
VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE MNIWAČA

 WIČAŠAYATAPI ZA ROK 2017

Kmen Mniwača Wičašayatapi vznikl 12. ledna 1990, nyní sídlí v Podhorách na
Neveklovsku. 

Jsme rodinný kmen, v současné době máme 8 členů do 23 let a dvě členky na
zasvěcovací stezce.



Struktura kmene

Náčelnice: Kateřina Prokešová Doležalová – Lus iya win

Ohnivec: Pavel Roubal – Glí Wičaša

Strážce wampumu: Jitka Doležalová

Písmák: Evička Šebková - 

Schůzky a výpravy

 7. ledna – Výprava do Srb – Přijeli jsme do domečku v Srbech, který jsme si půjčili 
od kmene Jestřábi. V přilehlých lesích jsme šli podle legendy po stopách rytíře Quida,
který prý tu schoval důležité svitky před lupiči. Museli jsme cestou překonat mnohá 
úskalí, mnohé překážky, ale nakonec – vítězství, svitky jsme našli. Dozvěděli jsme se , 
že kdo svitky najde a  rozluští, zachrání Českou zemi.  A pokračování nás čeká na další
výpravě a hlavně v létě na táboře.

8. dubna – přípravy na velikonoce – Sešli jsme se v Netlukách v myslivecké 
klubovně. Barvily jsme kraslice, vyráběli velikonoční ozdoby, pletly pomlázky a seli 
osení. Podívejte, jak jsme byli šikovní:

červen 2017 – V průběhu června jsme byli 2 x na koních v Hubenově. Děti se učili jak 
s koňmi zacházet, sedlat je, překonávat překážky, couvat s koňmi.  Nakonec jsme 
vyjeli i na vyjížďku. Bylo to fakt super!



17. června – brigáda v Netlukách – Sešli jsme se, abychom připravili tábořiště na 
letní  táboření. Strýc Pavlíka nám louku posekal, my jsme jí shrabali, trávu odvezli. 
Posekali jsme křovinořezy cestu a přilehlé stráně. Opekli jsme si buřtíky a u ohýnku 
se těšili na léto. V tom se ozval z lesa nějaký nezvyklý zvuk. Šli jsme po něm a narazili 
na zprávu od Rytíže Quida. A tak jsme se začali těšit na léto o to víc.

7. října – Sešli jsme se na schůzce v Netlukách a přijela za námi návštěva, vskutku 
vzácná – Pecka s Jestřábů. Na schůzku jsme pozvali i pár dětí Příměstských táborů. 
Hráli jsme moc zajímavé hry a u ohníčku vzpomínali na léto a také si povídali o 
vánocích. Nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál, ale užili jsme si to náramně.

16. prosince – Sešli jsme se v Netlukách v myslivecké klubovně. Každý přivezl trochu 
cukroví. Uvařili jsme si k němu čaj. A povídali si, vzpomínali a plánovali. Také jsme si 
zahráli pár her. Bylo to moc příjemné setkání.

Tábory

V létě náš kmen pořádal pro místní děti 2 turnusy Příměstských táborů. První turnus 
(17.7. - 21.7.) byl orientovaný na Afriku, zvláště na africká zvířata (rok předtím jsme 
seseznamovali s našimi zvířátky, které žijí v lese a na polích). Na tábor přijela Iva 
Vilhumová – Hota Hepan, známá ve woodcrafterském společenství jako odbornice 
na přírodu a zvířátka zvlášť. I její zkušenost z její návštěvy Afriky, dodala jejímu 
povídání na zajímavosti. Děti i dospělí se nemohli od jejího povídání odtrhnout. Děti 
si v průběhu tábora dělala oděvy, ozdoby s africkým zaměřením, také zbraně. Stříleli 
jsme z luku, dělali z hlíny nádobky i ozdoby. Každé jídlo jsme museli nejprve 
uhádnout, prootže bylo napsané jako něco z Afriky. Byla to legrace. Na konci tábora 
přišli jako vždycky rodiče a vedoucí s dětmi měli připravené africkou písničku s 
tancem a několik hádanek. Při uhodnutí byli rodiče označené na ruce barevnou 
ozdobou. Byla u toho fakt legrace. 



Druhý turnus (24.7 – 28.7.) začal s tím, že jsme našli otevřený kufr a v něm  měly být 
zavřená fantastická zvířata. Jenže díky tomu, že byl kufr otevřený, zvířata frnkla. Tak 
co teď, milé děti? Musíme je najít a pochytat. Jen, aby se jim nic nestalo. Věřte, 
nevěřte, na konci tábora jsme je měli všechny.  Na tomto turnuse nám velice nepřálo 
počasí, hodně pršelo a byla i zima. Jenže naše děti to zvládli s bravurou. Hráli jsme si 
v týpí, kde jsme zapálili oheň. Jeden den jsme museli zatopit v myslivecké klubovně a
dopoledne hrát tam. Nakonec se i počasí umoudřilo a na konci tábora jsme si spolu s 
rodiči opekli i buřtíky.  Tak zase za rok ahoj! :)

Od 28. 7 do 5. 8. jsem si zatábořili my z našeho kmene. Měli jsme tentokrát dětí jako 
smetí. Přijely si s námi zatábořit dvě maminky, každá přivezla po 3 dětech a jedna 
přivezla i svou maminku. Provázel nás rytíř Quido a my zachraňovali naší českou 
zemičku. Obcházeli jsme třeba stanoviště. Každé stanoviště byl jeden náš kraj. Plnili 
jsme úkoly a tím jsme poznávali naší českou zemi, co kde je, čím jsme zajímaví. 
Hráli jsme spoustu dalších her. A věřili byste, že se nám nakonec povedlotu naší 
zemičku zachránit? Bylo to chvílema hodně náročné, ale všechny děti – ty malé i ty 
velké si navzájem pomohly a české země jsou zachráněny.



 

Hospodaření

Převod z roku 2016:   3.382,- 
Příjem 2017 24.804,-
Výdej 2017 14.691,-
ZŮSTATEK 13.495,-

Za kmen Mniwača Wičašayatapi zapsala: Jitka Doležalová


