Výroční zpráva o činnosti kmene LLM
Strážci pokladů, Doupě
za rok 2017

Doupě
13. 1. 2018
Zpracovala: Kateřina Rozinková, Káťa

Základní informace:
Kmen LLM je dětským kmenem, který byl založen v březnu roku 2012 (s přípravnými
kroky v polední čtvrtině roku 2011). V letech 2012 – 2015 připravoval program pro děti
z Bečova nad Teplou, Dolní Hluboké, Teplé a okolí Toužimi, jeho členská základna však byla
tvořena mimo jiné i přidruženou rodinou z Plzně, či mladými vedoucími a woodcraftovými
nadšenci ze severních Čech. Kromě pravidelných schůzek a letního táboření se kmen
zapojoval do organizace veřejných akcí v Bečově nad Teplou a okolí, např. Den země,
Dětský den, Velikonoční a Vánoční setkání, apod. Kmen měl původně hlavní klubovnu
v prostorách fary v Bečově nad Teplou, v zimním období však stále více využíval pro
pořádání schůzek prostory Regionálního edukativního centra v areálu Státního hradu a
zámku Bečov. Pro schůzky rovněž vzhledem k rozšiřujícímu se zázemí využíval Bečovskou
botanickou zahradu.
Na konci roku 2015 bylo fungování kmene zásadně proměněno na základě faktu, že
dva ze zakládajících členů se odstěhovali do jiného kraje a kmen nebyl schopen dále
připravovat pravidelný program. V první polovině roku 2016 tedy fungovaly samostatně
jednotlivé rodiny sdružené v kmeni (vlastní rodinná táboření, účast na akcích). V druhé
polovině roku 2016 se náčelnici a ohnivci kmene podařilo v jejich novém působišti za pomoci
místní ZŠ a MŠ Růžená obnovit pravidelnou aktivitu schůzek s dětmi ve věku I. stupně ZŠ.
V roce 2017 se aktivitu podařilo stabilizovat a i ve dvou lidech udržet systém pravidelných
týdenních schůzek. V současné době jsou tyto realizovány již se dvěma skupinami dětí a
zaměřují se zejména na získávání korálků v rámci Korálkových činů pro skřítky.

Kontaktní údaje:
Adresa: Hrad Roštejn, Doupě 1, 588 56
IČO: 22742841
Číslo bankovního účtu: 2600323347/2010/ Fio Banka
Email: strazcipokladu.becov@gmail.com

Kdo je kdo:
Náčelník: Kateřina Rozinková, Káťa
Ohnivec: Josef Rozinek, Ywann
Hospodář: neobsazeno, vykonávala Kateřina Rozinková
Písmák: neobsazeno

Pohled náčelnice na uplynulý rok:
Rok 2017 byl rokem, kdy se kmen snažil začít fungovat na pravidelném systému
schůzek v novém působišti – v obci Růžená u Třeště. Náčelnice a ohnivec po prvních
jednáních s ředitelkou místní MŠ a ZŠ na konci roku 2016 rozjeli na zkoušku pravidelnou
činnost s dětmi z růženské malotřídní školy. Jelikož se dařilo až do června 2017 připravovat
smysluplný a poučný program, rozhodli se rodiče zapojených dětí pokračovat i ve školním
roce 2017 / 2018. Od října 2017 navíc kmen funguje na bázi dvou malých rodů mezi dětmi –
realizujeme dvě schůzky, pro dvě skupiny dětí (první část jsou stále žáci místní školy, druhá
potom místní děti dojíždějící do školy v Třešti). Další aktivita byla napřena směrem
k rozšiřování sítě kontaktů na Vysočině, především ve vztahu k dalším dětským oddílům a
uskupením, jejich vedoucím a dalším zajímavým zájmovým sdružením (např. Záchranná
stanice živočichů Telč). V návaznosti na poměrně velkou pracovní vytíženost obou hlavních
tahounů pravidelné činnosti kmene jsme rádi, že se podařilo udržet i ve dvou lidech standard
týdenních schůzek. Do budoucna bychom chtěli opět začít realizovat i výpravy a např.
příměstské tábory – uvidíme, zdali se nám to podaří například již v roce 2018.

