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Dotace MŠMT za rok 2008 
  
Oblast 1   
pn ústředí 90 000,00 
pn a vybavení kmenů 477 304,00 
mzdy 180 000,00 
tábory 57 675,00 
krátkodobé akce 52 571,00 
vzdělávání 12 450,00 
mezinárodní setkání 30 000,00 
celkem 900 000,00 

  
Oblast 2   
Jestřábi 15 000,00 
Walden 30 000,00 
Tate Osmaka 30 000,00 
Ťapáč 0,00 
Jezerní lidé 16 000,00 
Huascarán 9 000,00 
celkem 100 000,00 

  
Oblast 3 (Investice)   
Filipova Huť  
celkem 0,00 

  
Mimořádná - investice   
Fara 270 000,00 
Filipova Huť  
celkem 270 000,00 

  
Mimořádná - neinvestice   
nábytek FH  
celkem 0,00 

  
celkem dotace 1 270 000,00 

  

 

Liga lesní moudorsti 
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Ernst Thompson Seton: 
 

„ Měl jsem vidění: 
Viděl jsem člověka dokonalého lidství, bytost 
tělesně zdatnou, člověka žijícího v přírodě, otužilé-
ho v zápase s živly, jemuž voda, vítr a slunce dáva-
jí síly, člověka žijícího prostým životem, moudrého 
cestami přírody, bystrého v radě, důstojného, zdvo-
řilého, uctivého ke každému a laskavého jako něja-
ký 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 napl-
něného 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 žáda-
ným 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, nena-
lezl 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.“ 

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. 

Účelem Ligy lesní moudrosti 
(LLM) je sdružovat stoupence vý-
chovného systému WOODCRAFT 
(lesní moudrost), jak ho popsal E. 
T. Seton ve svých dílech: vychová-
vat děti, mládež i dospělé přírodou 
a životem k čistému lidství, vycho-
vávat tělesně, mravně, duševně a 
službou ke kráse, pravdě, síle a 
lásce. Nejvyšším cílem 
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Filipova Huť  V tis. Kč  
Náklady    
Spotřeba materiálu  42 
Spotřeba energie  31 
Opravy a udržování  122 
Cestovné  1 
Ostatní služby  149 
Daň z nemovitostí  0 
Ostatní daně a poplatky  0 

Jiné ostatní náklady  0 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  9 
Náklady celkem  354 
Výnosy    
Tržby za ubytování FH  304 
Jiné ostatní výnosy  5 
Provozní dotace  117 
Výnosy celkem  426 
Hospodářský zisk celkem  72 
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 Provoz kanceláře  V tis.Kč 
Náklady    
Spotřeba materiálu  22 
Spotřeba energie  13 
Opravy a udržování  2 
Cestovné  60 
Nájem  267 
Mzdové náklady  171 
Zákonné pojištění  74 
Úroky  2 
Jiné ostatní náklady  8 
Poskytnuté členské příspěvky  0 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  6 
Náklady celkem  625 
Výnosy    
Tržby za nájem kanceláře  42 
Úroky  1 
Jiné ostatní výnosy  1 

Přijaté příspěvky (dary)  3 
Přijaté členské příspěvky  222 
Provozní dotace  287 
Výnosy celkem  556 
Hospodářský zisk celkem  -69 

