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           Ernest Thompson Seton:

     „ Měl jsem vidění:
     Viděl jsem člověka dokonalého lidství, bytost 
tělesně zdatnou, člověka žijícího v  přírodě, 
otužilého v zápase s živly, jemuž voda, vítr a 
slunce dávají síly, člověka žijícího prostým životem, 
moudrého cestami přírody, bystrého v radě, 
důstojného, zdvořilého, uctivého ke každému a 
laskavého jako nějaký dobrotivý obr z pohádky. 
Člověka, jehož život je čistý, krásný, plodný, hrdinný 
a ničím nezkalen, člověka odvahy, vyzbrojeného 
sebeovládáním pro všechny okolnosti života, 
vždy pohotového a naplněného zbožností, jež se 
nesestává jen z pouhých příležitostných obřadů, 
ani z neurčitých záslužných činů, zaznamenaných 
někde na nebesích, nýbrž ze silného a laskavého 
ducha, jenž ho dnes činí žádaným a prospěšným.
    Byl to můj sen, má naděje pro budoucí lidské 
plémě a marně jsem se rozhlížel v církvích, ve 
školách nebo mezi vychovateli národa po nějakém 
vůdci, který by byl ztělesněním tohoto člověka. 
Ani v jednom z velkých základních zařízení, jejichž 
úkolem je vychovávat lidství vysoké úrovně, 
nenalezl jsem obrazu, nárysu nebo vzoru, který by 
byl potvrdil to, o čem jsem věděl, že je správné; ani 
jednoho, který by poskytoval osobnost jinou, než 
nedokonalou. Proto jsem pátral v minulosti lidstva 
a v cestě woodcraftu jsem nalezl odpověď na to, 
proč jsme dospěli tak daleko. Dnes nejsem již na 
pochybách.
     A protože naše cesta není skončena, je možné, 
že směřuje k hoře ze všech nejvyšší. A toto maje na 
mysli, psal jsem o woodcraftu.“

Účelem Ligy lesní moudrosti (LLM) je 
sdružovat stoupence výchovného systému 
WOODCRAFT (lesní moudrost), jak 
ho popsal E. T. Seton ve svých dílech: 
vychovávat děti, mládež i dospělé přírodou 
a životem k čistému lidství, vychovávat 
tělesně, mravně, duševně a službou ke 
kráse, pravdě, síle a lásce. Nejvyšším cílem 
je dosažení jednoty a harmonie člověka 
s přírodou, s veškerenstvem.

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.
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V určitém věku se člověk obvykle usadí a z různých důvodů „nemá čas“ učit se novým věcem. 
LLM nabízí možnost celoživotního rozvoje.

Program LLM nehlásá útěk do 
přírody, ani nechce z lidí vychovávat 
Indiány nebo zálesáky, ale pracuje 
dlouhodobě na lidském charakteru. 
Poskytuje svým členům poutavou 
možnost celoživotně se vzdělávat. 
Naučit se plést ponožky a někomu 
je darovat, přečíst filosofickou knihu, 
rozdělat oheň třením dřev, zatančit 
lidový tanec, zaběhnout stovku pod 
15 vteřin anebo pomáhat v domově 
důchodců však nepředstavuje soutěž, 
nýbrž ocenění něčí snahy.

Udělené činy, pomyslná orlí pera, tak nejsou ceny, nýbrž 
pobídka k další práci na sobě a pro ostatní. Orlí pera jsou 
vypracována pro všechny věkové kategorie desítkami 
odborníků a patří k nejlépe propracovaným systémům 
zkoušek tohoto druhu u nás.

Pro dospělé, kteří pracují s dětmi, je připravována Lesní 
škola Čotokva, na které účastníci získávají znalosti nejen 
o woodcraftu, ale zejména v oblastech potřebných ke 
správnému vedení kmene (psychologie a pedagogika, právní 
předpisy, hospodaření, zdravověda…). Náčelníci kmenů a 

jejich pomocníci také skládají Náčelnické zkoušky z těchto znalostí.

Kniha „Svitek březové kůry“ je pak inspirací k tomu, co všechno se ještě člověk může naučit. 
Jedinec se ale nevyvíjí jen jedním směrem; plnění orlích per vedou k morálnímu růstu celé osobnosti. 
Nezbytnou atmosféru pak dotváří prostředí lidí, ve kterém se člověk v LLM pohybuje.

Hlavní činnost LLM je soustředěna 
ve kmenech. Nejmenší možný počet 
členů ve kmeni je 6 osob, z toho 
alespoň jedna starší 18 let. Kmen má 
svého náčelníka, ohnivce, Radu orlích 
per a strážce wampumu (hospodáře). 
Všechny funkce, kromě náčelnické, 
mohou zastávat i členové mladší 
18 let. Tímto způsobem se řada 
dětí podílí na vedení a organizaci 
programu svého kmene, učí se tak 
zodpovědnosti a spolupráci. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Valná hromada (vrcholný orgán LLM – WL) proběhla 
3. 11. 2007 v Horce nad Moravou.Valná hromada volila nové 
náčelnictvo do dalšího tříletého volebního období. 

Náčelnictvo LLM zvolené na VH 3. 11. 2007

     Náčelník Ligy lesní moudrosti – Kateřina Faůová

                                          Ohnivec – Josef Porch

                                          Členové náčelnictva 
                                          Aleš Sedláček            Jiří Plšek
                                          Kamila Lunerová      Jana Kluiberová
                                          Vladimír Levínský    Jan Bejček
                                          Jan Klement    

Rozšířené náčelnictvo
     hospodář – Markéta Řezáčová
     náčelník Čotokvy – Jiří Macek
     náčelník ÚROP – Petr Novotný

Kontrolní a revizní komise
     předseda KRK – Karel Doleček
     člen KRK – Milan Pernický
     člen KRK  – Jiří Kluiber

Kromě toho jsou členy Ligy lesní moudrosti také jednotlivci, nebo i celé rodiny, které nemají 
v dosahu žádný kmen LLM ani lidi, s nimiž by mohli kmen založit. Jsou to tzv. stráže LLM, 
které se též účastní různých akcí pořádaných organizací.

