
 
 

LIGA LESNÍ MOUDROSTI 
The Woodcraft League 

 

 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

2002 
 



 
LIGA LESNÍ MOUDROSTI 

 
„Protože poznal jsem trýzeň žízně,  

vykopal jsem studnu,  
aby z ní i jiní mohli pít.“ 

E.T.Seton 
 

 
Cílem Ligy lesní moudrosti je vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost. Základním kamenem 

této výchovy je dvanáct zákonů lesní moudrosti. 

 
Prostředkem k dosažení cíle LLM je systém výchovy, který navrhl a do 
praxe uvedl zakladatel Ligy lesní moudrosti E.T.Seton. Systém 
respektuje čtyři směry rozvoje osobnosti – rozvoj tělesné zdatnosti, 
duchovní a rukodělnou oblast, službu a pomoc druhým. V praxi je tento 
realizován souborem činností, rozdělených do čtyř oddílů podle svého 
zaměření. Dosáhne-li jedinec 
určitého výkonu v některé 
z činností (splní-li některý „čin“, 
jak jsou tyto činnosti nazývány), je 
odměněn symbolickým „orlím 
perem“. Podle počtu „orlích per“, 
rovnoměrně rozložených do 
zmíněných čtyř oblastí, může být 
jedinci udělen určitý šlechtický titul 
lesní moudrosti. Podrobně je tento 

systém popsán ve Svitku březové kůry - Knize orlích per (Jiří Macek a 
kol., 2. vydání 2002). Kniha je zpracována tak, aby umožňovala rozvoj 
nejen dětských členů, ale i dospělých, bez ohledu na věk. 
Důležitou roli ve woodcraterské výchově hraje pobyt ve volné přírodě. 
Nejedná se o návrat k primitivnímu životu v čistě přírodních podmínkách, 
ale o život v souladu s přírodou. Táboření  po vzoru indiánů, pravěkých 
lidí či jiných přírodních národů, snaha používat co nejvíce vlastnoručně 
vyrobených předmětů, učení se žít v přírodě s minimem moderních 
vymožeností – to vše učí člověka respektu a nutí ho uvědomovat si 
vztahy v přírodě a své zařazení do ní.  

         Světlo krásy 
Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. 
Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. 
Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. 

Světlo pravdy 
Mluv pravdu.  
Buď poctivý. 
Buď pokorný, respektuj víru jiných. 
 

Světlo síly 
Buď odvážný. Odvaha patří 
k nejvznešenějším vlastnostem.  
Buď mlčenlivý. Méně mluv a více naslouchej. 
Buď poslušný. Uč se ovládat sám sebe. 
 

       Světlo lásky
Buď laskavý. Vykonej alespoň jeden 
dobrý skutek denně. 
Ochotně pomáhej druhým. 
Raduj se ze života. 



 
Základními články organizace jsou kmeny (nad 5 členů), rody (3-5 členů) a stráže (jednotlivci). Hlavní důraz je 
kladen na kmeny, ty sdružují větší počet lidí. Podle věkového složení v jednotlivých kmenech lze hovořit o 
kmenech dětských, dospělých a rodinných. Dětské kmeny sdružují děti od cca 6 let. Kmeny dospělých sdružují 
dospělé různého věku, mladé i staré. Rodinné kmeny tvoří několik rodin i s malými dětmi. 

 
Činnost kmenů spočívá v pravidelných celoročních aktivitách: 
pravidelné schůzky (kmeny dětské a dospělých), jednou až 
dvakrát měsíčně víkendové akce, letní i zimní tábory (stálé i 
putovní). Zaměření kmenů a jejich jednotlivých akcí může být 
různé – turistika, poznávání přírody, kanoistika, táboření ve stylu 
severoamerických indiánů či jiných přírodních národů nebo 
pravěkých lidí… Studnou témat pro činnost jednotlivců i kmenů 
je Svitek březové kůry.  
 
 
 
 

 
 
 

Rozdělení kmenů do jednotlivých „okresů“ 
 

 

 
 

 
Brno (Vlci, Wallowa)  Ostrava (Wabash) 
Břeclav (Tatankaska, Wannawega)  Praha ( Wahpeton, Walden, Severní hvězda, Neskenon, Drum bun, 
Český Krumlov (Mattatonwan, Otyókwa) Lidé čtyř směrů, Strážci údolí, Ťapáč, Kruh, Větrné týpí) 
Hradec Králové (Hin-Čokan)  Praha východ (Bobři, Mniwača Wičašayatapi) 
Kladno (Jestřábi, Yellow Knife)  Praha západ (Lesní Lidé, Mawadani) 
Mělník ( Sacagawea)  Rokycany (Jilm) 
Mladá Boleslav (Osmaka Opo)  Uherské Hradiště (Arapaho) 
Náchod (Tate Osmaka)  Zlín (Woape, Čan Haka) 
Olomouc (Akičitapi Wignimunke)   
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Stoletý tábor – tábor LLM 
 

