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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. 

Cílem Ligy lesní moudrosti je vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost. Základním 
kamenem této výchovy je dvanáct zákonů lesní moudrosti.  
 
Systém výchovy, který umožňuje splnění tohoto cíle, navrhl a do praxe uvedl zakladatel Ligy lesní 
moudrosti Ernest Thompson Seton.  
 
Systém respektuje čtyři směry rozvoje osobnosti: 
- rozvoj tělesné zdatnosti,  
- duchovní oblast, 
- rukodělnou oblast, 
- službu a pomoc druhým. 
 
Táboření ve volné přírodě 
 
Důležitou roli ve woodcrafterské 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 
pravěkých lidí, indiánů 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.  
 
Celoživotní vzdělávání 
 
Systém výchovy navržený E.T.Setonem umožňuje systematické vzdělávaní lidem bez ohledu na věk. 
V praxi je toto realizováno souborem činností, rozdělených do čtyř oddílů podle svého zaměření. Do-
sáhne-li jedinec určitého výkonu v některé z činností (splní-li některý „čin“, jak jsou tyto činnosti nazývá-
ny) je odměněn symbolickým orlím perem. Podle počtu orlích per rovnoměrně rozložených do zmíně-
ných čtyř oblastí může být jedinci udělen šlechtický titul lesní moudrosti. Získáním orlího pera nebo 
šlechtického titulu nepokoříte druhého, ale překonáte sami sebe. Podrobně je tento systém popsán ve 
Svitku březové kůry – Knize orlích per (2. upravené vydání, 2003).  
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Organizační struktura 
 

Valná hromada (vrcholný orgán LLM –WL) proběhla 3.4.2004 v Brně.  
 
Náčelnictvo LLM zvolené na VH 12.4.2003:     
 Náčelník Ligy lesní moudrosti – Aleš Sedláček 
 Hospodář – Markéta Vránová 
 Členové náčelnictva – Milouš Stárek Bedřich Homola 
 Petr Novotný Jana Kluiberová 
 Kateřina Faůová Jiří Plšek 
 Pavel Spálený Josef Porsch (nově zvolený člen  
  na VH 3.4.2004) 
Rozšířené náčelnictvo LLM: 
 Náčelník  Čotokvy – Jiří Macek 
   
Kontrolní a revizní komise: 
 Předseda KRK –  Karel Doleček 
 Členové KRK –  Milan Pernický, Dagmar Pernická 
 
Kmeny a rody LLM (samostatné jednotky sdružené v LLM):  
      Praha - Drum bun, Kanfej Nešarim, Kruh, Severní hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Větrné týpí,  
 Wahpeton, Walden 
      Střední Čechy - Bobrů (Říčany), Jestřábi (Tuchlovice), Lesní Lidé (Zbraslav), Mawadani  
 (Zbraslav), Mniwača Wičašayatapi (Říčany), Osmaka Opo (Mladá Boleslav), Sacagawea (Mělník),  
 Yellow Knife (Kladno) 
      Západní Čechy - Jilm (Rokycany) 
      Východní Čechy - Hin-Čokan (Hradec Králové), Huascarán (Tvarožná), Tate Osmaka (Náchod) 
      Jižní Čechy - Otyókwa (Český Krumlov), Sokoli (České Budějovice) 
      Morava – Arapaho (Uherské Hradiště),  Čan Haka (Zlín),  Jezerní lidé (Brno), Okwaho (Hranice na 
Moravě), Omaha (Kosmonosy), Tatankaska (Břeclav), Vlci (Brno), Wabash (Ostrava), Wallowa (Brno), 
Wannawega (Břeclav) 
Stráže – jednotlivci sdružení v LLM, kteří se hlásí k myšlence woodcraftu. 

Nad kronikou 

Tábořiště Malý Walden 

Proutěné košíky 



    

Celostátní akce 2004 
 
 
Lesní běh 5 ročník  &  Tajemství Englendera                   30.1. – 2.5.2004 (kmen Jestřábi)  

Víkend v městečku Křivoklát, vyplněný již tradiční soutěží ve woodcrafterských dovednostech a okoře-
něný noční prohlídkou hradu Křivoklát a historickou celodenní hrou v prostorách hradu. Zúčastnilo se 
kolem 70 soutěžících z LLM, Tábornické unie a ATOM. 
  