Rozdělení členů dle věku rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
do 18 let 445 498 474 514
19 - 26 let 179 183 160 171
27 let a více 224 238 249 262
Celkem členů 848 919 883 947
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ÚZEMNÍ ROZDĚLENÍ KMENŮ

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)

Z ČINNOSTI LIGY LESNÍ MOUDROSTI

AKCE PRO KMENY

První ligový turnaj v shiny
24. 2. 2007

Na woodcrafterský ples se každoročně sjíždějí členové Ligy ze všech koutů naší republiky 
a již tradičně se tato příležitost využije 
k různým společným aktivitám. Letos 
byl při této příležitosti v Tuchlovicích 
vyhlášen 1. ligový turnaj v shiny. Jedná 
se o sportovní klání, při kterém nastoupí 
proti sobě dvě družstva, která se snaží 
dřevěnými holemi (tzv. shinyovkami) 
dopravit míč do branky (trojnožky) 
protihráče. Turnaje se zúčastnilo 5 
družstev složených s kmenů Osmaka 
Opo (2 týmy), Jestřábi, Walden a jeden 
tým byl smíšený.   

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 Wičašayatapi 
(Říčany)

Zlínský kraj
     Arapaho (Uherské Hradiště), Čan Haka 
(Zlín)
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Kurz vitráží
  24. 2. 2007
Jinou aktivitou pořádanou v rámci víkendu spojeného s plesem byl kurz výroby vitráží, který se 
konal v prostorách Základní školy Tuchlovice pod vedením Inky Křížové a jejího kolegy Honzy. 
Po zajímavé přednášce o historii vitráží a způsobu jejich výroby, si každý mohl vyzkoušet, jak 
se jednotlivá sklíčka řežou, zabrušují, obalují páskou a letují k sobě. Pro velký zájem plánujeme 
tento kurz zopakovat.

Setkání Malé lóže a Lesní běh
  18. – 20. 5. 2007
 Malým obřadem zahájila organizátorka Viktorka setkání Malé lóže v Tuchlovicích, na kterém se 
sešli lidé z kmenů Jilm, Ťapáč a Jestřábi. Účastníci si během víkendu zahráli různé hry ověřující 
rychlost, vtipnost i vědomosti, vyzkoušeli rukodělnou zručnost při kurzu pletení z pedigu a 
ověřili přírodovědné znalosti v závěrečné hře. Sobota patřila tradičnímu Lesnímu běhu, který se 
konal v lese mezi Tuchlovicemi a Lány. Oproti předchozím ročníkům byl letošní terén vybrán 
trochu náročnější, takže závodním dvojicím mohl připadat dobrodružnější než obvykle. 

Kiwendotha
  28. 9. 2007
Letošní ročník ligové vědomostní soutěže Kiwendotha byl tématicky sladěn s tradiční hrou 
Stopa Černého Vlka. Proto se účastníci změnili v bojovníky, kteří se nejdříve museli vypořádat 
s úkoly, s kterými se potýkají indiánští bojovníci nejen na válečné stezce. Poznávali zvuky ptáků, 
hvězdy, zvířata, rostliny, zpívali, orientovali se v mapě, odhadovali délku a množství předmětů, 
stříleli, řezali a lovili v paměti nejrůznější vědomosti. Později pak své dovednosti uplatňovali 
přímo v akci v terénu při plnění zajímavých týmových úkolů.

Stopa Černého Vlka
  29. 9. 2007
Tradiční velká hra se v letošním roce nesla v duchu historických indiánských mezikmenových 
válek. Na válečnou stezku vstoupilo bezmála 90 odvážných bojovníků a bojovnic z kmenů 
Stopaři Wallowa, Walowa Kynkažu, Tatankaska, Huascarán, Okwaho, Vlci, Strážců údolí, 
Jestřábi, Ťapáč, Bobrů a Jezerní lidé. Bojovníci za plnění odvážných činů získávali pocty 
„coupy“, které si hrdě vystavovali na své coupové hole. O tyto hole se pak svedly líté boje 
mezi kmeny. Kromě nezapomenutelných zážitků si účastníci této hry odnesli i trochu poučení 
z historie indiánského národa. 
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Setkání ohnivců
  9. – 11. 11. 2007
Chaloupka u Veletova u Starého Kolína přivítala 
letos v hojném počtu ohnivce. Setkání přispělo 
k výměně zkušeností ohnivců, ale i k vzájemnému 
seznámení a poznání sebe samých. Např. zkoumali 
pod vedením Terky své pohybové schopnosti a 
možnosti lidského těla. 

Nejkrásnější sbírka  
  5. – 8. 5. 2007
Organizátor Hočhóka přivítal 30 účastníků 
z různých kmenů, kteří si našli čas a zavítali na 
Moravu, aby poznali krásná místa jako např. 
rameno Moravy „Malá voda“,  přírodní rezervaci 
Novozámecké louky, okolí Odry a blízkých 
rybníků, kam je doprovázeli odborníci z CHKO. 
Podívali se do Zbrašovské aragonitové jeskyně, 
Mladečských  jeskyní, Hranické propasti. 
V průběhu tohoto poznávacího víkendu navštívili 
i pasivní dům Sluňákov a záchrannou stanici pro 
volně žijící živočichy v Bartošovicích. Zpestřením jim bylo splutí části Moravy, kdy si kromě 
samotné sportovní aktivity mohli vychutnat i pohled na nory a kanálky bobrů a vyder, pobytové 
stopy a hnízda ledňáčků.