28.6.-14.7.2002 
Tábořiště na břehu Oltýnského potoka u vesnice Křída v jižních Čechách. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tak zněla výzva Blue Sky World Woodcraft na den 1. července 2002. Po tomto datu se do kanceláře LLM sešlo 
mnoho zpráv o tom, kdo všechno se připojil k tomuto svátku. Počet 486 osob nezahrnuje jen členy LLM, ale 
mnoho dalších, kteří se hlásí k myšlence woodcraftu.  
 
Zapálením stoletého ohně začal i ligový letní tábor. Na tábořišti se sjeli zástupci mnoha kmenů, jednotlivci a 
dokonce dva dětské kmeny, které se rozhodly trávit svůj tábor v blízkosti toho ligového. Během tábora proběhlo 
mnoho sportovních aktivit, soutěží v různých dovednostech, výuka nových věcí, diskuse … Proběhl také 
třináctý výroční sněm LLM. 
 
 

3. mezinárodní setkání woodcrafterů 
 

3.-10.8. 2002 
Tábořiště YMCY u Chudenic na Klatovsku / ZŠ Nad Parkem Zbraslav 

Hlavní organizátor – Martin Kupka 
 

Setkání se zúčastnilo více než 80 členů z 5 různých 
skupin: 
 - Ernest Thompson Seton Institute (ETSI) ze  
   Severní Ameriky 
 - Liga lesní moudrosti (LLM-WL) z České republiky 
 - Řád lesního rytířstva (OWC) z Anglie a Walesu 
 - Svaz polských harcerů 
 - Woodcraft Folk ze Skotska. 
 
Na celý tento týden byl naplánován nabitý program: 
diskuse, woodcrafterské hry, vycházky do okolí, 
návštěva okolních památek, mini-lesní škola …. Vše 
začalo velice slibně. Průběh akce byl však narušen již 3. 
den vytrvalým deštěm, který trval 48 hodin s 2 
hodinovou přestávkou. Následkem toho se některé části 

Zapalte oheň 
Na počest 100. narozenin woodcraftu 

 
Vyzýváme všechny woocraftery na světě, ale 
také všechny bratry a sestry z jiných organizací, 
ale i neorganizované, kteří cítí náklonnost 
k myšlenkám E.T.Setona, aby v den 100. výročí 
založení 1. woodcrafterského kmene E.T. 
Setonem, tedy 1. července 2002 rozdělali buď 
sami nebo ve společenství bratrů a sester 
slavnostním způsobem oheň a vzdali hold 
tomuto výročí …. 



tábořiště staly neobyvatelnými a došlo k ohrožení celkové hygienické úrovně. Polští harceři díky nekvalitnímu 
vybavení a táboření na nejexponovanějších místech, co se týče hromadící se dešťové vody, vyžadovali 
okamžitou evakuaci do tělocvičny v chudenické základní škole. Další den se však situace stala kritickou i pro 
ostatní účastníky, zejména pro starší osoby z OWC a malé děti ze všech organizací. Táboření bylo tedy 
předčasně ukončeno a účastníci se přesunuli do základní školy Nad Parkem na Zbraslavi. Zde pokračoval další 
program, i když v jakési zkratce – zejména mini-lesní škola, diskuse a závěrečný sněm. Celá akce byla 
ukončena v sobotu 10.8. slavnostním shromážděním a podpisem společné deklarace. 

 
 

Celostátní akce LLM 

 
Prezentace LLM -  Indiáni z Točníku 

13.-16.6.2002 
 

Prezentační akce LLM na hradě Točníku byla ve všední den 
vyhrazena pro školní výlety a o víkendu pro rodiny a oddíly. 
Letošní ročník navštívilo přes 1000 dospělých i dětských 
návštěvníků. Všichni si mohli zahrát velkou hru po celém 
hradě, při níž stříleli z luku, zkoušeli vyšívat korálky, mohli se 
nechat namalovat jako indiáni, či se nechat vyfotografovat 
v salónu. Na programu se podílelo cca 150 členů LLM z celé 
republiky. Pro ně byl v sobotních večerných hodinách 
připraven odpočinkový kulturní program, během kterého byla 

podepsaná smlouva o spolupráci s Asociací TOM.  
 