Kosí potok a Michalovy Hory   
Náklady    
Spotřeba materiálu  48 
Spotřeba energie  1 
Opravy a udržování  146 
Cestovné  3 
Nájem  22 
Ostatní služby  3 
Ostatní daně a poplatky  3 
Dary  0 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  63 
Náklady celkem  289 
Výnosy    
Tržbv za nájem  1 
Jiné ostatní výnosy  86 
Provozní dotace  184 
Výnosy celkem  271 
Hospodářský zisk celkem  -18 
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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 lid-
ském charakteru. Poskytuje svým členům 
poutavou možnost celoživotně se vzdělá-
vat. Naučit se plést ponožky a někomu je 
darovat, přečíst filosofickou knihu, rozdě-
lat oheň třením dřev, zatančit lidový tanec, 
zaběhnout stovku pod 15 vteřin anebo 
pomáhat v domově důchodců však nepřed-
stavuje 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 de-
sítkami 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 oblas-
tech potřebných ke správnému vedení kmene 
(psychologie a pedagogika, právní předpisy, hos-
podaření, zdravověda…). Náčelníci kmenů a je-
jich 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 osobnos-
ti. 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 způso-
bem se řada dětí podílí na vedení a organizaci programu svého kmene, učí se tak 
zodpovědnosti a spolupráci. 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 růz-
ných akcí pořádaných organizací. 
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ÚZEMNÍ ROZDĚLENÍ KMENŮ 
 
Praha 
Drum bun, Kanfej Nešarim, Kruh, Se-
verní hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Tus-
silago, Větrné týpí, Wahpeton, Walden 
 
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)  
 
Jihočeský kraj 
Otyókwa (Velešín), Sokoli (České Bu-
dějovice) 
 
Jihomoravský kraj 
Jezerní lidé (Brno), Vlci (Brno), Wal-
lowa (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) 
 
Zlínský kraj 
Arapaho (Uherské Hradiště), Čan Haka 
(Zlín) 

Rozdělení členů dle věku 
Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Do 18 let 445 498 474 514 477 

19 - 26 let 179 183 160 171 186 

27 let a více 224 238 249 262 279 

Celkem 848 919 883 947 942 
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Výkaz zisku a ztráty  v tis. Kč 

Náklady  k 31.12.2008 
Spotřeba materiálu  127 
Spotřeba energie  45 
Prodané zboží  0 
Opravy a udržování  271 
Cestovné  73 
Nájem  507 
Mzdové náklady  171 
Zákonné sociální pojištění  74 
Ostatní daně a poplatky  3 
Úroky  2 
Jiné ostatní náklady  8 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku  115 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organi-
začními složkami  641 
Poskytnuté členské příspěvky  0 

Náklady celkem  2 036 
   

Výnosy    
Tržby za obchůdek  28 
Tržby za nájem  352 

Úroky  1 
Jiné ostatní výnosy  143 
Přijaté příspěvky (dary)  3 
Přijaté členské příspěvky  222 
Provozní dotace  1 266 

Výnosy celkem  2 014 
   

Hospodářský zisk celkem  -22 
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 Rozvaha k 31.12.2008  v tis. Kč 

Aktiva Počáteční stav Koncový stav 
Pozemky 219 219 
Stavby 1 948 1 948 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 641 641 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 962 6 318 
Oprávky k budovám -159 -198 
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům 
movitých věcí -337 -413 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku -55 -55 
Zásoby a poskytnuté zálohy 142 166 
Odběratelé 1 0 
Pokladna 46 58 
Účty v bankách 220 254 
Ostatní pohledávky 0 -66 
Náklady příštích období 24 0 

Aktiva celkem 8 706 8 928 

      

Pasiva Počáteční stav Koncový stav 
Vlastní jmění 7 890 8 264 
Fondy 94 94 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 -22 
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 
Nerozdělený zisk minulých let 159 0 
Ostatní dlouhodobé závazky 7 7 
Dodavatelé 267 8 
Přijaté zálohy 30 87 
Ostatní závazky 19 20 
Zaměstnanci 15 21 
Závazky k institucím soc. a zdr. 0 13 
Ostatní přímé daně 3 4 
Jiné závazky 0 0 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 200 
Výdaje příštích období 8 0 
Výnosy příštích období 214 233 

Pasiva celkem 8 706 8 928 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
Valná hromada (vrcholný orgán 
LLM – WL) se konala proběhla  
22. 11. 2008 v Jihlavě.  
 
