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LIGA LESNÍ MOUDROSTI



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.

LIGA LESNÍ MOUDROSTI
Cílem Ligy lesní moudrosti je pomoc při výchově mladého 
člověka v harmonickou a všestrannou osobnost. K motivaci 
této výchovy využíváme dvanáct zákonů lesní moudrosti.

Systém výchovy, umožňující a podporující rozvoj osobnosti, 
navrhl a do praxe uvedl zakladatel Ligy lesní moudrosti, 
americký spisovatel 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. Nejde o návrat k primitivnímu životu v čistě 
přírodních podmínkách. Důraz se klade především na 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 
vzdělávání lidem bez ohledu na věk. 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 šlechtický titul 
lesní moudrosti. Získání orlího pera nebo šlechtického titulu 
nemíří k pokoření druhého, ale překonání sama sebe. Systém 
je popsán v knize Svitek březové kůry – Kniha orlích per.



Územní rozdělení kmenů
Samostatné jednotky sdružené v LLM

Praha 
Drum bun, Kanfej Nešarim, Kruh, Severní 
hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Tussilago, Větrné 
týpí, Wahpeton, Walden

Jihočeský kraj
Otyókwa (Velešín), Sokoli (České Budějovice)   
Jihomoravský kraj

Jezerní lidé (Brno), Vlci (Brno), Wallowa (Brno), 
Wannawega (Břeclav), Huascarán 
(Brno-venkov), Tatankaska (Břeclav)

Královéhradecký kraj
Tate Osmaka (Náchod)

Moravskoslezský kraj
Wabash (Ostrava)

Olomoucký kraj
Okwaho (Hranice na Moravě)

Plzeňský kraj
Jilm (Rokycany)

Středočeský kraj
Bobrů (Říčany), Jestřábi (Tuchlovice), Mawadani 
(Zbraslav), Omaha (Kosmonosy), Osmaka Opo 
(Mladá Boleslav), Sacagawea (Mělník), Wanagi 
Oyate (Kolín), Yellow Knife (Kladno), Mniwača 
Wičašayapi (Říčany)

Zlínský kraj
Arapaho (Uherské Hradiště),  Čan Haka (Zlín)  

KMENY LIGY LESNÍ MOUDROSTI
Členové LLM jsou převážně sdruženi ve kmenech a rodech - jednotlivých samostatných 
organizačních jednotkách (rod - do 6 osob) nebo jsou strážemi (jednotlivci hlásící se prostřednictvím 
členství v LLM k myšlence woodcraftu).

Stráže (jednotlivci sdružení v LLM, kteří se hlásí k myšlence woodcraftu)

Rozdělení členů dle věku rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006

do 18 let 529 445 498 474

19 - 26 let 196 179 183 160

27 let a více 253 224 238 249

Celkem členů 978 848 919 883



Z ČINNOSTI KMENŮ
Větší část našich kmenů se zaměřuje na práci s dětmi ve 
věku cca do 17 let. Jejich celoroční činnost je přizpůsobena 
dané věkové skupině. Schází se pravidelně ke společným 
schůzkám, 1x – 2x měsíčně pořádají jedno a vícedenní 
výpravy a jiné akce. Schůzky a akce jsou naplněny 
různorodou woodcrafterskou činností. Systém plnění 
orlích per je kvalitní náplní kmenové činnosti zaručující 
všestranný rozvoj osobnosti. Kromě různých dovedností, 
které zde děti získávají, se ve kmenech utváří vzácná 
přátelství, mnohdy trvající celý život. 

Liga lesní moudrosti sdružuje také několik kmenů, jejichž 
členy jsou pouze dospělí lidé. Také v některých dětských 
kmenech jsou skupiny dospělých, kteří se práci s dětmi 
nevěnují. Činnost těchto kmenů a skupin samozřejmě 
odpovídá jejich věku. Často se věnují cestování, účastní se 
různých kulturních akcí, zároveň se často aktivně podílejí 
na ligovém dění - pořádají vzdělávací akce LLM, účastní 
se organizace letního tábora LLM, brigád na tábořišti na 
Kosím potoce apod.

V posledních letech se  mezi členy LLM rychle rozrůstá 
také nejmladší kategorie – miminka, batolata, předškolní 
děti a novopečení školáci. Rodiče jsou většinou bývalí 
náčelníci či činovníci kmenů LLM a své letité zkušenosti 
s vedením dětí nyní s velkým zápalem uplatňují při 
vymýšlení činností pro vlastní potomky. Děti se nadšeně 
účastní nejen letního tábora, ale i dalších společných 
akcí během roku. Ač z různých koutů republiky se 
rodiče s dětmi několikrát do roka sjíždí na společné 
akce. Rodinná setkání mají své neopakovatelné kouzlo a 
ovlivňují dětskou psychiku na celý život. Za mihotavého 
svitu ohně uprostřed týpí, při poslechu indiánských písní 
a pohádek, či při zimním stavění sněhuláků a pečení 
vánočních perníčků se rodí od nejútlejšího věku pevná 
přátelství, která jim snad vydrží na celý život. 

