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27. – 29. 1. – Zdíkovec 

(6 dospělých + 4 děti) 

Společně jsme se vydali do Zdíkovce, kde jsme si užívali zimního počasí a sněhu. Na část sobotního 

dne jsme se rozdělili na dvě skupiny, cíl byl stejný, Kvilda, avšak jedni (sportovně zdatnější) to vzali 

běžeckou tratí a druzí s dětmi pěšky kratší trasou, ale zadařilo se a sešli jsme se. Jelikož prosincovou 

Vánoční nadílku většina z nás nakonec omarodila, měli jsme Vánoce ještě v lednu a rozdali si tam 

dárečky, které jsme si navzájem připravili (každý si předem vylosoval jednoho konkrétního člověka, 

pro kterého měl dáreček obstarat). 

 

11. – 18. 2. – Benecko 

(až 7 dospělých + 6 dětí) 

Na jarní prázdniny jsme obdobně jako předchozí rok vyrazili do 

chaty Pavel. Nechyběly běžky, lyže, výlety, kytara, dokonce nás 

navštívila i angína, ale ani ta nás nezastrašila, a tak jsme místo 

plánovaného výletu do bazénu jeden den strávili v jilemnické 

solné jeskyni. Někdo na běžkách, někdo pěšky a někdo dokonce 

dva dny za sebou, jsme vystoupali na Vrbatovu boudu. 

 

 

 

 

 

 

Březnová výprava byla nakonec z důvodu nemocí zrušená 

 

21. – 23. 4. – Dřevní brigáda 

(2 dospělí) 

Ach ty nemoci a špatné počasí… Jak se u nás v kmeni začíná stávat zvykem, plánovat odjezdy na 

brigády předem nebývá úplně praktické, protože ve středu to ještě vypadá, že pojede lidí 8, ve 

čtvrtek 6 a v pátek už jen dva. Čeyanala s Čanté Tankou náš kmen ale nezahanbili a na přípravě dřeva 

a luk na letní táboření se podíleli svědomitě. A mohli si užít pro tento počet mírně nadstandardní 

TOMícké ubytování v Broumově. Wašté! 



20. – 21. 5. – Kola Žatec-Rokle a druhý den zpět 

(7 dospělých + 5 dětí + přátelé ze Žatce) 

Třetím rokem jsme společně s přáteli ze Žatce (maminky, kamarádky a další, které známe ještě z dob 

Ksigudanu) vyjeli na kolech. Tentokrát byl náš cíl kemp Hradec. Večer jsme opékali buřty, seděli u 

ohně a povídali. 

 

24. 6. – Den dětí na Chloumku 

(5 dospělých a 5 dětí) 

Woapewin se mimo jiné angažuje v Rodinném centru Chloumek. Letošní dětský den vyl v duchu cesty 

kolem světa, a tak nemohli chybět ani indiáni. V parčíku vedle chloumeckého hřbitova jsme postavili 

týpí a s dětmi na našem stanovišti hráli hazard s barvenými meruňkovými peckami. Před táborem 

jsme si alespoň vyzkoušeli stavbu na nečisto. 

 

Táboření na Kosím potoce 

Vloni se nám osvědčil model čtrnáctidenního 

kmenového táboření, poté na týden odjet domů a 

následně ještě týdenní pokračování v menším 

počtu (Čeyanala, Woapewin a Pája s Bětunkou) 

společně s ligovým tábořením. Během kmenového 

táboření jsme mimo jiné navštívili Mariánské 

Lázně nebo se byli projet na kolech, která jsme si 

vzali s sebou. Z ligové části bych pak zdůraznila 

naše zapojení do ligového programu organizací hry 

pro skřítky, kdy poznávali pomocí všech smyslů 

různé obiloviny, luštěny, ořechy a další, která byla 

zajímavá nejen pro skřítky, ale spoustu kladných 

ohlasů sklidila i u jejich rodičů. „To taky existuje?“ jsme slyšeli několikrát. Tak příští rok třeba něco 

pro větší woodcraftery �? 

 

V září jsme se chystali na Tawiskaru, ale jelikož byla většina lidí nemocná, akci jsme zrušili. 

 

13. – 15. 10. 72 hodin 

(3 dospělí + 2 děti) 

Přidali jsme se ke skupině dobrovolníků a v rámci akce 72 hodin jsme pomohli zvelebovat okolí fary 

v Michalových Horách a louky na Kosím potoce. Z původně plánovaného moštování nakonec bylo 

vaření jablečného rozvaru – přeci nepovezeme sklenice domů prázdné. 

 

 



24.– 26. 11. Česká Skalice a vyrábění s Tate Osmaka 

(4 dospělí + 4 děti) 

Kmen Tate Osmaka pořádal jejich tradiční vyráběcí víkend, a tak jsme se k nim přidali. Ubytovali jsme 

se v DDM v České Skalici. V sobotu jsme vyráběli, v neděli se pak zajeli podívat do Babiččina údolí. 

 

15. – 17. 12. Harrachov 

(5 dospělých + 2 děti) 

Podniková chata formy Erwin Junker se stala místem pro minimálně jednu akci ročně. Letos jsme 

dokonce měli štěstí na tolik sněhu, jako ještě nikdy před tím. Sobota byla v duchu pěší turistiky a 

sáněk na Mumlavské vodopády v neděli se část s dětmi potulovala kolem chalupy, protože přes 

občasnou chumelenici se nedalo moc daleko jít, ti odvážnější obuli běžky a sportovali. 