Náčelnictvo LLM: 
 
Náčelník Ligy lesní moudrosti  
Kateřina Faůová 
 
Ohnivec - Josef Porsch 
 
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 – Milan Pernický 
(zvolen na VH 22.11.2008) 
člen KRK – Jiří Kluiber 
člen KRK – Pavel Spálený 
(odsouhlaseno na VH 22.11.2008) 

Z ČINNOSTI LIGY LESNÍ MOUDROSTI 
 
AKCE PRO KMENY 
 
Velké Hry 

Myšlenka mezikmenových her propojuje všechny celostátně pořádané soutěže 
LLM (Stará Praha, Kiwendotha, Stopa Černého vlka, Lesní běh a další). Při 
všech těchto hrách jsou hodnoceni jednotlivci i kmeny. Jednotlivci byli odměně-
ni na výročním sněmu LLM drobnými cenami, vítězný kmen obdržel na rok 
putovní cenu - „Mahykanovu válečnou palici“ (palice nese přízvisko před časem 
zesnulého velmi aktivního člena LLM). 
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Starou Prahou 

Datum: 12. 4. 2008 
Místo: Praha, Vinohrady 

Kmen Ťapáč připravil spoustu záludných otázek a úkolů na téma historie další praž-
ské čtvrti. Přijeli zástupci ze 6-ti kmenů z celé republiky. Navštívili a poznali všech-
na důležitá místa Královských Vinohrad, setkali se s důležitými historickými osob-
nostmi a připomněli si nejzajímavější události . 
Jedna z Velkých Her se tentokrát vydařila.  

 
Lesní Běh a setkání Malé lóže 

Datum: 25. - 27. 4. 2008 
Místo: Domoušice u Rakovníka 

Již po několikáté se sjeli zástupci několika kmenů na 
Lesní běh, dovednostně znalostní soutěž pořádanou kme-
nem Jestřábi. Místem konání byli tentokrát Domoušice a  
zřícenina hradu Pravda. Zajímavé místo přilákalo hodně 
účastníků - 25 soutěžních dvojic. Kromě Lesního běhu 
jsme víkend vyplnili spoustou dalších her.  
 
Stopa Černého vlka 

Datum: 30.5. - 1.6.2008. 
Místo: tábořiště Malý Walden 

Tradiční soutěžní setkání Stopa Černého vlka se letos opět konala na tábořišti Malý 
Walden u Skleného nad Oslavou. Již tradičně ji připravili Jezerní Lidé a Stopaři – 
Wallowa, letos s legendou s názvem „Ve službách Rocky Mountains Fur Company“. 
Louka Malého Waldenu na pár dní ožila a změnila se na skutečné centrum woodcraf-
terského dění. Lovci, vykonávající různé úkoly v duchu legendy, pocházeli z kmenů 
Wallowa – Stopaři, Wallowa – Kynkažu, Tatankaska, Jestřábi, Ťapáč, Bobři, Vlci a 
dále z brněnských Traperů a z Lipky. Celkem se sešlo okolo 80-ti lidí. 
 
ČIWAWA 

Datum: 31.5. - 1.6.2008. 
Místo: tábořiště Malý Walden 

Na Malém Waldenu poslední květnové noci 
proběhl další ročník noční akční šifrovací 
hry. Po splnění 1. šifry v tábořišti se všichni 
účastníci odebrali na nejbližší nádraží stih-
nout vlak v 19.00 do Křižanova. Odtud byli 
vysazeni do terénu a do noci plné šifer. 
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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 Šu-
mava, čímž svou polohou nabízí ná-
vštěvníkům nejen skvělé prostředí pro 
relaxaci , ale i výborné výchozí podmín-
ky pro aktivní odpočinek v podobě pěší, 
cyklistické nebo lyžařské túry po maleb-
ném okolí. 
V letošním roce probíhaly ze stavebních 
prací na chatě jen drobné práce 
(dokončení požárních dveří, úprava roz-

vodu vody). Proběhla také 2 brigády, při kterých se dělala zásoba dřeva na zimní 
období.  
V prosinci nastoupil do objektu nový správce, který bydlí přímo v objektu.  
 