AKCE PRO RODINY

Členy LLM se stávají i rodinní příslušníci některých woodcrafterů sotva spatří světlo světa. Ač 
mimina či batolata, chtě nechtě se musí účastnit řady ligových akcí, zejména letního táboření. Nejen 
na ligovém táboře, ale i na táborech kmenových, se to hemží tím nejmenším woodcrafterským 

potěrem. Od nejútlejšího věku se v dětech buduje vztah k přírodě, 
ke kolektivu, vede je k samostatnosti a k nutnosti spolupráce, děti 
se odmalička učí s přírodou žít, nikoliv bojovat.

Řada rodin s dětmi se setkává nejen na letním táboře, ale stýká se 
společně i během roku na nejrůznějších akcích (výpravy na lyže, 
na vodu, víkednové a prázdninové pobyty v různých koutech 
republiky). Rodinné tábory se objevují napříč celou LLM (kmeny 
Wannawega, Wahpeton, Wabash, Wallowa, Jezerní lidé ad.). Na 
akcích se objevují nejen rodiče s dětmi, ale i prarodiče s vnoučaty, 
takže slogan „Woodcraft je pro lidi ve věku 0 – 99 let“ je naplněn 
v plné míře. 
Nejmenší děti s velkým nadšením plní „činy“ podle svitku pro 
Lóži skřítků, ty školního věku už odhodlaně plní Zasvěcovací 
stezku a těší se na vstup do Malé lóže, účastní se i akcí pro kmeny 
(Kiwendotha, Stopa Černého vlka ad.).
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Velikonoce v Beskydech 
  5. – 9. 4. 2007
Hájenka v beskydském Semetíně hostila partu woodcrafterčat 
a jejich  rodičů. Sportovní hry se střídaly s lidovými zvyky 
(vynášení Morany, pečení a hledání jidášů, malování vajíček, 
pletení pomlázek, otužování v horském potoce, hledání 
velkopátečního pokladu) a pozorováním přírody (ochutnávky a 
poznávání jarních květin, pozorování žab ve všech vývojových 
stadiích…). Krásné jarní počasí přálo i výletům do okolí na 
Pulčínské a Čertovy skály a do slavnostně oděného skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm.

Vodácké putování po Berounce
  31. 5. – 3. 6. 2007 
Čtyřdenní  putování po Berounce nadchlo děti i dospělé 
navzdory nepříliš silnému proudu zmíněného toku i počasí, 
které zejména poslední den zkoušelo, co vodáci vydrží. Vydrží 
mnoho a od dalších vodáckých akcí se rozhodně do budoucna 
nedají odradit.

Táboření LLM, Kosí potok
  1. – 15. 7. 2007
Dva týdny v indiánském stylu jsou vrcholem celoroční činnosti. 
Každý rok narůstá počet rodin i s těmi nejmenšími dětmi. Letos 
už se počet blížil stovce účastníků, z čehož děti tvořily více než 
třetinu.  Dny byly vyplněny táborovými aktivitami jako jsou hry 
a  rukodělný či sportovní program (základy horolezení,   výuka 
indiánských a skotských tanců, stopování zajíce ad.), koupání, 
výlety do okolí, děti samy téměř každý den nacvičovaly pohádku 
pro mladší kamarády… Pobyt venku a aktivní účast na táboření 
učí děti samostatnosti, sama příroda je jim učitelkou přírodopisu, 
zcela přirozeně se v dětech buduje ekologické myšlení a smysl 
pro povinnost, samostatnost a spolupráci.

Perníková výprava 
  30. 11. – 2. 12. 2007
Tradiční předvánoční setkání letos proběhlo na SEV Chaloupky 
na Vysočině. V prvím zimním sněhu se stopovala lesní příšera, 
stavěl se sněžný muž Aki, odpoledne se vyráběly lampiony 
a zdobily perníčky. Večerní procházka děti přivedla až do 
pohádkové země, kde objevily nefalšovanou perníkovou 
chaloupku! Podařilo se jim nakrást pár perníčků a před hněvem 
a hladovým břichem ježibaby je zachránilo až kouzelné 
zaříkladlo. Ježibaba musela prchnout a stejně jako v pohádce, 
děti společnými silami zvítězily a odměnou jim byly plné náruče 
perníkových tašek.
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Zimní tábor, Filipova huť, Šumava
  27. 12. – 2. 1. 2007
Základna LLM se stala eskymáckou vesnicí, kde malí Inuité lovili tuleně i ryby dírou v ledu, 
absolvovali noční jízdy na kajaku mezi nebezpečnými krami… a v neposlední řadě také lyžovali, 
sáňkovali a společně se veselili venku i uvnitř. 

SPOLEČENSKÉ AKCE

Woodcrafterský ples
  24. 2. 2007
Jednou z oblíbených společenských akcí je již tradičně woodcrafterský ples. Letos se konal 
v Tuchlovicích, kde při této příležitosti proběhl i doprovodný víkendový program. Ten zahrnoval 
např. kurz vitráží, první ligový turnaj v shiny, promítání z cest či nácvik společenských tanců. 
Při hlavním sobotním programu, tedy na samotném plese, se tancem, poslechem, setkáním s 
přáteli i soutěžením, pobavilo asi šedesát členů. 

