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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

Činnost Ligy lesní moudrosti v roce 2011 finančně podpořili: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Magistrát hl. m. Prahy, krajské a obecní úřady (podpora některých kmenů) 

Státní zemědělský intervenční fond 

Nadace VIA 

Green Ways s. r. o. 

Gymnasion 

soukromí dárci 

 

Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům! 

 
Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti – The Woodcraft League za rok 2011 

Ústředí: Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47 

Kontakt: +420 234 621 235, +420 602 714 592, e-mail: ustredi@woodcraft.cz 

Web: www.woodcraft.cz 

Výroční zprávu zpracovaly: Klára Mutinská, Kamila Lunerová, Markéta Řezáčová (hospodaření) s přispě-

ním mnoha autorů  textů a fotografií z řad LLM. 
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Úvod 
 
Během celého roku 2011 probíhalo v Lize lesní moudrosti množství akcí a činností, při kterých se dalo za-
žít spousty dobrodružství pod širým nebem v kruhu kamarádů. V kmenech se uskutečnila řada výprav a 
táborů, proběhlo i množství mezikmenových, kulturních, vzdělávacích  i sportovních akcí.  
Byla vydána dlouho připravovaná woodcrafterská příručka Kmenové zřízení. Navázali jsme spojení s lesní-
mi mateřskými školkami a představili si navzájem své programy. 
Stezka lesní moudrosti vedla napříč celou naší zemí.. Mnohé kroky již máme za sebou, ale další a další má-
me stále ještě před sebou. Pojďte  se s námi  podívat, co  vše jsme za loňský rok prožili a na co vzpomíná-
me.  
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Co je Liga lesní moudrosti 
 
Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League (LLM)  je  dobrovolné,  zájmové  a  nezávislé  sdružení  ob-
čanů  dle  zákona  č. 83/1990  Sb., o sdružování občanů. LLM je otevřena všem lidem bez rozdílu vyznání, 
rasy a pohlaví, dětem, mládeži  i  dospělým.  Jedná  se  o  NNO,  která  se  zaměřuje  zejména  na  mimo-
školní  výchovu, vzdělávání  a rekreaci dětí,  mládeže  i  dospělých, a na praktickou ochranu přírody a péči 
o krajinu. 

Liga  lesní  moudrosti působí v naší  zemi  společně se skautingem již od roku 1911.  Sdružuje chlapce i 
dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o woodcraft neboli lesní moudrost – výchovné hnutí, které 
vytýčil počátkem  20.  století  americký  spisovatel,  malíř,  přírodovědec  a  pedagog  Ernest  Thompson 
Seton.  
 
Cílem hnutí je vychovávat člověka ke snaze o dosažení harmonického rozvoje těla i ducha a vysoké lidské 
úrovně a to vše v přímém sepětí s přírodou:  

 
• člověk pečující o své zdraví a tělesnou zdatnost, žijící 

v souladu s přírodou, 

•   všestranně se rozvíjející,  

•   pevných morálních zásad,  

•   prospěšný svému okolí. 

  
 
Woodcraft chce přivést  člověka do přírody a naučit jej v přírodě 
pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se tak 
vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a jeho vědomí sounáleži-
tosti s prostředím, ze kterého vzešel. 

Liga lesní moudrosti je držitelem ocenění MŠMT Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží 
na léta 2011 – 2015.  
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Jak Liga lesní moudrosti funguje 
 
Činnost organizace se praktikuje převážně prostřednic-
tvím jednotlivých článků – kmenů, v podobě různorodé 
činnosti v přírodě i mimo ní. Kmeny trvale a pravidelně 
připravují náplň volného času pro řadu dětí a mládeže for-
mou schůzek, jednodenních i vícedenních výprav, táboře-
ní, putování a samozřejmě táborů.  
Specifikem LLM je možnost členství jednotlivců, kteří 
jsou registrováni jako „stráže“ a je pro ně připravována 
nabídka programu z ústředí i jednotlivými kmeny. Možnou 
formou členství jsou také tzv. „rody“, což jsou zejména 
mladé rodiny s malými dětmi. I pro ně je připravován 
program v duchu woodcrafterské filozofie.  

Vrcholným orgánem LLM je Valná hromada, která volí náčelníka a ohnivce LLM. Letošní Valná hroma-
da se konala ve dnech  8.10. 2011 v sále na Rychtě Krásensko v Moravském krasu. 

Náčelnice  LLM: 
Kamila Lunerová 

Ohnivec LLM:  
Josef Porsch     

Členové náčelnictva:     
   
místonáčelník   Aleš Sedláček 
   
náčelník Malé lóže  Jan Klement  
  
mezinárodní vztahy Jana Kluiberová  
  
vzdělávání   Marie Nedvědová 
hospodářka   Markéta Řezáčová 
členové náčelnictva Jan Bejček 
    Vladimír Levínský 

 
Členové rozšířeného náčelnictva:    Revizní komise: 

Šéfredaktorka časopisu Woodcraft     Předseda  Milan Pernický 

    Kateřina Benešová     Marta Ryšavá 

Náčelník Čotokvy Jiří Macek       Jiří Kluiber 

            Pavel Spálený 
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Kde máme kmeny a rody 
 
V  roce 2011 LLM zaznamenala nárůst organizačních jednotek na 39,  které působí v třinácti krajích ČR. 
Největší koncentrace kmenů LLM je v Praze, Brně a jejich okolí, ale řada kmenů a rodů je i v menších ob-
cích. 