Bambiriáda                                                                                      20.5. – 23. 5. 2004  
Prezentace dětských organizací se za Ligu lesní moudrosti zúčastnil kmen Jestřábi v rámci Bambiriády 
Středočeského kraje pořádané v Kladně.  
 
Stopou Černého vlka … 12.ročník                       4.6.- 6.6.2004 (kmen Wallowa) 
Velká tábornická hra proběhla na tábořišti Malý Walden u Skleného nad Oslavou. Soutěž je určena 
zejména mladším účastníkům, kteří v čtyřčlenných  týmech soutěží ve znalostech a dovednostech, které 
si po celý rok kmenové činnosti zdokonalovali na schůzkách a akcích.   
 
Indiáni z Točníku                                     10.6. – 13.6.2004 (Liga lesní moudrosti) 
Prezentace činnosti Ligy lesní moudrosti na hradě Točníku je určena široké veřejnosti. Návštěvníci si 
mohli vyzkoušet různé indiánské hry, lukostřelbu, rozdělat oheň třením dřev, okusit indiánskou  kuchyni, 
prohlédnout vybavené týpí a shlédnout ukázku indiánských tanců.  
Pro organizátory akce byl na sobotu večer připraven kulturní večer s živou hudbou a divadlem.   
 
Memoriál E.T.Setona Kiwendotha … 24.ročník                              25.9. – 26.9.2004 (kmen Wallowa) 
Soutěžního dne na tábořišti Malý Walden u Skleného nad Oslavou se zúčastnili zástupci několika kme-
nů. Soutěžili v různých disciplínách – např. v šifrách, zeměpisu, historii, řezání dřeva, klikách a dřepech 
apod.  
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Orientace na mapě – Lesní běh 

Křivoklát - Tajemství Englendera 

Kiwendotha -  Kimova hra 
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Jerzyho memoriál                                                      5.11.—7.11.2004 (kmen Okwaho) 
Turisticko-orientačně-pochodová akce nazvaná podle Poláka Jerzyho Kukuczka, jenž jako druhý muž na 
světě zdolal všech 14 himalájských osmitisícovek. Soutěžící smíšené trojice bloudili za dne i za noci po 
lesích na samém východě naší země - v Javorníkách.   
 
 

Letní tábory 
 
Tábor LLM na Kosím potoce 
Na prvních čtrnáct dní se zaplnily táborové louky kolem Kosího potoka v Západních Čechách mnoha 
týpími, šeltry a podobnými přístřešky. Tábořili zde společně kmeny dospělých i kmeny dětí, rodiny 
s dětmi i jednotlivci. V bohatém programu tábora nechyběly hry pro malé i velké, sport (shiny, lakros) ani 
učení se něčemu novému. Během táboření přiložili táborníci také ruku k dílu a pomohli se sekáním a 
hrabáním trávy na táborových loukách.  
 
Tábory kmenů  
Během prázdnin proběhlo cca 20 táborů kmenů LLM. Podle zaměření jednotlivých kmenů se jednalo o 
tábory dětské či tábory dospělých, nebo tábory rodinné.  Všechny byly naplněny přátelstvím, woodcraf-
terskou činností, hrami, sportem, vlastnoruční výrobou různých předmětů, poznáváním přírody a dalšími 
aktivitami. 
 
Krátkodobé akce kmenů a celoroční činnost  
 
Kmeny kromě táborů organizují krátkodobé (víkendové a jednodenní) akce během roku. Tyto akce na-
vazují na jejich celoroční činnost. Kmeny pořádají pro své členy schůzky většinou jednou týdně a 1-2x 
za měsíc krátkodobou akci.  Další činností jsou různé kratší tábory o zimních prázdninách či o velikono-
cích.  
 
 
 

Zimní táboření Vápno u Mnichova Hradiště 

Kmen Ťapáč na vodě 

Na běžkách 
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Programy pro neorganizovanou mládež 
 
Woodcraft  -  životní alternativa                                            Kmen Walden  -  Praha  6, Dejvice 
Kmen Walden organizoval v rámci tohoto projektu různé aktivity pro základní a mateřské školy v Praze 
6, Dejvicích. Jednalo se o různé soutěže a hry, často s indiánskou tématikou, výuku korálkování, indián-
ského zpívání a tancování. Také se zapojili do hry „Permoník“ probíhající v rámci Prahy 6.  
 