Valná hromada
  2. – 3. 11. 2007
V Horce nad Moravou v areálu Sluňákov se uskutečnila Valná hromada LLM. V příjemném 
prostředí se sešlo asi osmdesát členů. Kromě diskusí nad připravovanými změnami dokumentů 
a samotného zasedání bylo na programu tohoto víkendu i školení hospodářů. Ti kteří se neškolili 
pak mohli relaxovat na rozlučkovém večírku odstupujícího náčelníka, kde k tanci a poslechu 
hrála skupina Ryba z kmene Kruh, promítaly se fotky a filmy z činnosti kmenů a v neděli byl 
čas i na zajímavou prohlídku kotelny a vycházky do okolí.

VZDĚLÁVACÍ AKCE LLM

Kurs pletení košíků
  20. – 21. 1. 2007
Na Bobřím hradě na Vysočině se sešlo několik zájemců z řad LLM o tradiční rukodělné 
dovednosti našich babiček a dědečků. Pod zkušeným vedením Sokola z kmene Jilm nakonec 
všichni zvítězili nad  nepoddajnými proutky a upletli sobě úžasné košíky, které pak v létě plnili 
dary přírody. S heslem „Když na houby, tak s vlastnoručně upleteným košíkem!“ se všichni těší, 
že příští rok se pustí do výroby dalšího kousku, který snad už bude trochu méně šišatý….  
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Školení hospodářů
2. – 3. 11. 2007
V rámci víkendu, kdy se konala Valná hromada ve 
Sluňákově, se uskutečnilo i školení hospodářů. Po 
krátkém úvodu do obecných informací o účetnictví 
následovalo hlavní téma, kterým bylo využití  
účetního programu POHODA v praxi. Hospodářka 
LLM Markéta Řezáčová, která školení vedla, se 
zaměřila zejména na praktické informace o užití 
účetního programu, tedy co všechno tento program 
pro různé účetní operace nabízí a jak se k žádaným 
výsledkům v programu dopracovat. 

Čotokva Malé lóže
24. 8. – 1. 9. 2007
Letos, jako každé dva roky, se konala lesní škola pro 
náčelníky rodů Čotokva. Tentokrát ve znamení „Velkého 
Č“, jak se vyjádřili účastníci, jelikož lektory pro tento rok 
byli: Čiksika, Čiko, Čanku, Čanphahčawin, Čeyanala 
a Trnka s Májou, kterým se s oblibou přezdívalo 
Čtrnka a Čmája. Týden strávený na tábořišti LLM na 
Kosím potoce byl doslova nabitý přednáškami např. 
na téma historie a filosofie woodcraftu, entymologie, 
schůzka, hry, primitivní táboření/stavba přístřešků, 
zdravověda, malebnost, pedagogika, rétorika, turistika, 

právo, lidé a příroda, horolezení, psychologie, lesnictví atd. Po přednáškách následovaly 
testy. Všech 17 absolventů prospělo, z toho 5 s vyznamenáním. Kromě perfektně zvládnuté 
organizace, účastníci ocenili i skutečnost, že ačkoliv se předtím osobně všichni neznali, výchova 
k woodcraftu a hodnotám, na kterých je postaven, je spojila v bezvadný kolektiv.
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V roce 2007 se, stejně jako vloni, konaly kurzy speciální Čotokvy, 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 2007 zařazeny:

Běžkařská Čotokva
9. – 11. 3. 2007 
V ubytovně LLM na Filipově Huti 
se uskutečnila   první zimní Čotokva 
zaměřená na běžkaření. Kromě 
praktických dovedností, jako jsou 
správná technika jízdy na běžkách nebo  
výběr lyží a jejich mazání, které předvedli 
lektoři Divous a Sýc, si účastníci vyslechli 
i přednášku o výběru vhodného oblečení 
a vybavení nebo Čiksikovu a Čingisovu 
přednášku o zimních výpravách a jejich 
vedení. Nechyběla samozřejmě praktická 
část, kdy účastníci vyrazili na běžkách po 
okolí, přestože jim počasí příliš nepřálo.

Ohnivecká Čotokva
28.8. – 2.9. 2007
Ve staré roubence v Dědově, v Adršpašských skalách se konala ohnivecká Čotokva. Po 
nevšedním zahájení v malebném objetí skal následoval velmi přátelský, kreativní, humorný a 
inspirativní víkend. Vládla příjemná nenucená atmosféra, kde se nikdo nebál vyjádřit svůj názor 
k tématům jako ohnivectví, obřady ve kmeni, ale i v životě, kmeny a kmenový život. Povídání, 
diskuse a přednášky např. o vývojové psychologii, transakční analýze, osobnostním rozvoji 
apod. prokládaly zajímavé prožitkové hry.
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TÁBORY

Ke kmenovému životu neodmyslitelně patří tábory. Většinou se konají v letě, ale najdou se i 
milovníci zimního táboření. Pro dětské kmeny bývají letní tábory většinou vyvrcholením celoročních 
kmenových aktivit, pro dospělé kmeny a rodiny pak příjemným odreagováním od běžných pracovních 
dní. Stálé tábory probíhají na tábořištích jednotlivých kmenů, které jsou rozesety po celé republice. 
Kromě svého tábořiště mohou kmeny využít i louky LLM na Kosím potoce.

akce počet celkem dny průměrná doba 
trvání

celkem počet 
dětí do 18

dotované tábory 12 190 16 215
nahlášené nedotované tábory 3 37 12 33
celkem nahlášené tábory 15 227 15 248

Tábor LLM na Kosím potoce
  2. – 15.7. 2007
Jako každý rok, i letos se ligové tábořiště na Kosím potoce proměnilo doslova v indiánskou 
vesnici. Místo na táboření je svým tvarem rozděleno na dvě části, oddělené zpevněnou cestou. 
Na tzv. „horní louce“ se soustředily hlavně rodiny s malými dětmi, kterých je k naší velké radosti 
rok od roku stále více. „Spodní louka“ pak hostila zejména větší skupiny jednotlivých kmenů. 
Přestože léto již začalo, počasí bylo poměrně chladné. Nic to ovšem neubralo na příjemné a 

malebné atmosféře, která 
na táboření panovala. 
Kromě nejrůznějších her 
a soutěží pro malé i velké 
a zajímavých přednášek 
byly na programu tábora 
i společenské události 
jako ligový sněm či 
velká oslava narozenin 
spojená se skotskými 
hrami. Tyto události si 
nenechalo ujít spousta 
členů i nečlenů Ligy, 
takže se táboření na 
Kosím  potoce stalo 
i místem příjemných 
setkání.