Praha 
Kruh, Severní hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Tussi-
lago, Wahpeton, Walden, Drum Bun, Čovečové 

Středočeský kraj 
Bobrů (Říčany), Jestřábi (Tuchlovice), Mawadani 
(Davle), Mniwača Wičašayatapi (Říčany), Omaha 
(Kosmonosy), Osmaka Opo (Mnichovo Hradiště), 
Sacagawea (Mělník), Yellow Knife (Kladno), Hle-
dači (Černolice), Lacerta Peta (Mělník) 

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

Plzeňský kraj 
Jilm (Holoubkov) 

Královehradecký kraj 
Tate Osmaka (Dolany) 

Pardubický kraj 
Trilobit (Choltice) 

Kraj Vysočina 
Wanagi Oyate (Golčův Jeníkov) 

Liberecký kraj 
Ačjuta Gotra (Doksy) 
 
Ústecký kraj 
Tygři (Teplice) 

Jihomoravský kraj 
Huascarán (Tvarožná), Tatankaska (Břeclav), Vlci 
(Brno), Wallowa (Brno), Kynkažu (Brno), Wanna-
wega (Břeclav), Jezerní lidé (Brno), Stopaři (Brno) 

Zlínský kraj 

Čan Haka (Otrokovice), Arapaho (Uherské Hradiště) 

Olomoucký kraj 
Okwaho (Hranice n. Mor.) 

Moravskoslezský kraj 
Wabash (Ostrava) 

Počet členů LLM se pohybuje lehce nad hranicí 1000 členů. Podíl členů do 26 let představuje více než 70 
%. Dochází k mírnému nárůstu počtu nových členů dětského věku, zároveň však „odrůstá“ stávající gene-
race mládeže ve věku 26 let, jejíž představitelé zůstávají i nadále členy organizace. 
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Do 18 let 19 - 26 let 27 let a více

Rozděle-
ní členů 
dle věku 

 2003 2004 2005 2006  2007 k 2008 2009 2010 2011 

Do 18 let 529 445 498 474 514 477 521 512 521 

19 - 26 let 196 179 183 160 171 186 171 198 190 

27 let a 
více 

253 224 238 249 262 279 270 294 304 

Celkem 978 848 919 883 947 942 962 1004 1015 
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Malá lóže 
 
Děti ve věku přibližně 6 – 15 let tvoří „Malou lóži“, převážně jako členové dětských kmenů. Kmenová čin-
nost probíhá formou pravidelných schůzek, výprav, táborů a dalších činností. 
Při těchto aktivitách slouží jako vodítko Svitek březové kůry zajišťující všestranný rozvoj dětí. 

Stoupání na horu 
 
Významným prvkem v programu LLM je specifický výchovný systém vycházející 
z filozofie woodcraftu. Principem je plnění všestranně zaměřených zkoušek, tzv. 
činů, které by měly vést jedince k různorodému seberozvoji.  
Souhrn více než 1000 činů z více než stovky oborů je uveden v publikaci Svitek 
březové kůry – Kniha orlích per. Pro potřeby předškolních dětí slouží Zápisník 
korálkových činů. Systém činů vede jedince k rozvoji zdravého životního stylu, 
vědomostí (přírodověda, astronomie, historie, filozofie aj.), rukodělných ad. do-
vedností, ale i k práci pro druhé a pro své okolí (vedení kmene, organizace spo-
lečenských aktivit, aktivní ochrana přírody). systém zabezpečuje všestranný roz-
voj osobnosti, který vhodně doplňuje působení rodiny a školy. 

Tvoříme Poznáváme přírodu 

Společně se radujeme 

Sportujeme 
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Velké hry jsou vyhlašovány jako celoroční klání mezi kmeny LLM.  Patří sem již tradičně hra Starou 
Prahou,  Lesní běh, Stopa Černého vlka, ČIWAWA a Kiwendotha.  Vítězný kmen obdrží na další období 
(rok) putovní cenu – „Mahykanovu válečnou palici“ jako čestnou památku někdejšího náčelníka LLM 
Mahykana, který byl členem Ligy již před válkou.. 

Starou Prahou, 9. dubna 2011 
Tento rok se Stará Praha pořádala v části Prahy zvané Záběhli-
ce. Hra spočívala ve vyšetření vraždy pana Rohlíčka. Zúčastni-
ly se kmeny: Ťapáč , Bobři, Jestřábi, Strážci údolí, Stopaři, 
Kynkažu, Čovečové, Mawadani, Tussilago, Jilm a Trilobit. 
Soutěžící byli losem rozřazeni do osmi skupin. Poté jsme cho-
dili po stanovištích, plnili různé úkoly a odpovídali na otázky. 
Počasí nám sice v tento den moc nepřálo, ale přesto jsme si hru 
výborně užili! 
 