Nejsi sám                        Kmen Tate Osmaka  -  Dolany, Východní Čechy 
Souhrn aktivit pořádaný kmenem Tate Osmaka je věnován zejména neorganizovaným venkovským 
dětem. Akce byly však přístupné i hravým dospělákům.  V Dolanech a jejich okolí proběhla během roku 
např. kuličkiáda, kurs korálkování a indiánského zdobení, drakyáda, dětský karneval a mnoho dalších 
akcí.  
 
Klub STOLEK                                                              Kmen Jestřábi  -  Tuchlovice, Kladno 
Během celého roku jedenkrát týdně v klubovně kmene Jestřábi si příchozí mohli procvičovat svůj důvtip, 
taktické schopnosti, postřeh a jiné vlastnosti při stolních hrách. Klubovna je vybavena klasickými desko-
vými hrami, ale i netradičními  společenskými hříčkami. Několikrát do roka proběhly turnaje v některých 
z her.  
 

Mezinárodní styky 
 
Na jaře roku 2004 se LLM prezentovala hned na dvou mezinárodních akcích a to účastí členů náčelnic-
tva na těchto akcích. Jana Kluiberová zastupovala LLM na druhém česko-německém fóru mládeže a 
náčelník LLM Aleš Sedláček se zúčastnil prezentace národní rady ve Francii.  
 
Během celého roku probíhali pod vedením činovníka pro zahraniční styky Jany Kluiberové přípravy 
účasti členů LLM na Mezinárodním táboře v srpnu 2005 v Anglii. 
 

Výuka indiánských písní 

Soutěž v indiánském tancování 

Výroba mokasínů 
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Vzdělávací akce LLM 
 
Náčelnické zkoušky                                     27.2.-29.2.2004  
Složení akreditovaných zkoušek je podmínkou pro samostatné vedení kmene LLM a zároveň jejich 
absolvování zaručuje způsobilost vést dětský kolektiv vůbec (nejen v rámci LLM).  
Adepti na složení náčelnických zkoušek si během víkendu oživily znalosti z oblastí potřebných při vede-
ní samostatného kolektivu dětí i dospělých. Zejména se jednalo o právní odpovědnost, hospodaření a 
právní subjektivitu, zdravovědu, turistiku, psychologii a pedagogiku vedení kmene, přípravu celoročního programu 
apod. Pro názornost výkladu uspořádali pořadatelé kurs první pomoci při tonutí v bazéně v Hradci Králové.  

V letošním roce složilo náčelnické zkoušky 11 členů LLM.  
 
Školení k podvojnému účetnictví                           5.-7.11.2004 – Praha, 19.-21.11.2004 - Brno 
Školení bylo určeno hospodářům, náčelníkům kmenů a revizorům nejen z LLM. Náplní školení bylo 
vedení podvojného účetnictví v rámci občanských sdružení a jejich organizačních jednotek. Představen 
byl software „Pohoda“, určený pro vedení podvojného účetnictví, a mnoho příkladů z praxe. Školení bylo 
uzavřeno přezkoušením účastníků. Lektorem obou kursů byla hospodářka LLM Markéta Vránová.  
 
 

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 knihovna s woodcrafterskou literaturou 
(příroda, zálesáctví, přírodní národy, filozofie…). Dále je woodcrafterské centrum využíváno jako prostor 
pro různá setkání – přednášky Indian Couralu (v 1. polovině roku 2004), cestopisná promítání atd.  
 
 
 
 

Náčelnické zkoušky - zdravověda 

Školení hospodářů 

Na táboře kmen Sacagawea 
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Publikační činnost a propagace 
 
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 v podobě zpráv z různých  akcí informuje o 
vnitroligovém dění. Bizoní vítr není určen pouze členům LLM, ale je přístupný i zájemcům z veřejnosti. 
 
Společně s Bizoním větrem vychází informační tiskovina Totemová deska určená pouze členům LLM. 
Prostřednictvím Totemové desky se k jednotlivým členům dostávají potřebné informace z ústředí LLM, 
pozvánky na akce jednotlivých kmenů atd.   
 