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 prázdni-
nové 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 2007 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 ob-
jektem převzal kmen LLM Tatankaska a započal s prováděním sanačních prací. 
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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. 
 
 
 
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 oka-
mžikům 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. V letoš-
ním roce se díky dotaci z nadace Partnerství podaři-
lo oplotit stromky v ovocném sadu. 
 
Fara Michalovy Hory 

V roce 2005 zakoupila LLM objekt Fary v Michalo-
vých Horách s úmyslem vybudovat tam centrum 
woodcrafterské výchovy. Rádi bychom ji v budouc-
nu využili nejen jako  základnu k ligovým pozem-

kům na Kosím potoce, které se nachá-
zí nedaleko, ale i jako prostor pro 
výuku aktivit specifických pro naší 
organizaci. V letošním roce byla díky 
investiční dotaci, kterou jsme obdrželi 
od MŠMT, provedena výměna střechy 
nad bývalou stájí a provedeny drenáže 
okolo objektu. Ve spolupráci s vybra-
nou stavební firmou se těchto prací 
zúčastnili i brigádníci z řad LLM. 
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Kiwendotha 2008 

Datum: 27. 9. 2008 
Místo: tábořiště Malý Walden 

Již po několikáté se sjeli kmeny na jednu z Velkých her. Hra jednotlivců složena 
z 20-ti stanovišť se letos konala za kulisami Indiánské legendy o 20-ti znameních a 
pávovi. Celý den hráči urputně soupeřili a pomáhali znamením zpět na oblohu, až se 
nakonec povedlo. Účastníci si domů odváželi spoustu zážitků ze zápolení všeho 
druhu a někteří i hodnotné ceny.  
 

Setkání ohnivců 

Datum: 31.10. - 2.11. 2008 
Místo: tábořiště Malý Walden 

Srub u Skleného nad Oslavou, neboli Bobří 
hrad přivítal letos v hojném počtu ohnivce. 
Ohnivecké setkání je vždy naplněno něčím 
novým. Tentokrát se setkání krylo se svát-
kem Samain. Velká část této akce 
se  samainu věnovala. Ohnivci mohli zaku-

sit přednášky o životě či smrti, stavbu menhirovišť apod. Vše nenásilnou prožitko-
vou formou.  
 
AKCE PRO RODINY 
 
Jedním ze specifických znaků LLM jsou akce pro rodiny s dětmi všech věkových 
kategorií, včetně těch nejmenších. Díky plnohodnotnému woodcrafterskému progra-
mu  odrostlí členové LLM po založení vlastních rodin zůstávají aktivními členy or-
ganizace a ve woodcrafterském duchu vyvolávají i své potomky, kteří po pár letech 
vstupují do dětských kmenů…. Společně trávené rodinné prázdninové táboření a 
aktivní víkendy patří k nejlepším způ-
sobům pro budování pevných vztahů 
v rodině a pro budoucí sociální vývoj 
dětí hrají nesmírně pozitivní roli.  
V roce 2008 proběhlo v rámci činnosti 
LLM mnoho akcí zaměřených na rodi-
ny s dětmi, kterých se účastní rodiny 
s dětmi ve věku od batolat 
přes předškolní děti až k dospívajícím 
školákům. V posledních letech tyto 
akce přitahují i řadu rodin, které 
nejsou organizovány v kmenech LLM.  
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V průběhu celého roku se konají akce zaměřené na pobyt v přírodě, ekologickou a 
společenskou výchovu, sport, rukodělné činnosti i rozvoj tábornických dovedností. 
Některé akce jsou pořádány napříč kmeny LLM, mnoho akcí tohoto typu probíhá i 
v jednotlivých kmenech  rodinného typu (Jezerní lidé, Tussilago, Wahpeton, Wan-
nawega ad.) 
 