Stopa Černého vlka, 3. – 5. června 2011 
Indiány Severní Ameriky všichni dobře známe, a proto jsme 
letos zavítali do neprostupných pralesů jižní části kontinentu. 
Hledali jsme poklad v džungli! Do hlubokých Amazonských 
pralesů se vydal jeden vědec a poslal jim dopis, kde ukazoval 
místo s pokladem. Stalo se však neštěstí. Našeho vědce unesli 
pralesní indiáni a těžko říci, jaké s ním měli plány… Lovili 
jsme nápovědy v rybníčku, vysvobozovali kamaráda z lián, 
poznávali hvězdy a překonávali tu nejhlubší amazonskou pro-
past. Byla to moc prima akce se spoustou zábavy  a bezva zá-
žitků. 
 
ČIWAWA 6, 15. – 16. června 2011 
ČIWAWA nás letos zavedla do města Zábřeh na Moravě a do 
jeho okolí. Již pošesté jsme trápili naše mozkové závity a  mír-
nili naši bujnou fantazii při zdolávání noční části šifrovací hry.  
Na které místo asi tato šifra odkazuje…? 
 
Kiwendotha 2011, 1. – 2. října 2011 
Na vysokém smrku poblíž Losinského potoka hnízdila již ně-
kolik měsíců rodinka káňat. Jednu zářijovou sobotu se u této 
rodinky stala velká událost. Jejich prvorozený syn se konečně 
naučil létat a vyrazil na svůj první samostatný let. 
Po návratu začal vyprávět: „Obkroužil jsem několikrát naše 
údolí a pozoroval jsem život kolem sebe. Viděl jsem spoustu 
zvířátek, lišku která vodí svá mláďata lesem a učí je lovit, po-
tom párek kachen cachtající se v tůňce potoka a včelky. Viděl 
jsem i lidi. Na louce měli postavené špičaté stany, které krásně 
ladily s okolní krajinou, hořel tam oheň a linula se z nich vůně 
připravovaného jídla. Lesem chodili opatrně,  aby nerušili jiné 
tvory a učili se je poznávat. Prohlíželi si rostliny, ptáky a stro-
my. Říkali jste mi, že lidé do přírody již nepatří, ale tihle?“  

Velké hry  
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Mezikmenové akce pro Malou lóži 
Mimo Velkých her se kmeny Malé lóže setkávají během roku na řadě dalších akcí, které jsou obvykle 
otevřeny i zájemcům z řad veřejnosti.  

TaMaLo - Táboření Malé lóže, 21. - 24. 4. 2011  
Modrá obloha, táboření v týpí, přírodovědné poznávačky a 
hlavně výborná nálada... to vše provázelo letošní velikonoční 
TaMaLo – Táboření Malé lóže.  Po slavnostním zahájení ná-
sledovala divácky atraktivní seznamovací hra „žebřík“. Nave-
čer pak oslavy Dne Země, povídání o různých způsobech roz-
dělávání ohně a komentovaná módní přehlídka indiánského 
všedního, tradičního slavnostního i moderního tanečního oble-
čení. Co všechno jsme na TaMaLu stihli? Určování rozličných 
prťavých živočichů, které hošíčci ráno ochotně nachytali, a 
také lukostřelba a možnost splnění sportovních činů – hod 
oštěpem, šplh na laně, vrh koulí, chůze na chůdách, pletení po-
mlázek, otloukání píšťaliček, malování vajíček… Na louce 
jsme měli 13 týpí od spousty kmenů!  
 
Bloudění woodcrafterů 2011, 1. května 2011 
Jednalo se o orientační závod, v kterém  si všichni praví wood-
crafteři mohli vyzkoušet, co dokážou.  Příležitost protáhnout si 
tělo a umět se orientovat podle mapy. Nešlo o to, proběhnout 
trasou v rekordním čase, šlo o schopnost orientace v terénu a 
hledání té správné cesty. A to vše v překrásném prostředí 
Tuchlovického lesa. 
 
Tawiskara, 14. května 2011 
Na malebném tábořišti nedaleko České Skalice proběhl 
„nultý“ ročník lukostřeleckého klání. To bylo otevřené všem 
woodcrafterům, bez ohledu jakým lukem budou střílet. 
K pohodě akce přispělo nejen výborné zázemí tábořiště, ale 
také dobré vybavení pro lukostřelbu od pořádajícího kmene 
Tate Osmaka. „Skorozačátečníkům“ se líbilo, že si tu každý 
mohl vyzkoušet  luk, který „seděl“ jeho síle či délce paží. Ak-
ce probíhala, jak už je u woodcrafterů zvykem,  ve velmi po-
hodovém duchu a tempu, takže byl čas si užít střílení, načerpat 
vědomosti nebo si jen tak popovídat.  
 