Woodcrafterské soutěže pořádané jednotlivými kmeny 

 
Lesní běh  3. ročník 
4.-5.5.2002 (kmen Jestřábi – Tuchlovice) 
3. ročníku soutěže v rozmanitých dovednostech se zúčastnilo 67 
soutěžících převážně z LLM (a další z Junáku a ATOM). Po 
vyčerpávající soutěži čekal účastníky společný večer 
v tělocvičně základní školy v Tuchlovicích s míčovými hrami a 
návštěvou folklórního festivalu. Nedělní dopoledne proběhlo opět 
v tělocvičně v duchu netradičních sportovních disciplín. 

Stopou černého vlka 
1.-2.6.2002 (kmen Wallowa – Brno) 
Tradiční soutěž ve woodcrafterských dovednostech proběhla na 
tábořišti Malý Walden u Skleného nad Oslavou. Je určená 
zejména mladším účastníkům a má prověřit jejich znalosti a 
dovednosti, které si celý rok kmenové činnosti zdokonalovali při 
schůzkách a akcích. 

Kiwendotha - 23. ročník memoriálu E.T.Setona 
27.-29.9.2002 (kmen Wallowa – Brno) 
Závod jednotlivců v mnoha disciplínách (Setonův běh, hody, kopy, hvězdy, šifry, topografie….) se konal na 
tábořišti Malý Walden. Zúčastnily se soutěžící nejen z LLM ale i z několika dalších dětských organizací (Junák, 
YMCA). 
 
 
 



 
 
 
Jednotlivé kmeny LLM pořádali během letních 
prázdnin své vlastní tábory (celkem jich bylo kolem 
20).  Podle zaměření jednotlivých kmenů se jednalo o 
tábory dětské, pro dospělé či rodinné. Na tábory 
naplněné zajímavými činnostmi a zážitky vzpomíná 
asi 450 dětí. 
 
 
 

 
 

Krátkodobé akce kmenů a celoroční činnost 
 
Kmeny kromě táborů organizují krátkodobé (víkendové a jednodenní) akce během roku. Tyto akce navazují na 
jejich celoroční činnost. Kmeny pořádají pro své členy jednou týdně schůzky a 1-2x za měsíc krátkodobou akci.  
Další činností jsou různé kratší tábory o zimních prázdninách či o velikonocích.  

 

Za vodou 
 
Snad jeden příklad za všechny, kdo se snažili nějakým způsobem pomoci lidem postižným povodní. 
 
Voňavé pytlíčky; náramky tkané, drhané, kožené; korálky; batikovaná trička; malované skleničky; svícínky; 
svíčky z včelího vosku; pohledy a spoustu dalších výrobků mělnického kmene Sacagawea si mohli koupit 
všichni, kdož navštívili mělnické vinobraní, a přispět tak na obnovu zničených částí Mělníka. 
 
 

Turistická základna LLM Filipova Huť 
 
Základnu ve Filipově Huti měla LLM dlouhodobě pronajatou 
od FDM. Po dlouhých a náročných jednáních se podařilo 
přimět vládu a parlament, aby přehodnotil své záměry 
v rámci rozdělování svazáckého majetku. V listopadu 
parlament schválil přidělení turistické základy ve Filipově huti 
Lize lesní moudrosti.  
 
V roce 2002 proběhla úprava a zateplení podkroví, které teď 
slouží jako turistická noclehárna. Tím je umožněno 
ubytování pro větší nenáročné skupiny.  

 
Základna je využívána po celý rok členy LLM, dětskými 
kmeny LLM, ale i oddíly z jiných organizací. 
 
  
 

Woodcrafterské centrum 
 
Woodcrafterské centrum umístěné v klubovně kmene Walden v Dejvicích slouží pro členy LLM i pro veřejnost. 
Jednou týdně je zde otevřen obchůdek s věcmi souvisejícími s činností LLM (knihy, časopisy, kůže, korálky, 
dekrety…). Je zde bohatá veřejnosti přístupná knihovnička s woodcrafterskou literaturou (příroda, zálesáctví, 
přírodní národy, filozofie…). Pravidelně jednou měsíčně zde probíhají vzdělávací akce - setkání Velké lóže 
(setkání nad různorodými zajímavými tématy). 

Letní tábory 2002 



Publikační činnost 
 
V roku 2002 vydala LLM druhé upravené a rozšířené vydání knihy „Táboříme v týpí“ 
jejímž autorem je Jiří Macek a kolektiv. Kniha ve svém druhém vydání představuje 
kromě týpí, jeho stavby a života v něm, ještě další typy stanů, které používají čeští 
woodcrafteři při svém táboření ve volné přírodě.  
 