Káťa

Významné akce roku 2017:

(uvedené jsou pouze aktivity části kmene, která je zastoupená náčelnicí a ohnivcem, ostatní
dvě rodiny se zaměřovaly skutečně spíše na rodinná táboření, výlety do přírody, apod.)
Spolupráce se skautským střediskem Divočáci Jihlava v rámci akce Skautský dobrý skutek
na hradě Roštejně, duben 2017 – prezentace woodcraftu, principů woodcrafterské výchovy,
spolupráce při vytváření série deskových her pro návštěvníky hradu
Účast v soutěži Lanadrt v Geoparku Vysočina, květen – červen 2017, v rámci několika
schůzek kmene vytváření landartových uměleckých výtvorů inspirovaných okolní krajinou a
historií, některé z výtvorů následně byly součástí výstavy v Panském dvoře v Telči
Cesta Willyho Foga kolem světa za 80 dní, červen 2017, ve spolupráci s obcí Růžená a ZŠ a
MŠ Růžená jednodenní zážitková cesta pro děti z místní školy vedoucí na hrad Roštejn a
zpět s tematickými zastávkami na všech kontinentech

Výhledy do roku 2018
Jak bylo uvedeno výše – cílem pro další směřování je ještě více se zapojit s novou
skupinkou dětí do komunitního dění v okolí a přenášet principy woodcraftu na malé i velké.
Jak se kmeni dozvědět
V současné době nedisponuje kmen funkčními stránkami – budeme zřejmě řešit
v roce 2018. Základní komunikaci se snažíme zajistit pomocí sms a mailů rodičům dětí,
budeme hledat i kanály, kterými naši aktivitu více zviditelnit. V současné době připravujeme
článek do časopisu jihlavského muzea Muzeum Factum a o naší činnosti se pravidelně
zmiňujeme v různých rozhovorech pro média.

Podpořili nás
Bečovská botanická zahrada – partnerství trvající z dob, kdy kmen působil v Bečově nad
Teplou
ZŠ a MŠ Růžená – Mgr. Zuzana Krejčová, Bc. Miroslav Krejčí – pomoc s organizací
pravidelných schůzek, pomoc s prvotní komunikací s rodiči, možnost využívat prostor školy
Obec Růžená – možnost využívat místní Sokolovnu, fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště
Kancelář LLM a náčelnictvo – veškerá administrativní a morální podpora s otázkami běžného
fungování i mimořádných událostí v životě kmene

Kmenové finance
Nejvýznamnějším finančním obnosem, se kterým kmen v roce 2017 pracoval, byla dotace od
MŠMT na program. Další zásadní položkou hospodaření byly vybrané členské příspěvky.

Příjmy
Příspěvky (vybráno v roce
2017)
dary
státní dotace

5970,10 200,-

Výdaje
odvod příspěvků
(odvedeno v roce 2017
pro rok 2018)

5970,-

investice

-

opravy MTZ

-

dotace obcí

-

inventář

příjem z akcí

-

provozní náklady

ostatní

-

hlavní činnost

-

s vlivem na daň

-

výdaje s vlivem na daň

-

Celkem

16170,-

Celkem

14 270,-

20 240,-

Fotografická příloha
Učíme se morseovku

Poznáváme názvy částí lidského těla

Náčelnice během schůzky na hřišti

Při poznávání hradu Roštejn

Tvoření pro soutěž Landart v Geoparku Vysočina

Výtvory v rámci landartové schůzky

Podzimní vycházka za poznáváním hub

Plnění korálkových činů – poznávání hub

Společná zimní schůzka obou skupin dětí se stavěním sněhuláků