Internetové stránky - www.woodcraft.cz 

Internetové stránky LLM jsou hojně navštěvované nejen členy LLM. Kromě úvodního seznámení s LLM 
a její historií jsou zde pro všechny návštěvníky umístěny různé aktuality z dění okolo LLM a jiných dět-
ských organizací, aktualizované kalendárium LLM. Ke stažení jsou zde k dispozici články z časopisu 
Bizoní vítr, Totemová deska (informační občasník LLM) a dále různé tiskoviny a formuláře pro účetnictví 
a správu kmene. Dále je zde možno najít veškeré kontakty na náčelnictvo LLM a náčelníky jednotlivých 
kmenů, odkazy na podobně zaměřené stránky atd.  
 
Pro členy LLM je zde k dispozici databáze orlích per. V této databázi si každý člen LLM (po přihlášení) 
může vést evidenci svých orlích per. Díky této databázi si také náčelníci kmenů sami spravují evidenci 
členů v LLM (přihlášení nových členů, změnu jejich údajů, výši zaplacených příspěvků apod.). Díky 
elektronickému systému databáze členů LLM je zautomatizováno rozesílání potřebných dokumentů do 
kmenů – např. rozesílání Totemové desky v elektronické podobě.  
Dále byla správcem internetových stránek Pavlem Spáleným dokončena technická dokumentace 
k systému stránek, která bude do budoucna postupně doplňována.  
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Svitek březové kůry – Kniha Mistrovství  
Po několika letech čekání je hotová nově zpracovaná verze Mistrovství lesní moudrosti. Tato kniha tvoří 
spolu s 1. dílem Svitku březové kůry (Orlí pera) kompletní systém poct, který plně respektuje myšlenky a 
cíle E.T.Setona - Černého vlka. Systém je na základě mnohaletých zkušeností zpracován tak, aby uspo-
kojil potřebu osobního zdokonalování všech woodcrafterů i na prahu 21. století.  
Kniha obsahuje celkem 46 mistrovství z různých oborů woodcrafterské činnosti. Splnění podmínek ně-
kterého z Mistrovství vyžaduje již velmi dobrou znalost dané oblasti. Kniha je určena všem, kterým je 
vlastní tento systém sebevzdělávání. Také je dobrou inspirací pro náplň činnosti kmenů LLM a oddílů 
jiných dětských sdružení.  
 
 
 

Uznání od MŠMT 
 
„Ministrině Petra Buzková předala LLM dekret 
Náčelník LLM Aleš Sedláček se zúčastnil v pondělí 13.9.2004 slavnostního předávání dekretů, kterými 
MŠMT uznává některé nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží v letech 2004 
až 2006.  
V praxi to znamená snížení administrativy při žádání o podporu ze strany MŠMT, dále je to pak pro nás 
prestižní záležitost, která navenek zvětšuje důvěryhodnost organizace. Tento dekret mohou kmeny 
například přikládat jako přílohu při kontaktech na lokálních úrovních.  
Dekrety předávala osobně ministryně Petra Buzková. Na této akci byla též předána ocenění vítězným 
projektům soutěže „Být při tom“, kterou pořádalo MŠMT ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. 
Na předávání byli přítomni novináři a informace proběhly ještě týž den v médiích. „ 
                                           Článek vyšel v Bizoním větru č. 3/04. 
 
 
 

Tábořiště - Horní Hradiště u Střely 
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Turistická základna Filipova Huť 
 
Turistická ubytovna je využívána nejen kmeny LLM, dětskými skupinami z jiných organizací, ale také 
ostatní veřejností. Chata se nachází na okraji šumavské osady Filipova Huť (2 km od obce Modrava). Je 
ideální základnou pro pěší, cyklistické a lyžařské túry v srdci Národního parku Šumava. 
 
V roce 2004 proběhlo na chatě několik brigád členů LLM, při kterých se provedly drobné opravy na 
objektu a zejména se připravila zásoba dřeva pro vytápění objektu v zimním období. V rámci tohoto 
počinu patří dík NP Šumava a Lesní správě Modrava, kteří nám vycházejí vstříc při zásobování objektu 
dřevem.  
 