V letošním roce začali rodiny také využívat Zápisník 
korálkových činů (vydala Liga lesní moudrosti 2006), 
systém jednoduchých úkolů z různých kategorií 
(sportovní, přírodovědné, základy woodcraftu, vedení 
k samostatnosti, pomoc v domácnosti…) určených 
nejmladší věkové kategorii. Zápisník se mezi dětmi 
těší veliké oblibě a plnění jednotlivých úkolů je pro 
rodiče vodítkem a inspirací při vytváření táborového i 
celoročního programu. 

Pro kmeny z celé republiky jsou určeny různá společná 
setkání. Především kmenům Malé lože, jejichž členskou 
základnu tvoří zejména děti, jsou určeny znalostní a 
dovednostní soutěže a některá táboření. Jmenujme alespoň 
některé z nich.



AKCE A HRY PRO KMENY
Hra Starou Prahou  

8.4.2006 
Pražská čtvrť Dejvice se stala tentokrát herním územím této historicky laděné hry. Soutěžní skupinky 
během celého dne zábavnou formou zjišťovaly různé informace týkající se této čtvrti. Hru již tradičně 
pořádá kmen Ťapáč. Tento ročník navštívilo asi 70 dětí z Prahy a blízkého okolí.

Velikonoční táboření na Kosím potoce
13.-17.4.2006
Pod záštitou pražského kmene Mawadani se konalo táboření na loukách LLM u Kosího potoka. Akce se 
zúčastnily ještě další tři kmeny – Kruh, Jestřábi a Walden. Táboření bylo naplněno jarní náladou, 
společnými hrami, sportem, pohodou u večerního ohně… Táborníci také přispěli svou troškou do 
mlýna při dalším zušlechťování tábořiště a účastnili se sázení ovocných stromů.  

Lesní běh 
20.5.2006 
7. ročník této soutěže pořádá již tradičně kmen Jestřábi z Tuchlovic u Kladna. Místem konání byl 
tentokrát les v okolí Turyňského rybníka u Tuchlovic. Zástupci několika kmenů mezi sebou zápolili v 
různých dovednostech a vědomostech. Na trati závodu je čekaly zapeklité teoretické otázky. Například z 
oblasti zdravovědy, přírody, astronomie a praktické úkoly z uzlování, střelby z luku a vzduchovky, 
stavění přístřešků atd.  

Stopa Černého vlka     
3.6.- 4.6.2006 
Podtitulkem tohoto víkendového setkání byla  vzpomínka na náčelníka indiánského kmene Nez Percés 
– náčelníka Josefa. Děti se změnily na indiánské bojovníky a mohli si vyzkoušet, zda by dokázali svůj 
kmen dovést až ke kanadským hranicím, kde se mohli zachránit před bílými pronásledovateli. Příběh je 
inspirován skutečnými událostmi, a tak kromě dobré zábavy přináší dětem trochu poučení o historii 
Indánského národa. Akce se konala na tábořišti Malý Walden u Skleného nad Oslavou a pořadatelem 
byly brněnské kmeny Wallowa a Jezerní lidé.

Táboření Malé lóže na Malém Waldenu
28.9. – 1.10.2006
Ve spolupráci kmenů Wallowa a Ťapáč se uskutečnilo setkání na tábořišti Malý Walden u Skleného nad 
Oslavou. Zúčastnili se ho zástupci několika kmenů. Hlavním bodem programu byla již tradiční soutěž 
„Kiwendotha“. Jedná se o soutěž dvojic. Ty mezi sebou soutěží v různých disciplínách (v šifrách, 
zeměpisu, historii, řezání dřeva, klikách a dřepech atd.). 

AKCE PRO RODINY
Akcí pro woodcrafterské rodiny byl v kalendáři také dostatek. Vzhledem k tomu, že se jich účastní 
také velmi mladí woodcrafteři, jsou akce na podzim a v zimě situovány často do různých středisek či 
srubů. V letním období ovšem nic nebrání účasti na ligovém táboření na Kosím potoce. Setkání jsou 
pořádána většinou moravským kmenem Jezerní lidé, jehož členy jsou z větší části právě dospělí lidé 
s malými ratolestmi. 

