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Představení kmene 

Struktura kmene: 
Náčelník:    Zuzana Kluková 
Ohnivec:    Jana Hajduchová 
Náčelník ROP:    Jan Hajduch 
Pokladník:    Irena Malinová 
Písmák:     Zuzana Kluková 

Webové stránky kmene:  
http://arapaho.lovciveverek.cz/ 

 
Fotogalerie: 

http://arapaho.rajce.idnes.cz/ 
 

Adresa pro písemný kontakt: 
Zuzana Kluková, Rybova 1579/7, Praha 6, 162 00 

 

KLM Arapaho se skládá z dospělých lidí a jejich vlastních dětí do 10 

let. Hlavní kmenovou aktivitou zůstává letní tábor, všechny další 

akce a setkávání mají neformální charakter. V současné době nemá 

nikdo z kmene kapacitu na to, aby pracoval s dětským kmenem, ale 

do budoucna nevylučujeme opětovný vznik dětské skupiny. Jejím 

základem mohou být děti našich členů, které si už kolem sebe 

začínají budovat svoji partu kamarádůu. Zatím tedy fungujeme jako 

kmen na pomezí kmene dospělých a kmene rodinného typu. 



Historie kmene 

Kmen Arapaho vznikl v roce 1995 jako dětský kmen 

s přibližně 10 dětmi z okolí Uherského Hradiště. Během 

jeho existence jako dětského kmene jím prošlo kolem 

30 dětí. Činnost tehdy spočívala v pravidelných 

schůzkách (1x týdně), výpravách (1x měsíčně) a 

vrcholem byl letní tábor. Už od založení kmene jezdíme 

na naše stálé tábořiště u Petrovic u Sušice, které sdílíme 

spolu s kmenem Mawadani z Davle.  

 

Naši členové se pravidelně účastnili řady aktivit, např. 

přírodovědecké soutěže Zelená stezka – Zlatý list, kde 

v roce 1998 vyhráli celostátní kolo. Prezentovali jsme naše 

aktivity opakovaně na Dnech země v Uherském Hradišti, na 

festivalu Týká se to také tebe v rámci aktivit, zaměřených 

na ekologickou výchovu a při jiných příležitostech. 

Opakovaně jsme také pomáhali při záchrana migrujících 

žab u Březolup na Uherskohradišťsku. 

Pravidelně jsme se také zúčastňovali ligových akcí, jako byla 

Kiwendotha, Stopa Černého Vlka, mezinárodní táboření, a 

ligových sněmů. 

 

 

 

 

 

 

Po odchodu vedoucí Jany Hajduchové do zahraničí, v době, kdy nejmladší generace dosáhla věku kolem 18 let už 

v Hradišti nezůstal nikdo, kdo by měl kapacitu dále rozvíjet práci s dětmi, a kmen nadále funguje v současné podobě. 



Aktivity v roce 2017 

Letní tábor 

Hlavní akcí kmene Arapaho se stal v roce 2017 letní tábor pořádaný jako vždy na naší oblíbené Šumavě blízko 

Petrovic u Sušice. 

Kromě klasických a v podstatě nezbytných aktivit jako příprava dřeva a následné táborové vaření jsme čas od času 

zkoušeli ověřit, zda-li máme dostatek znalostí či dovedností k získání některých Orlích per (např. Přemet stranou, 

Exotičtí savci, Pečení chleba). 

Asi nejvíce dřiny a zároveň zábavy jsme si užili u Breptina usilování o Velký čin Národní písně, kdy vzniklo na Šumavě 

zcela ojedinělé hudební těleso postupně nacvičující 20 lidových písní. Největším hitem se stala píseň „Za járečkom 

kapusta“ volně překládaná jako „Za potokem roste zelí“, díky které ve finále došlo k zasazení hlávky zelí za potok. 

Během prostředního víkendu našeho táboření na Šumavě, kdy zde bylo přítomno nejvíce členů, proběhl tradiční 

sněm kmene, na kterém byly slavnostně uděleny dekrety za získaná Orlí pera. 

 

Nácvik přemetu stranou (hvězdice) 

Pečení chleba Určování exotických savců 

 

 

 



Ostatní akce 

Kromě tábora probíhaly v průběhu roku menší neoficiální akce a výpravy, které jsou otevřené i dalším známým a 

kamarádům. 

První z takových to akcí se stalo splutí řeky Dyje od 

Znojma až k vodní nádrži Nové Mlýny. Kromě 

samozřejmého pádlování a večerního hraní na 

kytaru jsme prakticky zkoušeli, jak zahnat angínu 

cucáním stroužku česneku. 

 

 

 

 

Další akce konající se na Chřibech patří už mezi tradiční. 

Nazýváme ji „Tangrob revival“ a připomínáme si tím již 

zrušenou soutěž družin v hraní Dračího doupěte 

„Tangrob“, na kterou část z nás dříve pravidelně jezdila. 

V naší verzi se rovněž věnujeme především hraní 

Dračího doupěte (či alternativ jako Dangeon & 

Dragons), ale už tuto aktivitu nebereme soutěžně. 

Místo soutěžení si raději užíváme dny v přírodě a v 

poslední době také samé dobré jídlo. 

 

Poslední, rovněž tradiční, příležitostí k setkání byl 

Silvestr. I během něj jsme se bavili hraním Dračího doupěte, ale více času nám tentokrát zbývalo i na deskové hry a 

popovídání si po dlouhé době se všemi kamarády. 



Přehled hospodaření 

Účetnictví kmene je vedeno od roku 2005 jako podvojné 

účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhláškou č. 504/2002 Sb. Tu využívají účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání za 

předpokladu, že účtují v soustavě podvojného účetnictví. Kmen 

je organizační složkou Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft 

League a řídí se jejími vnitřními pravidly. V současné době je 

účetnictví kmene zúženo na jedinou oficiální akci a to na tábor 

pořádaný v letních měsících.  

Náklady v roce 2017 byly ve výši 14 701,00 Kč, z toho více než 

polovinu zaujímaly náklady na nákup potravin. Zbytek nákladů 

tvoří nájemné za louku pro táboření a ostatní drobné 

tábornické výdaje. Výnosy jsou tvořeny členskými příspěvky a 

účastnickými poplatky za tábor a byly ve výši 14 812,00 Kč. 

Kmen provozuje pouze hlavní činnost, pro kterou byl zřízen. 

K 31. 12. 2016 kmen neeviduje ve svém účetnictví žádné 

závazky ani pohledávky. 

ROZVAHA K 31. 12. 2017 v Kč 
 

Aktiva Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni 

Pokladna 13 623,00 13 734,00  

   

Aktiva celkem 13 623,00 13 734,00  

Pasiva Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni 

Jmění celkem 10 313,00 13 623,00 

Účet výsledku hospodaření 3 310,00 111,00 

   

Pasiva celkem 13 623,00 13 734,00  

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017 V 

KČ 

 

Náklady k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

Spotřeba materiálu 9 790,00 9 047,00 

Ostatní služby 6 500,00 5 654,00 

   

Náklady celkem 16 290,00 14 701,00 

Výnosy k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

Výnosy celkem 19 600,00 14 812,00 

   

Výsledek hospodaření 3 053,00 111,00 

 