Pravidelná ediční činnost spočívá ve vydávání čtvrtletního časopisu Bizoní vítr. 
Čtenář zde najde mnoho pravidelných i občasných rubrik. Mimo jiné jsou to články o 
sportu a pobytu v přírodě, stránky přírody, rubrika s návody na různé výrobky, články 
o přírodních národech, filozofických směrech, návody na hry pro dětské kmeny, 
stránka pro nejmenší atd. Časopis také informuje o vnitroligovém dění: zprávy 
z různých akcí, táborů, různé pozvánky a kalendária. Časopis není určen pouze 
členům LLM, ale je přístupný i zájemcům z veřejnosti. 
 
 

www.woodcraft.cz 
 
Internetové stránky LLM navštěvují jak členové této organizace, tak i veřejnost. Kromě úvodního seznámení 
s LLM a její historií jsou zde pro všechny návštěvníky různé aktuality z dění okolo LLM a jiných dětských 
organizací, aktualizované kalendárium LLM, ke stažení jsou zde články z časopisu Bizoní vítr vydávaný LLM, 
seznam kmenů a kontakty na náčelníky, odkazy související s naší činností, atd. Pro členy LLM byla na těchto 
stránkách vytvořena databáze orlích per. V této databázi si každý člen LLM (po přihlášení) může vést evidenci 
svých orlích per. Zároveň zde najde seznam osob, které splnili určitý „čin“, s kontaktem na ně; a naopak může 
se podívat kdo kolik a jaká orlí pera má. Ze všech údajů jsou pak k dispozici tabulky z různých statistických 
hledisek.  
 
 

Činnost ústředí 
 

Složení náčelnictva pro rok 2002 

 
Aleš Sedláček – náčelník 
MUDr. Milouš Stárek – místonáčelník 
Václav Svoboda – člen náčelnictva 
Miloslav Polášek – ohnivec 
Ing. Karel Doleček – předseda revizní komise 
Ing. Jiří Macek – činovník pro Čotokvu 
Petr Vilhelm – náčelník Velké Lóže 
Jan Bejček – náčelník Malé Lóže 
Bedřich Homola – náčelník ÚROP 
Markéta Vránová – hospodář 
 

 

Členská základna 
 

 
 

 
 
 

 

Věk do 18 let 19-26 let 27 let a více celkem 

1999 527 135 185 847 

2000 656 156 210 1022 

2001 584 158 190 932 

2002 623 153 201 977 Po
če

t č
le

nů
 

2002 v % 64% 16% 20%  



Hospodaření 2002 
 

Přehled hospodaření organizace 
 

Příjmy 2002 Výdaje 2002 
Členské příspěvky, 
předp. časopisu 194 598,- Provoz ústředí 374 472,69 

Dary 238 199,- Publikace 60 869,- 
Tržby 58 002,- Dotace kmenům 449 300,- 
Úroky 629,18 propagace 15 731,50 
Dotace 645 000,- Půjčka Filipově Huti 35 333,90 
Ostatní 304 991,60 Ostatní  136 922,- 
Celkem příjmy 1 441 419,78 

 

Celkem výdaje 1 072 629,09 
Konečný zůstatek  k 31.12.2002                                                       499 691,16 

 
Přehled dotovaných projektů 

 
Zahraniční akce 120 000,- 
Krátkodobé akce (72 akcí) 99 000,- 
Letní tábory (19 táborů) 202 000,- 
Celostátní akce 28 300,- 
Vydání knihy Táboříme v týpí 70 700,- 
Provozní náklady ústředí 125 000,- 
Celkem dotace 645 000,- 

 
 

Přehled hospodaření Turistické základny na Filipově Huti 
 

Příjmy 2002 Výdaje 2002 
Prodej zboží, 
výrobků a služeb 177 440,- Oprava - investice 8 671,20 

Dotace 0,- Nákup materiálu a 
zboží 16 146,20 

Ostatní zdanitelné 
příjmy 0,- Mzdy vč. záloh na 

daň 55 779,60 

  Platby pojistného 0,- 
  Provozní režie 118 000,- 
    
Celkem příjmy 177 440,- 

 

Celkem výdaje 198 597,- 
Rozdíl příjmů a výdajů  k 31.12.2002                                                  -21 157,- 

 
Výkaz o majetku a závazcích 

 

Majetek Závazky 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0,- Rezervy 0,- 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 0,- Závazky 351 987,30 

Finanční majetek 20 349,70 Úvěry 0,- 
Ceniny 0,-   
Zásoby 29 324,-   
Pohledávky 0,-   
Součet majetku 49 673,70 

 

Součet závazků 351 987,30 
 