Vítání jara na Bobřím hradě 
14. – 17. 4. 2006 
O velikonoční svátky proběhla společná akce kmenů Jezerní lidé, Drum bun a několika rodin řad členů 
LLM o celkovém počtu 30 lidí (z toho 10 dětí do 8 let). Velikonoční víkend byl vyplněn sportovním, 
rukodělným a herním programem se zaměřením na naše lidové tradice (hledání pokladu na Velký 
pátek, malování vajíček, pletení pomlázek, pečení mazanců apod.). 



Tábor Hromového ptáka, Kosí potok 
1.– 15. 7. 2006
Letního prázdninového táboření se zúčastnilo mj. i okolo 15 rodin s celkovým počtem 25 dětí. Každý 
den byly pro děti nachystány hry a  rukodělný či sportovní program (vyrábění vlastnoručních 
„koníčků“, lukostřelba, výuka indiánských tanců, pletení košíků z pedigu, soutěž o nejkrásnější 
palačinku ad.), koupání, výlety do okolí, divadelní představení O krtečkovi. Děti sami téměř každý 
den nacvičovaly pohádku pro mladší kamarády. Pobyt venku a aktivní účast na táboření opět přispěla 
k větší samostatnosti dětí. Sama příroda, ve které tráví při tábořeních 24 hodin denně, je jim velkou 
učitelkou přírodopisu. Zcela přirozeně se zde v dětech buduje ekologické myšlení a smysl pro 
povinnost a spolupráci. 

Loučení s létem 
27. 9. – 1. 10. 2006
Celkem 16 dětí spolu s rodiči si ve srubu Bobří hrad u Skleného nad Oslavou užívalo podzimní 
víkend plný her, soutěží, výletů a pozorování přírody. Nejoblíbenější se stala hra „na včely“ (výroba 
včeliček z přírodního materiálu, senzorická analýza ovocných džusů, budování a obrana společného 
„úlu). Výroba krmítek pro ptáčky na zimu, lesní běh, horský golf a další hry se dětem i rodičům také 
velmi líbily. V rámci programu se děti zúčastnily i velké mezikmenové soutěže Kiwendotha, která se 
pod záštitou kmene Wallowa konala na nedalekém tábořišti Malý Walden v rámci Táboření Malé lóže.

Do temného podzemí 
1. – 3. 12. 2006
V předvánočním čase se sešlo 11 rodin s celkem 20 dětmi na Středisku ekologické výchovy Krásensko 
v Moravském krasu. Na programu byl celodenní výlet do krápníkových jeskyní na Macoše, pečení a 
zdobení vánočních perníčků, výroba ručního papíru a vánočních dekorací ze včelího vosku a 
dobrodružná hra O poklad piráta Černé brady. 



Společenské akce
9. Woodcrafterský ples                                

18.2.2006
V plesových šatech mířili tentokrát woodcrafteři do tanečního sálu České hospody v Tuchlovicích. Taneční 
večer byl obohacen o předtančení mladých woodcrafterů z kmene Jestřábi, který také celý ples a dění kolem 
něj zorganizoval. Na plese nechyběla bohatá tombola ani vtipná soutěž. Své taneční umění na parketě 
předvádělo kolem 100 hostů.
Celý víkend od 17.2. do 19.2. byl připraven doprovodný program. V prostorách základní školy probíhal 
kurs drátenictví a rytectví. Taneční sál České hospody byl kromě večera k dispozici také v sobotu 
odpoledne, kdy tam proběhlo Pow-Wow s ukázkami indiánských tanců a písní a možností vyzkoušet si 
taneční kroky. Sál byl naprosto zaplněn několika dětskými oddíly z Kladna (Tábornická unie, Labyrint) a 
rodiči s dětmi z Tuchlovic a blízkého okolí. 

17. výroční sněm LLM
9.6. – 11.6.2006
Zástupci kmenů LLM se sešli ke společnému táboření na tábořišti Malý Walden u Skleného nad Oslavou. 
Celá sobota byla prodchnuta přípravami večerního výročního sněmu. Do těchto příprav již tradičně patří 
např. soutěž v rozdělávání ohně třením dřev (vítěz je pak poctěn rozděláním hlavního sněmovního ohně), 
soutěží o nejlepší woodcrafterský a indiánský výrobek. Krásný den vyvrcholil 17. výročním sněmem. 

Křest knihy „Seton v Praze“
14.12.2006

Ku příležitosti 70. výročí návštěvy Ernsta Thompsna Setona v Praze připravila Liga lesní moudrosti vydání 
knihy Františka Kožíška – Biminijiho „Seton v Preze“. Samotná událost pak byla připomenuta slavnostním 
večerem, který se konal 14. prosince 2006 v budově na Senovážném náměstí 24. 
Jedinečnou událost v historii českého woodcraftu si přišlo připomenout na 40 hostů. Při vzpomínání a 
diskusích o Setonově odkazu nechyběli ani pamětníci návštěvy: Milouš Stárek – Mahykan, Zdeněk Pouba 
– Hehun a místostarosta Junáka Jiří Navrátil. Vzpomínky byly doplněny řečnickými příspěvky mladých 
woodcrafterů, mj. náčelka LLM Aleše Sedláčka a lidí, kterým myšlenky woodcraftu a odkaz E.T.Setona jsou 
blízké (zástupci Asociace TOM Tomáš Novotný a Petr Balcar). V programu večera nechybělo ani promítání 
fotografií z míst, kde E.T.Seton žil. 