13

PROGRAMY PRO 
NEORGANIZOVANOU MLÁDEŽ

Woodcraft – živoní alternativa
  Kmen LLM Walden, Praha 6, Dejvice

 I. Indiánské tance a zpěvy
Již řadu let se členové kmene Walden věnují 
lektorování indiánských zpěvů a tanců. Na svých 
pravidelných zkouškách přivítali i v letošním 
roce nové zájemce o hudbu i tanec původních 
obyvatel Ameriky. Stejně tak pomohli již zkušeným 
tanečníkům k zdokonalení svých technik, což se projevilo zejména na celorepublikové soutěžní 
akci pořádané Indian Corralem zvané POW-WOW, kde se členky kmene Walden Čanphahčawin 
a Terka umístily na prvním a druhém místě v moderním šálovém tanci.
II.Bambiriáda
 Pro všechny dětské návštěvníky letošní Bambiriády byl i tentorkát připraven bohatý program.  
Kromě her a soutěží mohli návštěvníci shlédnout prezentaci kmene a LLM formou ukázek 
výrobků, fotografií a letáků. Prezentace seznámila děti i rodiče s činností LLM.
III.Woodcrafterské centrum
 V prostorách waldenské klubovny probíhají pravidelná i jednorázová setkání nejen členů 
kmene Walden, ale i ostatních kmenů či neorganizovaných dětí a mládeže. Kromě pravidelných 
schůzek je možné sem zavítat na různé přednášky, kurzy, workshopy apod.
Kmen Walden zde provozuje i woodcrafterskou knihovnu se studovnou. Je zde k dispozici 
počítačová síť s připojením na internet, tiskárna, scanner.

Pojď s námi
  Kmen LLM Tate Osmaka, Dolany
Tento rok, již po páté, realizoval kmen Tate Osmaka 
projekt, určený především pro  neorganizované 
venkovské děti a mládež do 16-ti let s názvem 
„Pojď s námi“.
 Jednotlivé akce byly výchovného, zábavného, 
ale i vzdělávacího cha rakteru a zúčastnilo se jich 
přes 700 dětí a mládeže i s rodiči (bez započítání 
účastníků Bambiriády). Tento ce loroční projekt 
ukazuje mimo jiné, že Woodcraft není jen o 
Indiánech, ale že LLMje všestrannou organizaci, 
která má svému okolí co nabídnout. 
Tak se mohli zájemci zúčastnit masopustu (24.2.), 
dětského karnevalu (11.3.), jarního turnaje 
v kuličkách (6.4.), pálení čarodějnic (30.4.), 
Bambiriády (24.-25.5.), pohádkového pochodu 
(2.6.), turnaje v líném tenise (9.6.), indiánského 
odpoledne v MŠ Dolany (20.6.), v září nočního 
pochodu - Strašidelný les, pouštění draků nad 
vesnicí (5.10.), adventního koncertu v kapličce 
(17.12.) nebo předvánočního zastavení v klubovně 
v Dolanech (21.12.). 
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Zlaté české ručičky
  Kmen LLM Jestřábi, Tuchlovice
Kmen Jestřábi připravoval nejen pro své 
členy, ale i pro veřejnost každé pondělí 
vyráběcí schůzky. Tam se scházeli zájemci, 
aby si vyzkoušeli např. kašírování, výrobu 
papírových her a hraček, výrobu ručního  
papíru,  květiny z papírových provázků, 
batikovaný papír a spoustu dalších 
papírových věciček pro radost i k užitku.

Dílny
  Kmen LLM Ťapáč, Praha 5
Kmen Ťapáč realizoval pravidelná setkání (dílny), která byla určená pro širokou veřejnost, 
zejména pak pro děti a mládež od 10 do 20 let. Projekt byl rozdělen na dvě hlavní části, z nichž 
jedna byla zaměřená hlavně na rukodělné činnosti přírodních národů a lidové (např. práce s kůží, 
práce se dřevem a proutím, vyšívání korálky) a druhá část na „moderní“ rukodělné činnosti 
(např. malba na sklo a hedvábí, patchwork, batika, drátenictví a výroba z plechu). V rámci 
jednotlivých dílen se prováděly ukázky daných aktivit s možností vyzkoušet si vlastní výrobu.

Kromě toho kmen Ťapáč pořádal už 9. ročník hry „Starou Prahou“, která je určená nejen pro 
kmeny LLM, ale i pro veřejnost. Zaměřuje se na poznávání Prahy a její historie, orientaci, 
samostatnost v rozhodování a fantazii. Hlavně je to však skvělá příležitost pro děti poznat nové 
kamarády. Uskutečnila se 12. 5. 2007, tentokrát v Nuslích.  