 
Výběr z akcí pro rodiny s dětmi v r. 2008: 
 
20. – 24. 3. 2008 Velikonoční svátky 

v Jizerských horách – akce pro 
rodiny s dětmi o celkovém počtu 
25 lidí na chatě v Hejnicích 
v Jizerských horách. Velikonoční 
víkend byl vyplněn sportovním, 
rukodělným a herním programem 
se zaměřením na naše lidové tradi-
ce (hledání pokladu na Velký pá-
tek, malování vajíček, pletení 
pomlázek, pečení mazanců apod.) 
a díky rozmarům počasí i na typic-
ky zimní sportovní aktivity. 

 
22.– 25. 5. 2008 Po stopách statečného templáře – vodácké putování po řece Jihla-

vě, návštěva přírodní rezervace, zříceniny hradu Templštejna a zříceniny stře-
dověkého kláštěra Porta Coeli v Dolních Kounicích. Mimo získání základních 
vodáckých a tábornických dovedností s děti seznámily i s historií templářské-
ho řádu na našem území a formou napínavé hry měly možnost objevit méně 
známé kulturní památky ČR. 
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Internetové stránky – www.woodcraft.cz 

LLM má své internetové stránky, které jsou určené jak pro členy LLM, tak pro ve-
řejnost. Jsou zdrojem nejen základních informací o Lize lesní moudrosti jako tako-
vé, ale hlavně mají aktuálně informovat o nejrůznějších akcích, které se připravují, i 
o těch, které už proběhly. Kromě toho se všichni návštěvníci stránek mohou dozvě-
dět informace o ligové turistické ubytovně na Filipově Huti, včetně výpisu obsaze-
nosti. 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. 
 
Woodcrafterské centrum 

Woodcrafterské centrum umístěné v klubovně kmene Walden v Dejvicích slouží pro 
členy LLM i pro veřejnost. Jednou týdně je zde ote-
vřen obchůdek s věcmi souvisejícími s woodcrafter-
skou činností (knihy, časopisy, kůže, korálky, dekre-
ty…). 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 
pravidelné 
s c h ů z k y 
k m e n e 
nebo přednášky, cestopisná promítání, 
sněmy apod. 
 

 
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. Na rozdíl od Bizoního větru je určená pouze členům 
LLM. Jejím prostřednictvím se ke členům dostávají potřebné informace z ústředí 
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PREZENTACE LLM NA VEŘEJNOSTI A V MÉDIÍCH 
 
Výstava Strážců údolí 

Datum: březen 2008 
Místo: Radnice Prahy 13 

Tato výstava nebyla, jak by mohl název mást, pouze výstavou aktivit jednoho kme-
ne, ale jednalo se o představení činnosti celé LLM veřejnosti. Strážci zvolili vhodný 
termín - velikonoční prázdniny a ani 
místo nebylo špatné - radnice Prahy 
13. Na výstavních stojanech jste mohli 
spatřit různé ukázky z woodrafterské 
činnosti, modely tábořišť, fotografie 
mapující veškerá odvětví našich akti-
vit, první stránka nejnovějšího bizoní-
ho větru atd. 
 
Bambiriáda 

Datum: 22.5. - 25.5 08 

Česká rada dětí a mládeže, jejíž členem je i Liga lesní moudrosti, pořádá každoroč-
ně přehlídku dětských a mládežnických organizací. Letos Jubilejní 10. ročník Bam-
biriády proběhla pod mottem "Nestůj, pojď se přidat! Máš právo mít  kamarády".  
 
LLM byla v rámci Bambiriády reprezentována hned ve třech krajích - a to kmeny 
Walden v Praze, Jestřábi v Kladně a Tate Osmaka v Jaroměři.  
 