LETNÍ TÁBORY

Tábory kmenů 
Nedílnou součástí kmenového 
života jsou letní tábory. V roce 
2006 proběhlo 25 táborů kmenů 
LLM. Jednalo se většinou o 
tábory stálé, stanové, jeden 
kmen pořádal tábor putovní 
(ve slovenských horách). Stálé 
tábory probíhají na tábořištích 
jednotlivých kmenů, které jsou 
rozesety po celé republice. 
Kromě svého tábořiště mají 
kmeny také možnost využít 
pro svůj tábor louky LLM na 
Kosím potoce. V letošním roce 
tak učinilo 6 kmenů, přičemž 
některé z nich svůj tábor časově 
situovaly na letní tábor LLM. 

Tábor LLM na Kosím potoce
1.-14.7.2006
Na prvních čtrnáct dní 
v červenci se louky na Kosím 
potoce opět staly  letním 
domovem mnoha 
woodcrafterům, kteří se 
zúčastnili letního tábora LLM. 
Tábořiště je svým tvarem 
rozděleno na dvě části oddělené 
zpevněnou cestou. Takzvaná 
„horní louka“ patří během 
tábora zejména rodinám 
s dětmi. Rodiče pro ně společně 
připravují zajímavý a pestrý 
program. „Spodní louka“ je 
určena především větším 
skupinám z jednotlivých kmenů. 

Počet táborů průměrná délka 
tábora (dny)

počet táborodnů dětí do 18 let

Tábory financované z dotací MŠMT 11 13 148 213

Tábory nefinancované z dotací MŠMT 14 11 151 212

Celkem 25 12 299 425



PROGRAMY PRO NEORGANIZOVANOU MLÁDEŽ
V rámci LLM probíhalo několik projektů určených také neorganizované mládeži. Většina z nich využila 
možnosti částečného financování díky dotacím MŠMT, určeným pro tuto oblast.

Woodcraft  -  životní alternativa
Kmen LLM Walden, Praha  6, Dejvice                    

Projekt byl určen především dětem a mládeži ve věku od 5 do 26 let. Byl otevřen i zdravotně postiženým 
občanům, široké veřejnosti bez rozdílu věku. 

Kulturně vzdělávací a kreativní program byl zaměřen na rozvíjení tvořivosti dětí a mládeže. Účastníci 
měli příležitost se zábavnou formou vzdělávat a rozvíjet svůj talent a kreativitu, zejména v oblasti 
pohybové. Hlavní důraz byl tedy kladen na rozvoj pohybových schopností a sport. 

Projekt probíhal ve čtyřech etapách:
I. Bambiriáda 2006

prezentace kmene a LLM na celorepublikové akci, prováděná aktivní formou určenou zejména 
neorganizované mládeži

II. Indiánské zpěvy a tance
pravidelná setkání věnovaná severoamerickému folklóru. Zpěv a tanec lektorovali členové kmene 
Walden, kteří se této činnosti věnují již řadu let

III. Woodcrafterské centrum – klubovna kmene Walden
tématická setkání, projekce, promítání z cest a jiné akce se konají pravidelně každý čtvrtek. 
Prostory kromě jiného slouží také pro občasné víkendové workshopy

IV. Pravidelné cvičení, posilování
- aktivní sportovní činnost je iniciativou dětských členů kmene Walden, k pravidelnému cvičení a 
posilování se schází jedenkrát týdně v tělocvičně v Praze 6 

Zlaté české ručičky (aneb co všechno si můžete vyrobit sami)
Kmen LLM Jestřábi,  Tuchlovice

Projekt dotovaný MŠMT.

Projekt určený mládeži od 10 do 20 let nabídl účastníkům zajímavé rukodělné činnosti, při kterých se 
rozvíjí jemná motorika dětí, fantazie a kreativita. Realizace probíhala formou tříhodinových schůzek 
jedenkrát měsíčně v klubovně kmene Jestřábi. Z programu jednotlivých schůzek vyberme např. 
korálkové šperky, batikovaná 
trička, adventní svícny. Kromě 
této pravidelné činnosti proběhl 
také víkendový jednorázový 
kurs drátování a rytectví. 
Kurs probíhal v základní 
škole Tuchlovice v rámci 
doprovodného programu 
woodcrafterského plesu.