AKCE PRO VEŘEJNOST

Přednáškový cyklus 
  Kmen LLM Wanagi Oyate, Kolín
V klubovně kmene Wanagi Oyate probíhala pravidelná měsíční setkání na přednáškách 
věnovaných severoamerickým Indiánům, ale i jiným tématům, která souvisí s woodcraftem. 
Přednášky jsou určené široké veřejnosti, která se o nich může dovědět nejen přímo od nás, ale i 
v místním tisku, kde vychází pozvánky.
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Vítání ptačího zpěvu
  28. 4. 2007
Kmen Okwaho uspořádal akci pod názvem Vítání 
ptačího zpěvu. Podobná vítání mají ve světě více než 
dvacetiletou tradici – v českých zemích jen o něco 
kratší, a v Hranicích to bylo vůbec poprvé. U hranického 
kempu se sešlo asi 25 zájemců a pod vedením Jaroslava 
Kolečka z České ornitologické společnosti prošli 
naučné stezky. Zaznamenali asi 30 druhů ptáků, naučili 
se poznávat alespoň některé ptačí hlasy a k tomu získali 
řadu informací a zajímavostí o jednotlivých druzích 
ptáků či metodách jejich výzkumu.

MEZINÁRODNÍ AKCE

  Ligu lesní moudrosti v oblasti zahraničních styků zastupuje Jana Kluiberová - členka 
náčelnictva. Již čtvrté funkční období je členkou Česko-německého fóra mládeže a pravidelně 
se účastní společných setkání. LLM se snaží udržovat i rozšiřovat kontakty nejen s českými a 
slovenskými příznivci woodcraftu, ale i s woodcraftery z dalších zemí např. Polska, Anglie, 
USA, Kanady nebo Chile.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  Liga lesní moudrosti vydává časopis Bizoní vítr, který v podobě zpráv z různých akcí informuje 
o vnitroligovém dění. Kromě toho se zde objevují i např. cestopisné články, návody a rady, 
apod. Nepravidelně, cca 6x do roka, vychází informační zpravodaj Totemová Deska. Narozdíl  
od Bizoního větru je určená pouze členům LLM. Jejím prostřednictvím se ke členům dostávají 
potřebné informace z ústředí LLM, pozvánky na akce jednotlivých kmenů, vyhlášení soutěží 
apod. Tento občasník vychází v tištěné formě pouze v omezeném množství, většina odběratelů 
si jej vyžádala v elektronické podobě. 

V roce 2007 byla vydána díky velké vstřícnosti a ochotě 
Václava Vávry, náčelníka kmene Větrné týpí, publikace 
Táboříme v týpí v nákladu 1700 ks. 

OCENĚNÍ

  Z celkového počtu 104 sdružení, které podaly žádost, je Liga 
lesní moudrosti jednou z 28 nestátních neziskových organizací, 
které obdržely pro léta 2007 – 2010 titul „Organizace 
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. 
Podle představitelů MŠMT náměstkyně ministryně paní ing. 
Evy Bartoňové a ředitele odboru mládeže pana Mgr. Jaroslava 
Tučka, kteří vystoupili na slavnostním předávání, udělením 
titulu stát garantuje činnost těchto organizací.
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PREZENTACE LLM NA VEŘEJNOSTI A V MÉDIÍCH

Bambiriáda
 24. -27. 5. 2007
Česká rada dětí a mládeže, jejíž členem je i Liga lesní moudrosti, pořádá každoročně přehlídku 
dětských a mládežnických organizací. Tento rok se uskutečnil 9. ročník s mottem: Každý jsme jiný, 
všichni rovnoprávní v 27 městech ČR. LLM prezentovala svou činnost na pražské Bambiriádě 
na Střeleckém ostrově, kde měla připravený program pro návštěvníky i panely s fotografiemi a 
informacemi o Lize, a v Jaroměři, kde byl kmen LLM Tate Osmaka přímo organizátorem místní 
Bambiriády. V budoucnu bychom se rádi prezentovali i v některém z dalších „bambiriádních“ 
měst. 

Ačkoliv nejsme počtem členů nijak zvlášť 
velká organizace, naše činnost se dostává do 
povědomí široké veřejnosti, což dokazují 
i články a rozhovory v tisku, rozhlase či 
televizi.

Den Bizonů
V MF Dnes a v Pražském deníku vyšly 
27. 8.2007  články informující o křtu čerstvě 
narozených bizonů v pražské ZOO, který 
proběhl u příležitosti Dne bizonů a psounů. Křtu se zúčastnili zástupci kmene LLM Strážci údolí 
a vybrali pro malé bizonky indiánská jména Anpao - Ranní rozbřesk, Ilé – Plamen, Havijapa 
– Noční svit a Tate – Vítr. Kromě toho byla pro návštěvníky připravená indiánská vesnička, kde 
si mohli zájemci vyzkoušet např. křesání ohně, boj u kůlu nebo chytání mustanga do lasa.

Toulavá kamera
9. 9. 2007 vysílala Česká televize ve svém pořadu Toulavá kamera reportáž z táboření LLM na 
Kosím potoce. Díky paní redaktorce Svatavě Pátkové a kameramanu Láďovi Moulisovi byla 
představena ve zkratce činnost Ligy, tábor i malebnost místa na Kosím potoce.

Dva týdny žijí jako Indiáni
Takto zněl titulek v MF Dnes 14. 7. 2007, jehož autorka Barbora 
Němcová seznámila čtenáře nejen s táborovými akcemi jako byl 
např. křest nového týpí, skotské hry, soutěže v hodu oštěpem apod.  
ale popsala i malebnost samotného táboření v týpí s indiánským 
vybavením, jako jsou lenošky, proutěné postele, dřevěné truhly, 
krabice z kůže atd. Kromě toho zmínila i vznik a fungování Ligy 
lesní moudrosti a myšlenku woodcraftu. 

