas i
vnitřními aktivitami v klubovně.
Výpravy
Přibližně 1x až 2x do měsíce jezdíme na jednodenní či vícedenní výpravy.
Mezi ty tradiční patří Zimní hory, Podzimní sněm, Podzimky a Velké Hry (Stará Praha,
Tawiskara, Kiwendotha, Lesní běh). Vyvrcholením celoročních aktivit je dvoutýdenní letní
Tábor.
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Výpravy a akce kmene
Rok 2017 jsme zahájili vítězstvím nad Strážci Údolí v Bitvě o Lužiny. Letos nám počasí
přálo, napadl totiž sníh, a tak mohla proběhnout pořádná sněhová bitva, sněhové koule lítaly
vzduchem a opět jsme si vybojovali část území Lužin.
Během blátivých a chladných zimních měsíců Ťapáč již tradičně pořádá Aqua nebo IQ
jednodenní výpravu. Letos jsme navštívili Tachmanii v Plzni, účast byla hojná, užili jsme si
spoustu legrace a zároveň jsme se i něco dozvěděli o tom, jak fungují technologie kolem nás.

Protože týden na horách o jarních prázdninách nám nestačí, vyrazili jsme letos na
Běžkovíkend na chatu do Jizerských hor. Jela sice jen hrstka statečných, ale zato
nejvytrvalejších běžkařů. Všichni jsme si příjemně zasportovali, snad jen kromě Mokrouše,
který si zlomil běžku.
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První velkou výpravou v tomto roce byly Hory, které se letos uskutečnily v březnu v Peci pod
Sněžkou. Téma bylo Osmitisícovky, takže nemohl chybět výstup na naší nejvyšší horu
Sněžku, kterou jsme měli skoro „za barákem“. Většinu týdne jsme chodili na sjezdovky –
lyžovat či snowboardovat, každý, jak umí. Největším sportovním výkonem byl ale bez
pochyb výlet na běžkách.
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Každoročně na jaře pořádá náš kmen hru v ulicích hlavního města – Starou Prahu. Týmy
hráčů jsou složeny ze členů různých kmenů z celé republiky. Společně se snaží splnit úkoly a
navštívit historické postavy sídlící v dané části města. Letos hráči navštívili Jana Žižku nebo
Járu Cimrmana, a víte, kde to bylo? No přeci na Žižkově.

Po květnovém TaMaLo a Cyklovýpravě tu už byl červen, a tak jsme vyrazili na Vandr. Děti
si nesly na zádech v batozích vše potřebné k přežití v přírodě. Vařilo se na ohni, spalo se v
útulnách a pokochali jsme se i krásným výhledem z rozhledny.
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Začátkem července, ještě před táborem, vyrazila hrstka námořníků na nebezpečnou plavbu do
rozbouřených vod Vltavy. Voda, se sjížděla na 2 raftech. Po cestě jsme tábořili v kempech a
objevovali krásy na březích řeky. Jedním z nejstrašidelnějších zážitků byla návštěva mučírny
hradu Rožmberk, naopak uchváceni jsme byli atmosférou Českého Krumlova. A všichni jsme
dostali námořnická trika.

Vyvrcholením celoroční aktivity je každoročně letní Tábor.
Letos jsme poprvé tábořili na krásné louce poblíž vesnice Zbilidy, která se nachází poblíž
Jihlavy. Jako každý rok jsme spali v tee-pee a vařili si sami v polní kuchyni. Celotáborová hra
se po delší době týkala indiánské tématiky, jelikož jejím tématem byl boj o dědictví kmene
Apačů. Táborníci byli rozděleni do skupinek pojmenovaných podle barev, které mezi sebou
soupeřily v různých hrách a soutěžích. Počasí nám vyšlo výborně a na novém místě se nám
velmi líbilo i díky milým a ochotným občanům vesnice Zbilidy. Nechybělo ani koupání
v rybníce, který se nacházel hned u tábořiště, výlet do jihlavské zoo, večerní hraní na kytary,
indiánská sauna a sněm a mnoho tradičních i netradičních her. Všichni jsme si užili spoustu
zábavy a příjemné léto s kamarády.
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Hned v září jsme již 2.rokem přijeli pomáhat s přípravou akce Indiáni z Točníku, která
zábavným způsobem seznamuje širokou veřejnost s činností LLM. Měli jsme na starost
stanoviště křesání a poznávání hub.

Na konci září jsme opět vyrazili na Velké hry, letos se Kiwendotha i Tawiskara konaly na
tábořišti Tate Osmaka. Program byl pestrý, opět jsme se setkali s kamarády z ostatních kmenů
a poznali nové tváře a společně jsme si táboření v tee-pee skvěle užili.
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Podzimky jsme strávili ve skautské klubovně v Podivíně. Skvělá lokalita k návštěvě
Aqualandu Moravia a zároveň v těsné blízkosti Lednicko-Valtického areálu. Obě tato místa
jsme samozřejmě navštívili za doprovodu několika her a soutěží. Zahráli jsme si famfrpál,
promítali jsme Harryho Pottera a zpívali karaoke.

Podzimní sněm se konal ve Voticích. Během víkendu se téměř všem podařilo splnit čin 15
zatáček, a tak jsme si přiznali mnoho činů a dokonce přijali nové členy.
I letošní rok jsme zakončili besídkou, letos už na začátku prosince Mikulášskou besídkou.
Vypravili jsme se na výlet do Brd. Ozdobili jsem stromeček a rozdali si vánoční dárky.
Letošní dárek do tomboly bylo červené P, takže o červenou papriku a rajskou polévku nebyla
nouze. Výlet jsme zakončili návštěvou zámku v Mníšku pod Brdy. Úplný závěr však nastal až
v Praze, kdy jsme se ještě večer vypravili do Divadla ABC na představení České Vánoce.
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