Pojď s námi
Kmen LLM Tate Osmaka, Dolany

Projekt dotovaný MŠMT.

Souhrn aktivit pořádaný 
kmenem Tate Osmaka 
je věnován zejména 



neorganizovaným venkovským dětem a mládeži ve věku do 16-ti let. V Dolanech a jejich okolí proběhlo 
během roku  několik zábavných a vzdělávacích akcí: vesnický masopust, dětský karneval, turnaj 
v kuličkách, kurs pletení košíků, noční pochod tajuplným lesem, pouštění draků, dětský den. Součástí 
projektu byla také účast na Bambiriádě v Jaroměři.  

Dílna 2006
Kmen LLM Ťapáč, Praha 5, Lužiny

Projekt dotovaný MŠMT.

Projekt nabídl členům LLM i neorganizované mládeži soubor rukodělných činností rozvíjejících 
fantazii a kreativitu. Schůzky se konaly jednou za čtrnáct dní v klubovně kmene Ťapáč pod vedením Ivy 
Merhautové. Náplní byly například tyto rukodělné činnosti: drátkování, vyřezávání do dřeva, patchwork, 
batika, malba na sklo a hedvábí. Kromě těchto pravidelných setkání proběhl také víkendový kurs rytí do 
kosti, kovu a perleti pod vedením Ivany Dalíkové.  

Přednáškový cyklus 
Kmen LLM Wanagi Oyate, Kolín

Projekt nedotovaný MŠMT.

Pravidelná měsíční setkávání na přednáškách věnovaných nejen severoamerickým indiánům, ale i jiným 
tématům, která jsou woodcraftu blízká. Přednášky se konaly od října do prosince, s pokračováním 
v roce 2007. Jsou určeny široké veřejnosti. Program jednotlivých přednášek pravidelně vychází v MF 
DNES (střední Čechy), Kolínském deníku a dalších tiskovinách. Setkávání probíhá v klubovně kmene.

VZDĚLÁVACÍ AKCE LLM
V roce 2006 schválilo náčelnictvo LLM koncepci speciální Čotokvy. Jedná se o soubor krátkodobých 
tématických vzdělávacích akcí (seminářů, kurzů), které doplňují systém vzdělávání LLM. Jednotlivé 
kurzy umožňují účastníkům rozšířit své dovednosti a znalosti v daných oborech (rukodělné činnosti), 
nebo získat náměty a zkušenosti využitelné při vedení  kmene či rodu. 

Mezi kurzy speciální Čotokvy byly v roce 2006 zařazeny:
Proutěná Čotokva

20.-21.1.2006, Srub Bobří hrad, Sklené nad Oslavou
„Přes den jsme trávili čas výpravami na běžkách či na sněžnicích, 
odpoledne jsme zasedli k pletení košíků. Učitelem nám byl Sokol 
z kmene Jilm a neměl o práci nouzi, není to žádná legrace, takový 
košík. Ale „dva za dva a ven“ a „tu ten za tu ten“ a košíky byly 
v sobotu večer hotové. Pravda, závěrečné opletení a ucha nám 
nakonec raději udělal Sokol sám, ale i tak jsme měli všichni z 
„téměř vlastních“ košíků radost. Při pletení košíků i při ostatních 
činnostech jsme probrali spoustu zajímavých věcí, zavzpomínali 
na staré dobré časy, povyměňovali řadu zaručeně nejlepších 
tábornických receptů...tak nám čas příjemně uběhl a už se těšíme 
na další společnou akci.“   Z kroniky

Vlněná Čotokva

11.-12.3.2006, Družina ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6

Formou dílen se účastníci seznamovali nejen s tradičním 
pletením a háčkováním, ale také s technikami téměř 



zapomenutými. Témata: krosinekování, základy pletení, pletení na dvou a na čtyřech jehlicích (čepice, 
ponožky, šály, hračky), pletení na karetkách, pletení jehlou, předení na vřetýnku (k dispozici byl i 
kolovrátek) a další. Počet účastníků byl kolem dvaceti.

Vodácká Čotokva

5.-8.5.2006, Týnec nad Sázavou

Účastníci získali zejména větší jistotu při pohybu v divoké vodě. Tuto zkušenost využijí zejména při 
pořádání kmenových akcí a při vlastních vodáckých putováních. Kromě praktické výuky probíhaly také 
teoretické přednášky (organizace vodáckých akcí, výzbroj, záchrana při vodní turistice apod.).

Letní putování

20.-30.8.2006, 

Malebnost putování jen s tím, co se vejde do batohu, splynutí s krajinou. To zažívali na vlastní kůži 
účastníci putování Podkarpatskou Rusí. 