Indiáni dorazili na svůj sněm
Přestože se nejednalo tak úplně o sněm, ale o woodcrafterský ples, mohli jsme se 26. 2. 2007 
těšit z takto pojmenovaného článku v Kladenském deníku. Opět se autoři nezmiňovali pouze o 
akci samotné, ale i činnosti a cílech LLM. 
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Reportáž v Českém rozhlase 
Úvodní slovo k reportáži:  
Jsou prázdniny a děti jezdí na tábory. Školáci z Kladenska tráví už poněkolikáté své indiánské 
dobrodružství nedaleko Rabštejna nad Střelou. Na indiány si nehrají jen tak, jde o tábor 
kmene Jestřábi z Tuchlovic, který patří do Ligy lesní moudrosti. Ta čerpá z dovedností a 
zkušeností přírodních národů. Jak se děti na táboře mají zjišťovala kolegyně Jana Káninská.
Reportáž se vysílala 24. 7. 2007.

Internetové stránky – www.woodcraft.cz
LLM má své internetové stránky, které jsou určené jak pro členy LLM, tak pro veřejnost. Jsou 
zdrojem nejen základních informací o Lize lesní moudrosti jako takové, ale hlavně mají aktuálně 
informovat o nejrůznějších akcích, které se připravují, i o těch, které už proběhly. Kromě toho se 
všichni návštěvníci stránek mohou dozvědět informace o ligové turistické ubytovně na Filipově 
Huti, včetně výpisu obsazenosti. Členové LLM se pak mají možnost přihlásit do Registru orlích 
per, kde je uspořádaný přehled dosažených činů a titulů. Po přihlášení je možné v databázi nejen 
upravovat evidenci orlích per, ale i spravovat evidenci členů (aktualizovat data u stávajících 
členů, přihlašovat nové členy, vést výši zaplacených příspěvků apod.) Díky automatickému 
systému databáze LLM je zautomatizováno rozesílání potřebných dokumentů, např. Totemové 
desky, v elektronické podobě.

Woodcrafterská encyklopedie Wooki 
3. 10. 2007 byla ve večerních hodinách slavnostně spuštěna a pokřtěna nová woodcrafterská 
encyklopedie Wooki. Jedná se o webovou encyklopedii ve stylu Wikipedie, ale zaměřenou 
výhradně na woodcrafterskou a ohniveckou oblast. Stejně jako do Wikipedie, smí přispívat 
kdokoliv, ať už přidá nové téma, opraví či doplní stávající. Wooki se nachází na adrese http://
wooki.woodcraft.cz a pro přihlášení se použije uživatelské jméno a heslo jako do registru Orlích 
per. 

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 woodcrafterskou 
činností (knihy, časopisy, kůže, korálky, dekrety…) Je 
zde k dispozici bohatá, veřejnosti přístupná knihovna 
s woodcrafterskou literaturou (příroda, zálesáctví, přírodní 
národy, filosofie…). Centrum je jinak hojně využíváno jako 

prostor pro 
různá setkání, 
až už jsou to 
p r a v i d e l n é 
s c h ů z k y 
kmene nebo 
p ř e d n á š k y , 
c e s t o p i s n á 
p r o m í t á n í , 
sněmy apod.
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WOODCRAFTERSKÉ ZÁKLADNY

Kosí potok
  Louky na Kosím potoce, které jsou ve vlastnictví 
LLM, již našly své nesmazatelné místo v povědomí 
mnoha woodcrafterů. Nejen díky mnoha společně 
prožitým okamžikům během různých táboření, 
ale i díky řadě odpracovaných brigád, které jsou 
nezbytné v péči o pozemky. Přestože se mnohé 
činnosti podařilo zmechanizovat (sekání a balení 
trávy, řezání dřeva), je lidská síla nepostradatelná. 
Tyto práce prakticky zajišťují brigádně členové 
a přátelé LLM, kteří se účastní táboření. A tak se 
při  hrabání sena, obžínání či ošetřování vysázených 
stromků, vysbírávání větví a kamenů na loukách a mnoha dalších úkonech vytváří pozitivní vztah a 
jakýsi pocit sounáležitosti k tomuto místu.

Fara Michalovy Hory
  V roce 2005 zakoupila LLM objekt Fary v Michalových Horách s úmyslem vybudovat tam  
centrum woodcrafterské výchovy. Rádi bychom ji v budoucnu využili nejen jako základnu k ligovým 
pozemkům na Kosím potoce, které se nachází nedaleko, ale i jako prostor pro výuku aktivit 
specifických pro naší organizaci. V letošním roce byla díky investiční dotaci, kterou jsme obdrželi 
od MŠMT, na objektu Fary provedena výměna střechy. Ve spolupráci s vybranou stavební firmou 
se těchto prací zúčastnili i brigádníci z řad LLM.

Turistická základna Filipova Huť
  Na okraji šumavské osady Filipova Huť, nedaleko obce Modrava, leží turistická ubytovna LLM, 
která je navštěvována zejména kmeny LLM, ale i oddíly jiných dětských organizací či ostatní 
veřejností. Chata leží v srdci Národního parku Šumava, čímž svou polohou nabízí návštěvníkům 
nejen skvělé prostředí pro relaxaci , ale i výborné výchozí podmínky pro aktivní odpočinek v podobě 
pěší, cyklistické nebo lyžařské túry po malebném okolí.
  Za výrazné podpory MŠMT se podařilo téměř dokončit několikaletou rekonstrukci, při které byla 
dostavěna část chaty, čímž se zvýšila její kapacita a proběhly práce k zajištění bezpečí i  komfortu, 
jako výměna oken, zastřešení, úpravy povrchů v interiérech, elektroinstalace atd. V letošním roce 
se dokončovaly zejména zdravotechnické instalace jako rozvody vody, kanalizace, systém větrání 
v sociálních zařízeních, instalace hydrantového systému, včetně úpravy nádrže na požární vodu, 
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zateplení objektu, rekonstrukce kotelny s výměnou kotle, terénní úpravy atd. Ke konci roku byla 
plánovaná částečná kolaudace. Vzhledem k tomu, že jsou potřeba na chatě ještě drobné úpravy, 
předpokládáme, že kolaudační řízení proběhne v první polovině roku 2008