Investiční činnost na turistické základně v roce 2004 navázala na rok předchozí, kdy byla vypracována 
architektonická studie na stavební úpravy a přístavbu ubytovny. V první polovině roku byla odkoupena 
od Národního parku Šumava část pozemku těsně sousedícího s objektem. Firmou ARIPROS s.r.o., 
Kladno byl vypracován projekt pro stavební řízení. Projektová dokumentace byla projednána na dotče-
ných orgánech státní správy a na MÚ Sušice vyjednáno stavební povolení. Stavba započala v 2. polovi-
ně září. Provádí ji firma DAV, a.s. Ostrava.  Do konce roku byly prove-deny základy a ležatá kanalizace, 
příprava na připojení na veřejnou kanalizaci a hrubá stavba 1.NP. 
 
 

Tábořiště na Kosím potoce 
 
Tábořiště se nachází v malebné krajině poblíž Mariánských lázní a je využíváno při akcích pořádaných 
LLM. V roce 2004 proběhl na Kosím potoce letní tábor LLM a dvě brigády. Brigády byly zaměřeny 
zejména na sekání a údržbu luk a dále na přípravu dřeva na letní táboření.  
  
Dále se podařilo odkoupit restituční nároky na většinu pronajatých pozemků a posléze je odkoupit od 
Pozemkového fondu. Jedná se o pozemky v katastru obce Vysoké Jamné a Hostíčkov.  
 

Ubytovna před rekonstrukcí 

Brigáda na Kosím potoce  

Probíhající přístavba a rekonstrukce 
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Členská základna 
   
 
 
 
 
 

   
   

 
 

Přehled hospoda-
ření 2004 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

Přehled hospodaření organi-
zace  

 
    

Příjmy 2004 
  

Výdaje 2004 

Členské příspěvky 178 880,- Provoz ústředí 360 088,20 

Tržby 74 574,- Publikace 90 807,10 

Úroky 2 264,48 Dotace kmenům 369 000,- 

Dotace 1 706 987,- Školení 33 818,- 

Vratka půjčky Filipově Huti 39 413,39 Dotace Filipova Huť 743 487,- 

Ostatní 113 024,39 Pozemky – Kosí potok 247 131,50 

  Ostatní 201 691,89 

Celkem příjmy 2 115 143,26 Celkem výdaje 2 046 023,69 

  
Konečný zůstatek k 31.12.2004               69 119,57                                                                                      

Rozdělení členů dle věku Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 

Do 18 let 623 529 445 

19 - 26 let 153 196 179 

27 let a více 201 253 224 

Celkem 977 978 848 

Rok 2001 

584 

158 

190 

932 
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Příjmy 2004   Výdaje 2004 

Prodej zboží, výrobků a služeb 213 461,- Oprava - investice 743 487,- 

Dotace 743 487,- Nákup materiálu a zboží 25 590,- 

Dar 3 000,- Mzdy, pojištění 54 610,50 

 Ostatní zdanitelné příjmy  0,- Provozní režie 115 462,61 

    Vratka půjčky z ústředí 39 413,39 

Celkem příjmy 959 948,- Celkem výdaje 978 563,50 

 Rozdíl příjmů a výdajů  k 31.12.2004                                                                                                    18 615,50 

Oblast 1 Oblast 2  Oblast 3 (investice)   Oblast 1 (mim. dotace) 

Provoz ústředí 60 000,- Kmen Walden  
Woodcraft - život-
ní alternativa 

15 000,-  Filipova Huť  -  
kanalizace 

150 000,- Filipova Huť  - popla-
tek za vynětí pozem-
ku s půdního fondu 

43 487,- 

Mzdy 100 000,- 

Provoz a vybavení kmenů 110 000,- Kmen Jestřábi 
Klub STOLEK 

12 000,-  Filipova Huť -  
rekonstrukce a  
přístavba 

550 000,- 

Krátkodobé akce 117 000,- Školení k podvojné-
mu účetnictví 

13 500,-  

Tábory 80 000,- Kmen Tate 
Osmaka  
„Nejsi  sám“ 

35 000,- 

Vzdělávací akce 16 000,- Kosí potok - ná-
kup pozemku 

200 000,-   

Vydání knihy Mistrovství 55 000,-   

Celkem oblast 1 538 000,- Celkem oblast 2 62 000,- Celkem oblast 3 1 050 000,- Celkem mim. dot. 56 987,- 

Celkem 1 706 987,- 

Přehled pro-
jektů                    

podpořených 
MŠMT 

Přehled hos-
podaření 
turistické 

základny na 
Filipově Huti  

Vydal: Liga Lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 