Další vzdělávací akce byly orientované k představitelům jednotlivých kmenů. 
Ve dnech 21.-23.4.2006 proběhly ve woodcrafterském centru v Praze Dejvicích náčelnické zkoušky 
(akreditovaný kurs pro pracovníky s mládeží a vedoucí dětských táborů). 

Během víkendu 21.-22.10.2006 se konala v ZŠ Na Dlouhém lánu v Praze Dejvicích valná hromada 
LLM. Při této příležitosti proběhla i další dvě školení. Seminář hospodářů byl zaměřen na problematiku 
podvojného účetnictví a na orientaci v účetním softwaru POHODA. Lektorem kurzu byla hospodářka 
LLM Markéta Řezáčová. Zároveň proběhlo školení písmáků kmenů. Probíranou problematikou zde byly 
veškeré kmenové písemnosti (kroniky, knihy sněmů atd.) a také internetová prezentace činnosti. 

Koncem roku (11.-13.11.2005) proběhlo setkání ohnivců (Srub Bobří hrad u Skleného nad Oslavou). 
Ohnivec LLM Josef Porsch byl hlavním organizátorem již tradičního setkání. Účelem tohoto setkání 
bylo zejména vzájemné předávání zkušeností mezi ohnivci z nových kmenů a těmi z již zaběhnutých 



dlouho fungujících kmenů, mezi ohnivci začátečníky a ohnivci zkušenými. Předávání zkušeností 
probíhalo zejména v otázkách výchovného působení ohnivce ve kmenech. Kromě teoretických otázek 
se ohnivci zabývali praktickými otázkami, týkajícími se pořádání woodcrafterského sněmu  ve kmeni. 
Setkání se zúčastnilo cca 35 ohnivců z různých kmenů LLM. 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Ligu lesní moudrosti v oblasti zahraničních styků zastupuje Jana Kluiberová - členka náčelnictva. Již 
třetí funkční období je členkou Česko-německého fóra mládeže a pravidelně se účastní společných 
setkání. 

Dalšími akcemi v oblasti zahraničních styků, kde Jana Kluiberová prezentovala  LLM byly:
Youth Event 2006 - setkání ministrů školství EU ve Vídni 
Setkání v srdci Evropy – cesta Bambiriádními městy se zahraničními hosty

V roce 2006 proběhla další z řady výměn mládeže mezi Českou republikou a Jižní Koreou, které 
probíhají na základě smlouvy o spolupráci mezi vládami obou států. Za stranu ČR je organizací akcí 
pověřena ČRDM. V roce 2006 podnikly někteří zástupci sdružení mládeže cestu do jižní Korei. Jedním 
z 10 delegátů byl i náčelník LLM Aleš Sedláček (zástupce vedoucího výpravy). Hlavním cílem setkání 
s korejskými studenty bylo vzájemné představení způsobů práce s dětmi v obou zemích. 

Návštěva v Polsku
Ve dnech 22.-24.9. navštívila skupina českých woodcrafterů z kmenů Wanagi Oyate, Walden a 
Sacagawea polský Krakow a blízké okolí. Kromě poznávání krás města a solného dolu se účastníci 
seznámili s polskými Harcery, v jejichž klubovně měli zajištěný nocleh. Součástí setkání byla prohlídka 
klubovny a povídání na téma fungování polské organizace i české Ligy lesní moudrosti a problémy 
s tímto spojené atd. Setkání, které zorganizoval kmen Wanagi Oyate bylo velmi přínosné a záživné.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  A PROPAGACE
Publikační činnost LLM v roce 2006 směřovala ke dvěma významným projektům. 
Prvním bylo vydání Zápisníku korálkových činů. Pracovní sešit určený nejmladším woodcrafterům 
(od 4 do cca 9 let) doplňuje řadu vzdělávací literatury vydávanou LLM (Svitek březové kůry, díl 1 a 2) 
tak, aby svým rozsahem pokryla všechny věkové kategorie. Zápisník je souborem jednoduchých úkolů 
z různých kategorií (sportovní, přírodovědné, základy woodcraftu, vedení k samostatnosti, pomoc 
v domácnosti…). U dětí se těší velké oblibě a je dobrým pomocníkem náčelníkům kmenů i rodičům.

Kniha Františka Kožíška „Seton v Praze“ je druhým edičním počinem LLM. Byla vydána ku příležitosti 
70. výročí návštěvy Ernsta Thompsna Setona v Praze. Kniha obsahuje CD s autentickým zvukovým 
záznamem rozhlasové přednášky E.T.Setona, kterou poskytl Českému rozhlasu během své návštěvy.   
Dále LLM vydává čtvrtletník Bizoní vítr. Časopis není určen pouze členům LLM, ale je přístupný i 
zájemcům z řad veřejnosti. 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, 
kreslený seriál atd. 