Bobří Hrad 
  Již několik let je brněnský kmen LLM Jezerní lidé majitelem malebného srubu na Vysočině 
nedaleko obce Sklené nad Oslavou. Srub slouží jako základna pro víkendové a prázdninové aktivity 
řady kmenů LLM i dalších dětských a mládežnických organizací (TOM, Junák, Sokol, Lipka ad.). 
Pořádají se zde akce pro děti i pro dospělé (víkendové akce pro rodiny s dětmi, letní tábor, netradiční 
školní výlety, víkendové kmenové výpravy, kurs pletení košíků, rukodělný víkend ad.). 

Břeclav
  V létě se podařilo LLM získat objekt v Břeclavi, o který se vedl soudní spor s bývalými nájemci. 
Jedná se o budovu, kterou LLM sice protokolárně převzala již dříve od Fondu dětí a mládeže „v 
likvidaci“ na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu“, ale k datu předání nebyl objekt přístupný. 
MF ČR podalo žalobu, což bylo pro bývalého nájemce nakonec podnětem k vyklizení a předání 
objektu. Žaloba byla stažena a objekt konečně převzala Liga lesní moudrosti. Správu nad tímto 
objektem převzal kmen LLM Tatankaska. 
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Rozvaha k 31. 12. 2007
Aktiva Počáteční 

stav
Koncový 

stav
pozemky 215 219
stavby 1 948 1 948
samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 641
drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 439 5 962 

oprávky k budovám -120 -159
oprávky  k samost. movitým věcem a souborům mov-
itých věcí

-262 -337

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majet-
ku

-55 -55

zásoby a poskytnuté zálohy 365 142
odběratelé 0 1
pokladna 294 46
účty v bankách 75 220
náklady příštích období 10 24
Aktiva celkem 6 604 8 706

Pasiva
vlastní jmění 5 509 7 890
fondy 94 94
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -12 0
neuhrazená ztráta minulých let -51 0
nerozdělený zisk minulých let 0 159
ostatní dlouhodobé závazky 208 7
dodavatelé 111 267
přijaté zálohy 63 30
ostatní závazky 21 19
zaměstnanci 22 15
závazky k institucím soc. a zdr. 0 0
ostatní přímé daně 1 3
jiné závazky 182 0
ostatní krátkodobé finanční výpomoci 300 0
výdaje příštích období 7 8
výnosy příštích období 150 214
Pasiva celkem 6 604 8 706
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
Náklady

spotřeba materiálu 229
spotřeba energie 66
prodané zboží 26
opravy a udržování 12
cestovné 64
nájem 447
mzdové náklady 164
zákonné sociální pojištění 0
daň z nemovitosti 0
ostatní daně a poplatky 3
dary 0
jiné ostatní náklady 19
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 115
poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 657
poskytnuté členské příspěvky 2
Náklady celkem 1 805

Výnosy
tržby za obchůdek 43
tržby za nájem kanceláře 299
úroky 4
zúčtování fondů 0
jiné ostatní výnosy 182
přijaté příspěvky (dary) 61
přijaté členské příspěvky 205
provozní dotace 1 170
Výnosy celkem 1 964

Hospodářský zisk celkem 159
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Filipova Huť (v tis. Kč)
Náklady
spotřeba materiálu 163
spotřeba energie 52
opravy a udržování 6
cestovné 12
ostatní služby 158
daň z nemovitosti 0
ostatní daně a poplatky 3
jiné ostatní náklady 12
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9
Náklady celkem 415
Výnosy
tržby za ubytování FH 238
jiné ostatní výnosy 84
provozní dotace 149
Výnosy celkem 471
Hospodářský zisk 56

Provoz kanceláře (v tis. Kč)
Náklady
spotřeba materiálu 23
spotřeba energie 13
opravy a udržování 5
cestovné 25
nájem 184
mzdové náklady 163
jiné ostatní náklady 6
poskytnuté členské příspěvky 2
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6
Náklady celkem 427
Výnosy
tržby za nájem kanceláře 56
úroky 4
jiné ostatní výnosy 21
přijaté příspěvky (dary) 61
přijaté členské příspěvky 168
provozní dotace 251
Výnosy celkem 561
Hospodářský výsledek 134
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Dotace MŠMT za rok 2007
Oblast 1
pn ústředí 90 000,00
pn a vybavení kmenů 411 671,00
mzdy 150 000,00
tábory 93 796,00
krátkodobé akce 30 810,00
vzdělávání 23 723,00
celkem 800 000,00
Oblast 2
Jestřábi 20 000,00
Tate Osmaka 30 000,00
Ťapáč 15 000,00
Walden 35 000,00
celkem 100 000,00
Oblast 3
Filipova Huť 400 000,00
celkem 400 000,00
Mimořádná - investice
Fara 700 000,00
Filipova Huť 1 400 000,00
celkem 2 100 000,00
Mimořádná - neinvestice
nábytek na FH 40 000,00
celkem 40 000,00
Celkem dotace 3 440 000,00

Kosí potok  (v tis. Kč)
Náklady
spotřeba materiálu 20
cestovné 22
ostatní služby 76
ostatní daně a poplatky 1
dary 0
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 63
Náklady celkem 182
Výnosy
tržby za nájem 1
jiné ostatní výnosy 49
provozní dotace 97
Výnosy celkem 147
Hospodářský zisk celkem -35