Jak se řekne zvíře (lakotsky) , 6. června 2011 
Den se povedl, počasí bylo jako malované. U pokladen praž-
ské ZOO se nás sešlo asi 35. Zúčastnily se kmeny Strážci, Ťa-
páč, Tussilago, Jestřábi a několik jednotlivců. Věkové rozmezí 
zúčastněných: 5 měsíců až 44 let. Úkoly, které nás čekaly na 
stanovištích, byly zajímavé. Měli jsme poznávat zvuky zvířat, 
namalovat co nejvíc zvířátek do 4 minut a plnit různé další 
úkoly. Byl to krásný den, který jsme strávili s kamarády. 
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Výlety, výpravy, putování kmenů LLM 
Během roku se kmeny  schází v  klubovnách za účelem různých činností, které členům umožňují zdoko-
nalovat se v různých dovednostech a znalostech (např. výtvarné činnosti, zpívání, přednášky různých té-
mat aj.) .O víkendech a v době prázdnin kmeny pořádají jednodenní nebo vícedenní výpravy převážně se 
zaměřením na sportovní aktivity všeho druhu, ale i jinou činnost (např. poznávání historie, kultury, spo-
lečenské akce…).  Z mnoha kmenových akcí vybíráme následující: 

Zimní aktivity Krkonoše,   
30. ledna - 5. února 2011, kmen Wallowa 
Na této akci jsme si  užili lyžování, běžkování, zimní turistiku, 
hry na sněhu a překrásnou spící přírodu.  
 
Velikonoční táboření,  
22.-25. dubna 2011 - kmen Osmaka Opo 
Někdy, když se zpětně vzpomíná na táboření, tak už člověk 
není schopen odlišit jedno od druhého. Některá jsou naopak 
natolik odlišná od těch předchozích, či výjimečná, že si je pa-
matují všichni. 
A takové bylo i letošní velikonoční „indiánské táboření s tomí-
ky“, kam za námi přijelo dvacet dětí a jejich vedoucí z turistic-
kých oddílů TOM Dakoti a Chippewa z České Lípy. Indiány 
byli nejprve zajati, ale posléze se stali našimi přáteli. Postavili 
týpí, vyrazili na loveckou stezku, naučili se několik indián-
ských tanců a písniček, zahráli si lakros a zúčastnili se našeho 
slavnostního volebního sněmu. Na oplátku nám vyprávěli o 
Velikonocích a vysvětlili nám, jak se pletou pomlázky. 
Všichni – malí i velcí, indiáni i tomíci vytvořili příjemnou at-
mosférou, která byla naplněná radostí z poznávání nových přá-
tel a nových věcí. Počasí nám přálo, a tak jsme prožili víkend 
takřka letní. 
 
Podzimní výprava Velké rodiny do Jeseníků,  
25.- 28.  září 2011 
Krásnější  a barevnější podzim málokdo z nás pamatuje - blan-
kytná obloha, zelené smrky a neuvěřitelná směsice barev malí-
ře podzimu. Z Medvědí boudy pod Paprskem jsme vyráželi na 
menší či větší výlety a radovali se z nádherného babílo léta. 
 
Podzimky,  27. – 30. října 2011, kmen Trilobit 
Podzimní prázdniny jsme strávili vysoko v Orlických horách -  
Šerlichu na chatě patřící správě CHKO. Na oplátku za to, že 
jsme zde mohli přebývat jsme okolo horských stezek sbírali 
odpadky, které zde snad ani nemohli zanechat lidé.  Při výpra-
vách jsme pozorovali okolní přírodu, ochutnávali podzimní 
plody, někteří z nás se stali členy psího spřežení a cestou jsme 
se podívali i na polskou stranu Orlických hor.  V chatě jsme 
vyráběli kouřové obtisky listů stromů, amulety pro nové členy 
kmene a hráli spoustu her. 
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Podzimní táboření,  
27.-30. října 2011 - kmen Osmaka Opo 
Proběhlo trochu netradičně na jiné louce v údolí Záprdky. 
Díky mnoha přírůstkům v našem kmeni, bylo podzimní tábo-
ření spíše ve znamení návštěv. A tak když slunce občas vy-
kouklo, náš počet se na louce i zdvojnásobil. Povídání se stří-
dalo se štípáním dřeva a pouštěním lodiček. Celkově to bylo 
jedno z nejklidnějších  táboření. 
 