Táborový film 

Datum: 5.6. 2008 
Místo: Woodcrafterské centrum 

5.června se uskutečnila premiéra 
filmu Příběh Kosího potoka, který 
odtajňuje, co se dělo na  ligovém 
táboře 2007. Sešlo se požehnaně lidí 
a úspěch autorky Jany Porschové 
byl velký a nejedno oko nezůstalo 
suché při vzpomínce na chvíle v 
údolí Kosího potoka. Film je vhodný 

zejména jako propagační materiál LLM. Proto se také DVD s tímto filmem stalo 
přílohou k výroční zprávě za rok 2007, která je každoročně rozesílána náčelníkům 
jednotlivých kmenů. 
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7. – 7. 7. 2008  Táboření LLM na Kosím potoce – každoroční prázdninové táboření 
plné sportovních her, přírodovědných pozorování a dalších tábornických akti-
vit. 

 
12. 7. – 26. 7. 2008 Táboření v Novohradských horách – prázdninové táboření napl-

něné sportovními a dobrodružnými hrami, výprav do okolí a hlavně táborové 
činnosti, ke které nutně patří i pomoc s přípravou dřeva a vařením a 
v neposlední řadě i samostatnost a smysl pro kolektivní řešení úkolů. Mimo 
běžných účastníků táboření s námi celou dobu byl i duch tlingitského bojovní-
ka, které nejen dětem, ale i dospě-
lým připravil nemálo obtížných 
zkoušek... zejména formou téměř 
permanentního deště.... 

14. – 17. 11. Výprava do pravěku -  pod-
zimní výprava na Středisko ekolo-
gické výchovy Rychta Krásensko 
v Moravském krasu. Na programu 
byly hry s archeologickou tématikou 
a dobrodružná výprava do jeskyní 
pod Býčí skálou. 

 
 
SPOLEČENSKÉ AKCE 
 
Ples LLM „LLM se baví, aneb jsme plno... letí“ 

Datum: 29. Března 2008 
Místo: Přívory u Mělníku 

Ples pořádal kmen Sacagawea při příležitosti 18. narozenin kmene. Ples byl 
v obležení nejrůznějších doprovodných akcí - DrumCircle - bubenický workshop,  
herna deskových her, promítání, dílna výrobků z nevydělané kůže, kde si účastníci 
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mohli vyrobit bubínek, krabičky, taštičky či třeba obal na kreditní kartu. Samotný 
ples proběhl úspěšně - bohatá tombola, dobrá hudba, překvapení pořadatelů, spousta 
veselých lidí - co víc si přát. 
 
Valná hromada LLM 

Místo: Jihlava 
Datum: 21.11. - 23.11 2008 

Na krajském úřadě v Jihlavě proběhla Valná hromada LLM. V moderním příjem-
ném prostředí se sešlo na 80 lidí. Zatímco venku zuřila urputná sněhová bouře, zá-

stupci kmenů, náčelnictva a stráží debatova-
li o dokumentech ligy, představily se nové 
projekty chystané na rok 2009 a jiné. Sa-
motné valné hromadě předcházela malá 
valná hromada, kam byli pozváni mladší 
zástupci kmenů, aby mohli se zástupci ná-
čelnictva diskutovat problémy a otázky, 
které je zajímají a také pro zpětnou vazbu 
od této generace na práci náčelnictva.   
 

 
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO LLM 
 
Náčelnické zkoušky 

Datum:28.3. - 30.3.2008 
Místo: Přívory u Mělníka 

Jednou z doprovodných aktivit o plesovém víkendu byly také náčelnické zkoušky. 
Každý náčelník uznaného kmene LLM a každý kdo pořádá dětské tábory musí mít 
složeny náčelnické zkoušky, akreditované MŠMT jako vzdělávání vedoucích dět-
ských kolektivů. Během víkendu proběhla šňůra přednášek, navazující na samostu-
dium účastníků. Samotná zkouška se skládaly z 10 minutové přednášky na vybrané 
téma z osnovy, testu a konzultace nad testem. Účastníci byli ohodnoceni body a dle 
počtu bodů jim bylo přiřazeno hodnocení.  
 