Časopis také v podobě zpráv z různých  akcí informuje o vnitroligovém dění. V roce 2006 se ovšem 
redakce časopisu nedokázala vypořádat s problémy časového skluzu vydávání jednotlivých čísel. V roce 
2006 vyšla jen 2 čísla. Další dvě byla pouze připravena pro vydání v následujícím roce. 

Nepravidelně, cca 6x za rok, vychází informační tiskovina Totemová deska. Ta je oproti Bizonímu 
větru určená pouze členům LLM. Prostřednictvím Totemové desky se k jednotlivým členům dostávají 
potřebné informace z ústředí LLM, pozvánky na akce jednotlivých kmenů atd. Občasník vychází 
v tištěné formě pouze v omezeném množství. Většina odběratelů si jej vyžádala v elektronické podobě. 



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 dětských 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. Nově byla zavedena sekce obsahující legislativní dokumenty týkající 
se činnosti kmenů. 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. Pomocí této databáze si 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 – např. Totemové desky v elektronické podobě. 

Bambiriáda – Báječný dětský svět                             
25. - 28.5.2006 

Česká rada dětí a mládeže již po osmé pořádala tuto celostátní přehlídku činností sdružení dětí a 
mládeže a středisek volného času. Liga lesní moudrosti se již tradičně účastnila Bambiriády v Praze. 
Místem konání zde byl vrch Vítkov. O propagaci LLM se zde postaral kmen Walden společně s dalšími 
pražskými kmeny. Pro dětské návštěvníky byla připravena vybavená týpí s aktivními činnostmi. 
Děti si mohly vyzkoušet rozdělat oheň křesáním, střílet z luku, poznávat dřeviny nebo si vyrobit 
šperk či doplněk z korálků. Kmen Walden obohatil bambiriádní dění také několikerým vystoupením 
– severoamerické tance a zpěvy. 

Druhým místem, kde se LLM účastnila Bambiriády byla Jaroměř. Zde LLM prezentoval kmen Tate 
Osmaka. 

S dřevomorkou na startu
Výstava velkoformátových fotografií v atriu Poslanecké sněmovny PČR

13.3.-9.4.2006

Výstavu uspořádala Česká rada dětí a mládeže. Liga lesní moudrosti byl jedním z deseti sdružení, které 
na ní prezentovaly své objekty. Výstava měla za úkol představit některé objekty, které sdružení dětí a 
mládeže získaly rozhodnutím Poslanecké sněmovny PČR z majetku bývalého SSM. Na fotografiích bylo 
možno spatřit objekty jak v havarijním stavu, čekající na rekonstrukci, tak objekty již plně či částečně 
zrekonstruované, sloužící již svému účelu. 

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, cestopisná promítání atd. 

Tábořiště na Kosím potoce
Louky kolem Kosího potoka poblíž Plané u Mariánských lázní se již pevně vryly do myslí mnoha 
woodcrafterů. A to nejen společně prožitými dny na různých tábořeních, ale také díky řadě odpracovaných 
dnů. Přestože se mnohé činnosti podařilo zmechanizovat (sekání a balení trávy, řezání dřeva), je lidská 
práce nepostradatelná. Péče o pozemky je zajišťována pouze brigádnickou prací členů LLM a dalších 
účastníků táboření. Díky tomu se vytváří pozitivní vztah a jakýsi pocit sounáležitosti k tomuto místu. 



Letošní rok přinesl opět velký krok kupředu při úpravách našich pozemků. Kromě pravidelných činností, 
jako je čištění louky od větví, sekání trávy, sklízení sena, byly vysázeny soliterní stromy (vzrostlé cca 3 m) na 
centrální louce – duby, lípy a malé stromky (olše, lísky) oddělující louku od lesní asfaltky. V prostoru spodní 
louky byla vystavěna dřevěná konstrukce pro kryté sněmoviště. Pro jednodušší manipulaci a zejména pro 
lepší zajištění odbytu sklizeného sena byl pořízen lis na balíky (zn. Welger).

V roce 2005 zakoupila LLM objekt bývalé fary v Michalových Horách. V roce 2006 jsme započali s úpravami 
i na tomto objektu. Jednalo se zejména o rekonstrukci plotu kolem pozemku, úpravu rozvodu vody v objektu 
a o provizorní opravu střechy, která po podzimní vichřici byla v kritickém stavu. Dále se nám podařilo 
navázat kontakt a spolupráci se Sdružením Michalovy hory zastoupeném Josefem Anslem.

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.