Týden mlh, slunce a lesů na Volešku,  
21. - 30. října 2011 - kmen Wanagi Oyate 
Některým členům kmene Wanagi Oyate nestačí pár podzim-
ních dní na táboření a tak si vyrazilo na více jak týden zatábo-
řit na Šumavu, do místa zvaného Na Volešku. Překvapením 
táboření bylo zapojení právoplatného čtyřnohého člene kme-
ne, Indyho, do veledůležité práce – tahání soušek ze souško-
lesa. Indyho nejen, že tahání bavilo. On jej vyloženě vyžado-
val.  
Plnění orlích per v kmeni bereme vážně a tak se nově zamě-
řujeme také na táboření ve stylových stanech. Tedy nikoli 
v týpí, v jehož případě již noci nemá smysl počítat. Ale ve 
vikinském stanu a šeltru. I když devět nocí zní krásně, návrat 
do civilizace opět znamenal kulturní šok pro každého. Na Vo-
lešku bylo prostě krásně.    
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Kmenové tábory 
Celoroční činnost většiny kmenů LLM vrcholí letním táborem. Řada kmenů však jezdí i na táboření zim-
ní, jarní nebo podzimní. Kmeny využívají tábořiště vlastní, jiného kmene, mohou využít i ligové tábořiště 
na Kosím potoce. Tábory a táboření je čas pro dobrodružství a romantiku, pohyb i odpočinek, pro rekre-
aci, setkávání přátel, plnění činů či večerní posezení  a vyprávění u ohně v týpí. 

Zimní táboření na Šumavě, leden 2011 - kmen Wanagi Oyate 
V měsíci lednu se pár odvážlivců (s přáteli) z kmene Wanagi Oyate vy-
dalo na týden tábořit na Šumavu. Hezky do týpí – s dekami, kožešinka-
mi a jídlem. Psát, že táboření bylo super, i když sněhu nebyly metry je 
asi naprosto zbytečné. A co jsme takový týden dělali? Sáňkovali jsme (a 
do kopce si nechali sáňky vytáhnout jedním z našich čtyřnohých přátel), 
poznali nové kamarády a dokonce jsme se napili čerstvě nadojeného 
teplého mléka. Týden utekl jako voda a my museli domů. . Do auta jsme 
se skoro nevešli, ale nakonec se to zvládlo. I zmrzlé týpí jsme do auta 
nějak nalámali. Prostě pohádka.  
 
Tábor kmene Bobrů, červenec 2011 
Jako každý rok se náš tábor proběhl první tři týdny v červenci na stej-
ném místě v blízkosti Chlumu u Zbýšova. Poprvé jsme měli na táboře i 
více dětí předškolního věku bez rodičů. Táborová hra byla tentokrát ve 
znamení Lichožroutů (tvorové pojídající sudé ponožky). Již tradičně 
táborníci soutěžili v Olympiádě, Dřevorubecké, učili se starat a jezdit na 
koních a na tři dny se rozprchli na výpravy. Tábor byl zakončen slav-
nostním sněmem a vyhlášením bodování.  
 
Jestřábi, 14.  - 30. července 2011 
Tábor kmene Jestřábi se v letošním roce konal na tábořišti Kosí potok u 
Mariánských lázní. Počasí nás sice občas překvapilo nějakým tím letním 
deštíčkem, ale jinak si nemůžeme stěžovat. Celý tábor se nesl ve zname-
ní různých her, úkolů, zábavy a soutěží. Z táborové kuchyně se celý čas 
linula lákavá vůně, chladivé vody Kosího potoka poskytovaly úlevu na-
šim sportujícím nožkám a slunko nás zásobovalo svou bronzovou bar-
vou. Na léto, prožité se svými kamarády nikdy nezapomenu a už se ne-
můžu dočkat příštího léta a dalšího tábora kmene Jestřábi. 
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Tábor plných břich, 2.- 16. července 2011, Miličín - 
kmen Lacerta Peta a Ksigudan 
Na společném táboření v Miličíně se letos sešel kmen Lacerta 
Peta a Ksigudan. Každý tábor musí začít jednou z méně oblí-
bených činností, a to stavbou následným „osidlováním“ týpí. 
O tom, že to není vůbec jednoduchá práce jsme se přesvědčili 
všichni. Správně navázat všechny šňůry a správně rozmístit 
tyče a kolíky chce kromě šikovnosti i nějaké ty zkušenosti. 
Vše jsme ale zvládli s lehkostí a elegancí. První rozdělávání 
táborového ohně má své kouzlo. Stejně jako první noc v no-
vém táboře. Podnikli jsme pár skvělých výletů, při kterých 
jsme se i příjemně osvěžili v jedné z nedalekých plováren. 
Podařilo se nám vyrobit velký buben z kůže - na ten se to bu-
de bubnovat jedna báseň.  
 
Tábor Velké rodiny na Střele, červenec 2011 
Malí bojovníci z Velké rodiny se letos vypravili za Tajem-
stvím sedmi klíčů – procházeli komnatami starého kláštera a 
každý den se museli naučit nebo dokázat něco nového 
(opevnit tábor, zvítězit nad dotěrnými lapky, osvojit si ranho-
jičství, proniknout do tajů středověké alchymie a mnoho dal-
šího). Po celodenním putování pak za temné noci pečlivě pro-
hledali  tajemný kostel ve Skokách a našli vzácný poklad, 
který sem byl tajně ukryt na přímý příkaz Karla IV.   
 