Kurz pro práci s přenosným motorovým nářadím 

Datum: 4.4. – 6. 4. 2008 
Místo: Slunečná paseka 

Tento kurz byl organizován společně s ČTU a byl určen především pro dospělé 
členy LLM. Jednalo se o normovaný kurz pro získání průkazu pro práci s motoro-
vou pilou a křovinořezem dle N. V. 28/2002 Sb. Náplň kurzu probíhala dle osnov 
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AKCE PRO VEŘEJNOST 
 
Vítání ptačího zpěvu 

Datum: 3. 5. 2008 
Místo: Hranice nad Moravou 

Opět již po několikáté se kmen Okwaho odvážil 
zorganizovat tuto akci. Ranní vycházka do blízkého 
okolí Hranic byla doprovázená výkladem zkušené-
ho ornitologa. Během vycházky účastníci naslou-
chali ptačímu zpěvu „na živo“ i z nahrávek, pozoro-
vali ptáky. Vyzkoušeli si odchyt a kroužkování 
ptáků. Tento rok se podařilo odchytit 4 zástupce 3 
druhů a to pěnice, budníčka a strnada.  
 
Walaššký Wlněný Work-shop 

Datum: 19. 1. 2008 
Místo: Valašské Meziříčí 

Ve volnočasovém centru Domeček se sešlo 24 
nadšenců, o deset víc než se očekávalo - nadšenců 
pro vlnu a jiné ovčí produkty. Samotné výrobě 
předcházel malý úvod do vlněného světa a vzápětí 
se všichni vrhli do výroby. Nejšikovnější se věno-
vali pravým valašským rukavicím a papučím, ti 
méně šikovní se věnovali filcování. K všeobecné 
pohodě všech přispěla přítomnost kotle slovenské 
kapustnice. 
 
 
MEZINÁRODNÍ AKCE 
 
5. mezinárodní setkání woodcrafterů 2008 
5th International Woodcraft Gathering 

Datum: 2.8. -9.8.2008 
Místo: Strnadovský mlýn poblíž Sedlčan  

Již po páté se sjeli woodcrafteři z různých koutů světa a z České republiky na setká-
ní, které se koná jednou za 3 roky, tentokrát do České republiky. Sjelo se na 20 
účastníků z Anglie a USA a 12 tuzemských zástupců. Během jednoho týdne pozná-
vali společně krásy sedlčanska, rokovali o dalším postupu naší spolupráce a samo-
zřejmě se skvěle bavili.  
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Vlastníma rukama 
Kmen LLM Jestřábi, Tuchlovice 
 
Kmen Jestřábi připravoval nejen pro své členy, ale i 
pro veřejnost 1x za čtrnáct dní 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 věci-
ček pro radost i k užitku.  
 
Od září 2008 navázal kmen spolupráci se ZŠ Tuch-
lovice a 1x týdně organizuje pravidelné schůzky v 
prostorách školy zejména pro neorganizovanou 
školní mládež. V rámci této spolupráce můžou 

účastníci využívat keramickou pec a věno-
vat se při svých schůzkách také práci s 
keramickou hlínou.  
Kromě této pravidelné činnosti proběhli 
během roku 2 specilání workshopy - v 
červnu to byl kurs práce s pedigem a v 
listopdu již tradiční výroba adventních 
věnců. 
 
ČAPABUI 
Kmen Huascarán, Valetice 
 
Projekt měl za úkol ukázat dětem využití volného času kreativním způsobem. Náplň 
spočívala v pravidelných schůzkách vyplněných výtvarnými aktivitami (kreslení, 
koláže, keramika, výroba indiánských předmětů …). Projekt započal velkým setká-
ním dětí v přírodě s netradičními sportovními a tábornickými disciplínami 
(lukostřelba, hod kládou, rozdělávání ohně …).   
 
Aktivity pro neorganizovanou mládež 
Kmen Jezerní lidé, Brno 
 
Kmene LLM Jezerní lidé je kmenem rodinného typu, tzn. že pořádá řadu akcí 
pro rodiny s dětmi. V posledních letech se akcí účastní i mnoho rodin, které nejsou 
organizovány v kmenech LLM. Akcí se účastní rodiny ve věku předškolních i škol-
ních dětí. 

