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Úvod  

 

Changleska Thozi znamená v lakotštině Zelený kruh. To byl odjakživa název 

našeho kmene. Naše historie sahá do roku 1988. Postupně jsme působili pod 

různými organizacemi. Od roku 2013 jsme členy Ligy lesní moudrosti. 

 

Organizační struktura kmene 

 

Náčelnictvo: 

 

Náčelnice: Ivana Šircová 

Ohnivec: Martin Čapek – Indi 

Hospodářka: Věra Korousová – Omeletka 

Písmák: Věra Korousová – Omeletka 

Owachira: Jakub Moravec 

 

Oficiální údaje 

 

Název: Liga lesní moudrosti – kmen Changleska Thozi 

Sídlo: Schoellerova 109/77, 196 00 Praha 9 

Statutární orgán: Ivana Šircová 

IČ: 01718011 

DIČ: CZ 01718011 

Evidenční číslo kmene: 110 

 

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2900508458/2010 

 

Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl: Stanovy LLM – WL (Liga lesní 

moudrosti – Woodcraft League) 

Členové 

 

 V roce 2018 měl kmen celkem 18 registrovaných členů, z toho do 15 let 7 členů, 

15 -  18 let 3 členy, 18 -  26 let 3 členy, nad 26 let 5 členů.   
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Činnost 

 

1. Schůzky  

 

Členové kmene se scházeli nepravidelně v klubovně i při jiných akcích. Na 

schůzkách jsme vyráběli indiánské výrobky a potřeby na táboření. 

 

2. Výpravy a jednodenní akce kmene 

 

Březen – výprava na Pow-wow do Kladna, sobota 19. 3. 2018 s Indim 

Duben – výprava na Alcazar – sobota 4. 4. 2018 – se Žábou 

Květen – vandr na Brdy, sobota 5. 5. a neděle 6. 5. 2018 s Indim, Ivankou a 

Slávkem  

Listopad – studánka a  dřevo na Samechově, pátek – neděle 16. 11. – 18. 11. 2018 

s Indim a Ivankou 

Prosinec - Vánoční výprava na srub do Samechova, pátek – neděle 14. - 16. 12. 

2018 - s Omeletkou, Indim a Ivankou   

 

 

Vandr na Brdy 

 

Vandr jsme pojali klasicky, s přespáním v lese. Ve složení Indi, Ivanka, Šimon, 

Ondra Č., Janek a Argo, Přidal se i Slávek s kytarou, Cílem bylo najít některé 

funkční trampské sruby v okolí Jinců. Potkali jsme sruby už zrušené, ale i nové. U 

jednoho srubu jsme si večer rozdělali oheň. V neděli ráno jsme zažili výskyt 

orientačních běžců ze všech stran. Vystoupili jsme na několik vrcholů a to i ve 

vedru. Pak jsme se zchladili v Litávce. Cesta vlakem byla klasika. 

 

 

Listopadová výprava na Samechov 

 

V polovině listopadu jsme ve větším počtu jeli na Samechov. Pod vedením Willyho 

jsme odkopávali hlínu ve stráni u studánky, srovnali dno koryta a vylepšili výtok  

a přístup k vodě. Nejvíc se uplatnili Indi, Žirafa, Kuba B., Vojta a Ondra S. Další 

zase dělali zásoby dřeva na zimu u srubu u Vavrdů – Žába, Ondra Č., Raf. Ivča 

vařila a Argo hlídal. 
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Listopadová výprava - úprava studánky (nahoře) Dřevo a zase dřevo… (dole) 
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Vánoční výprava do Samechova 
 

Již počtvrté jsme uskutečnili vánoční výpravu na srub do Samechova. Tentokrát 

nás bylo 14 a v sobotu pozdě večer dokonce ještě nečekaně přijeli Raf, Bolgarka 

a Richard, takže už 17. V pátek jsme se všichni vešli k Vavrdům, náčelnice a Argo 

spali venku. V sobotu přijela další parta a štípalo se dřevo.  