Letní tábor kmene Wallowa,  
29. července – 7. srpna 2011  
Na Šumavě, v chatě LLM (Filipova Huť), jsme absolvovali 
několik sportovních výkonů - jak pěších, tak i na kolech. Spo-
lečně jsme poznávali historii, zapojili se do ne jedné výtvarné 
činnosti a zahráli si hry, zaměřené na různou tematiku a různé 
oblasti znalostí a dovedností. 
 
Letní Ležení Huascaranu v Údolí černých čápů, 
31.července -14.srpna 2011  
Letošním táborem nás provázela táborová hra se jménem Po 
stopách Čerokiů – Škola Malého stromu, podle knihy F. Ga-
blera. Zahráli jsme si různé indiánské hry a uspořádali výroč-
ní sněm kmene Huascaran.  
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Generace „třicátníků“, kteří vyrostli v kmenech LLM, v současnosti často zakládá rodiny a i nadále se 
účastní dění LLM i se svými dětmi. LLM využívá tento celospolečenský baby boom a nová generace kme-
nových členů má možnost v rámci kmene nebo LLM prožívat aktivní program pro celé rodiny. 
V doprovodu rodičů se od nejútlejšího věku v dětech buduje vztah k přírodě, ke kolektivu, děti jsou vedeny 
k samostatnosti a k nutnosti spolupráce, odmalička se učí s přírodou žít, nikoliv ji ovládat nebo s ní bojo-
vat. 

V rámci rodinných kmenů se pořádají letní i zimní tábory, víkendové výpravy, rodiny se zúčastňují i akcí 
LLM pro Malou lóži. Ke kmenům, které se v současné době zabývají mj. rodinným wodcraftem patří Je-
zerní lidé, Wahpeton, Tussilago, Wabash, Walden a další. 

Při činnosti s nejmenšími dětmi se často využívá Zápisník korálkových činů pro Lóži skřítků, tj. pro děti 
do přibližně 10 let. Tyto činy pokrývají celou řadu oblastí, jako je znalost přírody, jednoduché sportovní 
výkony, turistika, výtvarná činnost, ale rozvíjí i smysl pro pořádek, ochotu pomáhat, společně pracovat i 
samostatně plnit svěřené úkoly. 

Lóže skřítků 
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„Woodcraft je pro každého od 4 do 94 let,“ pravil kdysi zakladatel hnutí, E. T. Seton. Liga lesní moudrosti 
je toho dokladem, setkávají se zde malé děti spolu s dospělými i s generací pamětníků.  

„Velkou lóži“ tvoří mladí lidé přibližně od 15 let a dospělí v kmenech, ale i samostatné „stráže“ nebo men-
ší „rody“. V LLM se pořádá řada akcí, které nabízí nejen možnost aktivního trávení volného času v přírodě 
a setkávání s přáteli, ale i rozšiřování vědomostí a práci na sobě samém. A také příležitost ke Službě, nedíl-
né součásti woodcrafterského života. 

Velká lóže 
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Woodcrafterský ples, 2. dubna 2011 
Nastal čas hodit se do gala, dotáhnout oční stíny i kravaty a 
vyrazit na ples. V tomto roce jsme všichni vyrazili do Tuch-
lovic. Hned jak každý našel své místo u stolu, začalo před-
tančení - baletně-walzové ztvárnění pohádky o Popelce. Poté 
se již slova ujala hudební skupina, která nám k tanci a posle-
chu hrála celý večer. Do repertoáru zařadila hity napříč 
mnoha žánry, vždy však v kvalitním podání. Díky tomu si 
každý přišel na své. Někteří z nás nervózně počítali takty a 
vzpomínali na taneční kroky a užívali si krásný večer. 
Všichni jsme se výborně bavili nejen tancem, ale i soutěží o 
nejdále létající papírovou vlaštovku a štědrou tombolou.  
 
Třetí turnaj v shiny, 2. dubna 2011 
Pořádně se rozhýbat před večerním plesem a být tak na par-
ketě v té nejlepší formě. Tak přesně tuto možnost využili 
woodcrafteři, kteří propadli kráse indiánské hry zvané shiny. 
V rámci plesového víkendu do Tuchlovic zavítala řada hrá-
čů, někteří dokonce s vlastnoručně vyrobenými shiniovkami. 
Oblíbená hra indiánů tak ožívá i v 21. století. 
 
Nejkrásnější sbírka IV., 7. – 8. května 2011 
Další kapitola Nejkrásnější sbírky – každoročního víkendo-
vého putování po některé z našich CHKO – nás zavedla na 
Pálavu. Putování romantickou a neuvěřitelně pestrou kraji-
nou nás dovedlo k bělostnému vápencovému bradlu, zdobe-
nému zříceninami hradů a pestrobarevnými květy. Prošli 
jsme Dolními Věstonicemi i jeskyní na Turoldu. Využili 
jsme také možnost pozorovat vodní ptáky na Novomlýn-
ských nádržích a v dalších okolních mokřadech.  