Základna je v současné době v rekonstrukci. Rok 2006 je již třetím rokem od započetí rekonstrukce. 
Byly dokončeny práce, které započaly v roce 2005 – výměna oken, zastřešení. Další práce pokračovaly 
ve spolupráci s firmami Stavopodnik, v.d., České Budějovice, Stavoplast KL, Klatovy a s p. Kamlachem 
(elektroinstalace). Práce pokračovaly zejména v oblasti zdravotních instalací, elektroinstalací a úprav povrchů 
v interiérech (omítky, sádrokartonové konstrukce). Stavební práce pokračují za značné finanční podpory 
MŠMT.

Přehled hospodaření 2006

Rozvaha k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

Aktiva Počáteční 
stav

Koncový  
stav

Pozemky 215 215
Stavby 1 617 1 948
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 641
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 401 3 441
Oprávky k budovám -81 -120
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -156 -262
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55
Zásoby 67 271
Odběratelé 16 0
Pokladna 333 289
Účty v bankách 71 74
Náklady příštích období 8 10
Aktiva celkem 5 132 6 506
   

Pasiva Počáteční 
stav

Koncový  
stav

Vlastní jmění 4 734 5 668
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -51 -184
Neuhrazená ztráta minulých let 0 -51
Dohadné účty pasivní 15 0
Ostatní dlouhodobé závazky 8 208
Dodavatelé 229 109
Přijaté zálohy 46 72
Ostatní závazky 20 21
Zaměstnanci 12 22
Závazky k institucím soc. a zdr. 7 0
Ostatní přímé daně 2 1
Jiné závazky 6 182



Pasiva Počáteční 
stav

Koncový  
stav

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 300
Výdaje příštích období 0 7
Výnosy příštích období 104 150
Pasiva celkem 5 132 6 506

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006 (v tis. Kč)

Náklady
Spotřeba materiálu 301
Spotřeba energie 99
Prodané zboží 83
Opravy a udržování 78
Cestovné 47
Nájem 322
Mzdové náklady 156
Zákonné sociální pojištění 34
Daň z nemovitostí 0
Ostatní daně a poplatky 4
Dary 0
Jiné ostatní náklady 13
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 144
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 554
Náklady celkem 1 837
Výnosy
Tržby za obchůdek 91
Tržby za nájem kanceláře 209
Úroky 2
Jiné ostatní výnosy 93
Přijaté příspěvky (dary) 40
Přijaté členské příspěvky 150
Provozní dotace 1 068
Výnosy celkem 1 653
Hospodářský zisk celkem -184

Filipova Huť  

Náklady  
Spotřeba materiálu 156
Spotřeba energie 95
Opravy a udržování 75
Cestovné 6
Poštovné, frankotyp 40
Daň z nemovitostí 0
Ostatní daně a poplatky 2
Jiné ostatní náklady 7
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9
Náklady celkem 393
Výnosy  
Tržby za ubytování FH 144
Jiné ostatní výnosy 56
Provozní dotace 187
Výnosy celkem 386
Hospodářský zisk celkem -6



Kosí potok a Michalovy Hory  

Náklady  
Spotřeba materiálu 115
Cestovné 18
Nájem 18
Ostatní daně a poplatky 0
Dary 0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 63
Náklady celkem 214
Výnosy  
Jiné ostatní výnosy 35
Přijaté příspěvky (dary) 40
Provozní dotace 84
Výnosy celkem 159
Hospodářský zisk celkem -54

provoz kanceláře  

Náklady  
Spotřeba materiálu 30
Spotřeba energie 4
Opravy a udržování 2
Cestovné 22
Nájem 165
Mzdové náklady 156
Zákonné sociální pojištění 34
Ostatní daně a poplatky 1
Jiné ostatní náklady 6
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 73
Náklady celkem 493
Výnosy  
Tržby za nájem kanceláře 59
Úroky 2
Jiné ostatní výnosy 2
Přijaté příspěvky (dary) 0
Přijaté členské příspěvky 150
Provozní dotace 210
Výnosy celkem 423
Hospodářský zisk celkem -70

Dotace MŠMT za rok 2006
Oblast 1
pn ústředí 90 000,00
pn a vybavení kmenů 312 000,00
mzdy 120 000,00
tábory 68 000,00
krátkodobé akce 50 000,00
metodická literatura 45 000,00
vzdělávání 15 000,00
celkem 700 000,00
Oblast 2
Jestřábi 8 000,00
Walden 15 000,00
Tate Osmaka 20 000,00
Ťapáč 15 000,00
celkem 58 000,00

Oblast 3 (Investice)
Filipova Huť 900 000,00
celkem 900 000,00
Mimořádná
Filipova Huť 90 000,00
Kosí potok 30 000,00
celkem 120 000,00
Kalamita
Filipova Huť 90 000,00
celkem 90 000,00
celkem dotace 1 868 000,00
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