Výroční zpráva kmene
Wanagi Oyate za
rok 2005

Wanagi Oyate - kmen Ligy lesní moudrosti
Kmen Wanagi Oyate vznikl v březnu roku 2005 a je
součástí Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft League1,
která je součástí České rady dětí a mládeže2.
Wanagi Oyate je samostatným právním subjektem
sídlícím v Kolíně.
hrnky se znakem kmene

Cílem kmene
je poskytnout dostatečný prostor pro vyplnění volnočasových aktivit
dospívající mládeže a dospělým podle myšlenek, které uvedl do praxe Ernest
Thompson Seton: vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost…
Naší snahou je otevřít co nejvíce prostoru dospívající mládeži společně
s lidmi pamatujícími o mnoho zim více.
Plněním Orlích Per
si získáváme a osvojujeme znalosti, které obohacují nejen
nás samotné, ale mnohdy i naše okolí. Každý, kdo splní předem
dané podmínky, jež jsou uvedené v knize Svitek březové kůry,
získá své orlí pero. Získáním orlího pera překonáváme sami sebe.
Nikoho tím tedy nepokořujeme. Každý, kdo získá určitý počet
orlích per, může získat šlechtický titul.
Táboření ve volné přírodě
společně s věcmi, které
jsme si sami vyrobili, není
útěkem od civilizace, ale
poznáním krásy naší přírody.
Toto vše nás učí respektu a
uvědomění
si
vztahu
k přírodě a své existence v ní. Vyrábění výrobků po
vzoru přírodních národů nás vede k malebnosti a kráse.
Kulturní
akce všeho možného druhu – od divadla přes kino
po různé festivaly a výstavy – nám umožní nejen rozšířit
naše všeobecné znalosti, ale i prohloubit kamarádství a
hodnotně využít náš volný čas.
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Více o Lize lesní moudrosti na http://www.woodcraft.cz
Více o ČRDM na http://www.crdm.cz
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Filozofie woodcraftu,
která je, jak řekl Ernest Thompson Seton, pro lidi od 4 do 94 let, ukazuje
nejlépe zákon, jež nás vede k uvědomění si lidských hodnot:
1.
2.
3.
4.

Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

Ernest Thompson Seton
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Aktivita kmene
Jelikož náš kmen vznikl v roce 2005 a nemá doposud klubovnu, kterou se
snaží získat, není jeho činnost prováděna tak často, jak bychom si přáli.
Celkem jsme za rok 2005 uspořádali 15 akcí, z toho 1 čtrnáctidenní tábor.

Nejvýraznější akce
Vznik kmene – 26.3. 2005
oficiálně kmen vznikl
Tábor – 2.7. – 17.7. 2005
tábořili jsme společně s dalšími kmeny na Kosím potoce

příprava na tábor: výroba
bedny do týpí

zahájení
sněmu

rozdělávání
ohně s ocílkou

setonovův běh

táborová letní pohoda

Osvětim – 1.10. 2005
návštěva bývalého koncentračního tábora v Polsku (bez dětí)
Podzimní sněm – 22.10. 2005
přiznání orlích per, oficiální vstup nového člena do kmene
Podzimní táboření – 27.10 – 30.10. 2005
I přes chladnější počasí jsme zatábořili společně se 4 dalšími kmeny u Losin

ráno se nikomu
nechce ze spacáku

rozdělávání ohně třením
dřev

nová zábávaná hra
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před zahájením hry

Kmen – lidé
V kmeni je evidováno celkem 9 lidí.
Náčelník: Pavla Konvalinková – Wanyanka Hintokeča
Zastupuje kmen navenek. Musí mít náčelnické zkoušky.
Ohnivec: Pavel Spálený – Yučikala Wičaša
Ohnivec, pravá ruka náčelníka, se stará o dobrou náladu v kmeni.
Hospodář: Pavla Konvalinková – Wanyanka Hintokeča
Vede účetnictví kmene.
Kronikář: Zuzana Šmejkalová – Arjo-Marka
Stará se o kroniku.
Náčelník Rady orlích per: Jiřina Kantová – Inachčawin
Řídí udělování orlích per.
Kulturní referent: Lenka Vávrová
Hlídá, kde je jaká zajímavá událost, na které nesmíme chybět.

Výroba buchty na orlí pero
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Internetová prezentace kmene
Mezi nejsilnější médium, které umožňuje se prezentovat, patří bezesporu
kmenové webové stránky – http://wanagi.yucikala.net.

Na těchto stránkách se nachází vše z dění našeho kmene, např.:
- kronika
- fotografie z našich akcí
- kalendárium
- kontakty
Na naše kmenové stránky je uveden např. odkaz i na stránkách www.kolin.cz (v
sekci Kultura – Ostatní)
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V roce 2006…
V roce 2006 bychom rádi získali klubovnu a rozšířili tak naši členskou
základnu.
Získání klubovny je pro nás v současné chvíli nejvyšší prioritou, poněvadž
jen tak můžeme lépe získat nové členy.
Mezi další naše plány patří např. rozšířit naši kmenovou aktivitu nejen
napříč generacemi, ale i pro tzv. neorganizovanou mládež.
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