Akce pro Velkou lóži během roku 
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Letní táboření LLM na Kosím potoce  
1. – 17. července 2011 
V roce 2011 proběhlo na letní táboře spoustu zajímavých 
aktivit a soutěží. Vyráběli jsme tradiční indiánské moka-
síny, stylové oblečení i různé pomůcky. Zahráli jsme si 
oblíbené soutěže, z nichž za všechny jmenujme horský a 
vodní golf nebo lukostřelbu. Poznávali jsme okolní kraji-
nu a živočichy na přírodovědných vycházkách, koupali 
jsme se a brázdili vody na indiánském bullboatu. Společ-
ně jsme si zatancovali a zazpívali podle indiánský tradic. 
Nezapomínali jsme ani na  naše nejmenší, pro které jsme 
připravili pohádky, písničky, tancování i společné hry. 
Společný program si tak užívali jako děti, tak i dospělí.  
Počasí pro nás připravilo dny doslova jako malované a 
příroda nám ukázala mnohá ze svých úžasných kouzel. 
Občas nás sice zkrápěly kapky deště, ale nebylo třeba 
smutnit. Co může být hezčí než čerstvá tráva  u nohou a  
nebe plné hvězd nad hlavou…? 
 
Výroční sněm LLM, Kosí potok,  
3. července 2011 
Letošní výroční sněm LLM se nesl v duchu diskuzí nad 
smyslem a posláním woodcrafterského zákona na počát-
ku 21. století. Výsledkem řady úkolů a promíchaných 
diskuzí bylo pak poselství současných mladých lidí, ze 
kterého je patrné, že tradiční woodcrafterský zákon má 
svoji hloubku i v současném technickém světě. Počasí 
nás trochu zkoušelo, ale pohodovosti akce nijak neubra-
lo.  
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Ohnivecký víkend - Víkend komunikace s 
mimozemšťany i pozemšťany,  
5. - 6. března 2011 
V pátek večer jsme se všichni sešli v skautském srubu 
v Brandýse nad Labem. Zahájení víkendu proběhlo 
v tělocvičně (součást srubu), kdy jsme se navzájem 
všichni představili a sepsali si, co od kurzu očekává-
me. Posléze se místnost proměnila v útulné kino –  a 
na programu byly speciální zprávy o přistání mimo-
zemským bytostí v blízkosti brandýského sídliště. Ne-
mohla to být jen náhoda. A skutečně vzadu na louce se 
v doprovodu silného smrádku trhavě pohybovalo pár 
mimozemšťanů! Snažili jsme se všemožně navázat 
kontakt, verbálně i nonverbálně, dotykově i bezdoty-
kově. Sobota začala tradičně rozcvičkou a snídaní, do-
polední program zahájil Milan přednáškou o řečnic-
kých tricích a proti-tricích. Na něj navázala Anpao 
s hrou „na budování týmu“.  Po tomto programu se 
tělocvična opět přeměnila v kinosál a Ablákela nám na 
oněmělých scénách z filmů a seriálů dokázal, jak vel-
kou roli v dorozumívání hraje nonverbální komunika-
ce – vyjadřování se pomocí gest a mimiky. A poté se 
prostor proměnil potřetí – kamera, světla, pódium – a 
byla tu naše vlastní minutová vystoupení. Nedělní do-
poledne patřilo Wikkiho indiánskému poradnímu kru-
hu. Pozitivní sílu, kterou jsme během víkendu načer-
pali, jsme posléze použili při řešení  komunikačních 
zádrhelů jak v kmeni, tak i v osobním životě. Byl to 
velmi příjemný víkend.  
 
Ohnivecké setkání, 11. – 13. listopadu 2011 
Letošní setkání neslo podtitul „Dýmka“. Na Bobřím 
hradě ve Skleném nad oslavou se nás sešlo téměř tři-
cet. Rovněž jsme měli tu čest prohlédnout si dvanáct 
kmenových či osobních dýmek. Společně jsme si po-
slechli příběhy těchto dýmek— jak jsou staré, kdo je 
vyrobil a za jakých okolností, jaké příhody a tajemství 
jsou s těmito předměty spojeny. Bylo to pro nás všech-
ny velmi silné setkání, z kterého jsme si přivezli 
spoustu nových poznatků a zážitků.   