 

Součástí vánoční výpravy bylo tradiční sobotní odpolední donesení něčeho na zub 

i pro zvířátka do lesa. V sobotu večer  proběhl sněm kmene, na němž bylo uděleno 

1 orlí pero. Zhodnotili jsme  činnost kmene. Naplánovali jsme si příští rok. Večer 

jsme soutěžili o nejlepší vlastnoruční pomazánku a cukroví. Rozbalovali jsme 

dárky, spíše obrovskou hromadu dárků! Všichni vyrobili něco ručně. Takovou 

sadu pečených čajů a marmelád ještě Vánoce nezažily… Pouštěli jsme svíčky 

potokem a prskali prskavky. Největší překvapení v sobotu byla návštěva Omeletky 

s Honzou a s malým Ježíškem – synkem Filípkem! 

 

Ve srubu u Vavrdů 
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3. Letní táboření kmene v Arnolticích 

 

 

Kmenový tábor proběhl od 30. 6. do 14. 7. 2018 na tábořišti  v Arnolticích. 

Postavili jsme tři  týpí a přístřešek pro kuchyni, vybudovali lednici. Ve vaření jsme 

se střídali všichni. K náplni táboření patřilo také plnění zasvěcovací stezky 

nováčků a  orlích per. Starší vedli různé části programu. Hráli jsme ringo, házeli 

jsme nožem, stříleli z luku a ze vzduchovky, nechybělo ranní koupání a také jsme 

vyráběli.  Každý večer jsme se scházeli v náčelnickém týpí na čaj, povídání, 

zpívání a čtení. Tábor jsme zakončili kmenovým sněmem. Na něm jsme především 

uspořádali indiánskou svatbu Omeletce a Honzovi. Oba svatebčané zapálili 

slavnostní oheň a vyslechli od všech přání. Udělili jsme také spoustu orlích per. 
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Sněm 
 

 
 
Indiánská svatba 
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Bourání tábora se Slávkem 
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4. Účast na akcích LLM 
 

Ples LLM 

Navštívili jsme 24. 2. 2018 ligový ples v Kolovratech ve složení: Indi, Omeletka, 

Terezka, Žába. 

 
 

Táboření LLM na Kosáku                  

16. 7. - 22. 7. 2018  se někteří mladší členové kmene účastnili  táboření Ligy lesní 

moudrosti na Kosím potoce. Posádka: Žába, Žirafa, Terka, Kuba B. 
 

 

Indiáni z Točníku  

Tato tradiční akce LLM pro veřejnost proběhla 15. – 16. 9. 2018. Indi připravil                     

stanoviště první pomoci a výrobu nákrčníků spolu s Žirafou, Žábou, Terkou, 

Ondrou, Vojtou, Ondrou, Rafaelem a Boglarkou.  

 

 

5. Péče o Samechov 
 

V srpnu se Indi a Ivanka zavázali vyklidit a uklidit  srub u Vavrdů, což se podařilo. 

Navštívili jsme obecní úřad v Choceradech a získali předem domluvené odvozové 

pytle na odpad. Po týdnu práce bylo uvnitř i v okolí uklizeno, včetně srovnaného 

dřevníku a odvezení nepotřebných věcí. Později se Indi s Willym pustili do 

vnitřního obložení srubu a výroby úložných polic. Po kultivaci rozrytých luk  jsme 

dosívali trávu.
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Zpráva o hospodaření kmene 

 

 

Zůstatek z roku 2017: 23.754,80 Kč 

 

Příjmy 2018 celkem:  41.630 Kč 

Výdaje 2018 celkem:  36.939 Kč 

Výsledek 1. 1. 2019 celkem: 4.691 Kč 

 

Výsledek hospodaření: 28.445,80 Kč 

 

 

Klubovna  

 

Naše klubovna sídlí v Novoškolské ulici v Praze 9 v areálu TJ Sokol Vysočany. 

 

Web  

 

Webové stránky http://indiani.weebly.com/ 

 

http://mail1.volny.cz/~~0652b27f72d21100ab450dfc2da6d9dc/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Findiani.weebly.com%2F