V průběhu celého roku se koná několik akcí, které jsou zamařeny na pobyt 
v přírodě, ekologickou a společenskou výchovu, sport, rukodělné činnosti.  
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používaných v lesnických učilištích a školních 
lesních podnicích (teorie, praxe a závěrečná zkouš-
ka ukončená testem).  
 
Vodácká čotokva  
- vzdělávací akce zařazená do systému speciál-
ních čotokev LLM 

Datum: 8. - 11. 5. 2008 
Místo: Týnec nad Sázavou 

Týnec nad Sázavou se stal již podruhé místem 
konání vodácké čotokvy. Akce nabízí účastníkům 
možnost zdokonalení se ve vodáckých dovednos-
tech na divoké vodě pod vedením odborníků. Na-
byté zkušenosti můžou zúčastnění zúročit při kme-
nových vodáckých akcích i při soukromých aktivi-
tách. Náplní této čotokvy byl výcvik na krytých 
turistických dabl kanoích a kajacích (popř. singl 
kanoi), teoretická příprava, nebezpečí a záchrana 
při vodní turistice, příprava vodáckých akcí. 
 
 
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 větši-
nou 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. 
 
Přehled táborů pořádaných pod LLM 
 

 

akce počet celkem dny 
průměrná doba 
trvání 

celkem počet 
dětí do 18 

dotované tábory 7 95 14 112 

nedotované tábory 15 193 13 168 

celkem nahlášené tábory 22 288 27 280 
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Letní tábor LLM na Kosím potoce 

Datum: 30. 6. – 13. 7. 2008 
Místo: Tábořiště LLM, Kosí potok 

Jako každý rok se woodcrafteři z celých Čech sjeli do 
malebného údolí Kosího potoka, aby zde 14 dnů tábořili 
po vzoru severoamerických indiánů. Letos se sjelo přes 
sto lidí na dvě louky, což je úctyhodný počet. Tábořily 
kmeny Wallowa, Osmaka Opo, Walden, Sokoli a zástup-

ci mnoha 
d a l š í c h , 
stráže a 
přátelé. Na 
tomto tábo-
ře účastníci mohli okusit všechno mož-
né, přes ranní jógu, sportovní aktivity, 
koupání, výuku patchworku, výrobu 
svíček až po večerní čtení pohádek.  
 
 

 
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 výhrami některých 
členů kmene Walden na celorepubli-
kové soutěžní akci pořádané Indian 
Corralem zvané POW-WOW. Taneč-
ní umění prezentují členové souboru 
kmene Walden např. i na akcích pořá-
daných Městskoučástí Praha 6 nebo 
na Bambiridádě. 
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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 provo-
zuje i woodcrafterskou knihovnu se studov-
nou. Je zde k dispozici počítačová síť s při-
pojením na internet, tiskárna, scanner. 
 
 
Pro všechny 
Kmen LLM Tate Osmaka, Dolany 
 
Tento rok, již po šesté, realizoval kmen Tate 
Osmaka projekt, určený především pro neor-
ganizované venkovské děti a mládež do 16-
ti let s názvem „Pro všechny“. 
 
Jednotlivé akce byly výchovného, zábavné-
ho, ale i vzdělávacího charakteru a zúčastni-
lo se jich přes 700 dětí a mládeže i s rodiči 
(bez započítání účastníků Bambiriády). 
Tento celoroční projekt ukazuje mimo jiné, 
že Woodcraft není jen o Indiánech, ale že 
LLM je všestrannou organizaci, která má 
svému okolí co nabídnout.  
 
Tak se mohli zájemci zúčastnit masopustu, 
dětského karnevalu, jarního turnaje v kulič-
kách, Bambiriády, pohádkového pochodu, 
turnaje v líném tenis, v září nočního pocho-
du - Strašidelný les, pouštění draků nad 
vesnicí, adventního koncertu v kapličce 
nebo předvánočního zastavení v klubovně v 
Dolanech.. 
 