Ohnivecké společenství 
Specifikem LLM je činnost ohnivců – strážců lesní moudrosti. Ohnivec je v každém kmeni a má na starosti  
„duchovní“ stránku vedení kmene, zaštiťuje kmenové obřady, bdí nad woodcrafterskou morálkou, je pravou rukou 
náčelníka. Ohnivci, ale i další zájemci z řad LLM, tvoří ohnivecké společenství, které připravuje řadu zajímavých 
vzdělávacích zážitkových akcí zaměřených nejen na woodcraft samotný, ale i na filozofii, ekologii, osobnostní rozvoj, 
psychologii a řadu dalších oblastí, které by v kmeni neměly chybět. Spolek ohnivců rovněž zajišťuje výroční sněmy 
LLM a Ohniveckou Čotokvu. 
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Náčelnické zkoušky  
1. víkend -  15. - 16. ledna 2011  
2. víkend - 18. - 20. února 2011 
Účastníci získali nejen teoretické vědomosti v rámci 
přednášek a e-learningu, ale také měli možnost si vy-
zkoušet spoustu věcí přímo v praxi a nebyli ochuzeni ani 
o adrenalinové zážitky. Tento běh (zima 2011) byl zamě-
řen na rozvoj přírodovědných znalostí a environmentální 
výchovu. Skládal se ze dvou víkendů, z nichž byl jeden 
zaměřený spíše teoreticky a druhý více prakticky, kdy se 
účastníci vydali vstříc divoké přírodě, kde začal jejich 
boj o přežití.  Třešničkou na dortu byla ranní píseň při 
východu slunce na vrcholu Lysé hory. Nutno po-
dotknout, že byla mlha, sněžilo vodorovně a bylo pěk-
ných - 10 °C. 
Náčelnické zkoušky absolvovalo celkem 15 účastníků 
z 9 kmenů LLM a 2 jiných organizací.  
Tématická osnova proběhlých  víkendů: 
• Woodcraft 
• Vedení kmene 
• LLM a kmenové zřízení 
• Organizace táboření 
• Zdravověda 
• Právní odpovědnost   
• Právní subjektivity 
• Environmentální vzdělávání a ekologická výchova 
 

Čotokva Malé lóže  
20. - 28. srpna 2011 
Čotokva Malé lóže proběhla tradičně poslední týden 
v srpnu. První dny jsme strávili putováním po česko – pol-
ském pohraničí, kdy si účastníci ověřili nebo nabyly no-
vých zkušeností s tábořením v přírodě. Čotokvu Malé lóže 
absolvovalo 13 účastníků z 9 kmenů ve věkovém rozmezí 
14 – 20 let. Zbytek týdne jsme strávili v malebné roubence 
v Dědově.  
Během celého týdne jsme se zabývali problematikou vede-
ní dětí v rodu, kdy jsme si ukazovali praktické ukázky ve-
dení schůzek, účastníci si vyslechli několik přednášek, vy-
zkoušeli si zdravovědu v praxi, vyrobili si pár výrobků 
(ze dřeva, korálků, papíru…), zahráli spoustu nových her, 
ale především poznali nové tváře a vytvořili výbornou par-
tu.  
 

Vzdělávání 
V letošním roce proběhly náčelnické zkoušky, tentokrát ve zcela novém kabátě, a to mj. i díky zapojení 
do projektu Klíče pro život zprostředkovaném Národním institutem dětí a mládeže pod MŠMT. Novinkou 
bylo zejména využití e-learningu pro distribuci studijních materiálů i plnění testů, ale i terénní víkend 
nabitý kolektivními úkoly. 
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Přípravná květnová cesta do rumunského 
Banátu, 6. – 10. května 2011 
Zástupci Asociace turistických oddílů mládeže, Ligy 
lesní moudrosti a Klubu českých turistů vyrazili na 
čtyřdenní cestu do rumunského Banátu. Cílem byla 
předpříprava již 4. ročníku letního tábora pro místní 
děti u vodních mlýnků pod vesnicí Gernik a hlavně 
návštěva krajanských vesnic spojená s promítáním 
fotek a videa z loňského tábora a nábor dětí na letošní 
rok. Ve vesnicích jsme byli ubytováni v rodinách dě-
tí, které s námi minulý rok strávily čtrnáct dní plné 
programu na louce U Petra, u vodních mlýnků. Jejich 
rodiny nás vřele přijaly a pohostily. Byly to krásné 
čtyři dny, s nadějí, že děti budou mít o tábory i v bu-
doucnosti zájem a že se možná najdou noví vedoucí 
z řad woodcrafterů, kteří by tábor pořádali v příštím 
roce. 
„U Petra. Malebné údolí, na jehož úbočí ze skály vy-
věrá průzračný potok plný raků a jiné zvířeny. Na 
potoce stojí několik mlýnků, k nimž již po generace 
přijíždí místní lidé mlít obilí. Nedaleká vesnice Ger-
nik, v níž v současné době žije okolo dvou set duší. 
Oblast českého Banátu, oblast na jihu Rumunska, kde 
se v předminulém století usadili a vesnice založili li-
dé, kteří přišli od nás, z české kotliny.“ 
 
6th International Woodcraft Gathering,  
29. - července - 1. srpna 2011 
Nejdříve nás cesta zavedla do Londýna a poté jsme 
se vydali vlakem do Dorchesteru. Dostali jsme se na 
tábořiště kousek od města s názvem Bridport. První, 
co na nás udělalo velký dojem, byla spousta stanů 
postavená po celé velké louce. Další den proběhl po 
obědě Opening Ceremony, následoval klasický cup 
of tea a pak už Country Dancing. Večer se posedáva-
lo u ohně a zpívaly se anglické lidové písně.  Další 
den se tancovalo, hrály se hry s dětmi, pil se čaj, jed-
lo se a odpočívalo. Večer byl pro nás připravený pro-
gram s názvem Merry Moot. Byla to hodinka zábav-
ných scének. Hlavní nedělní program byl výlet na 
Charmouth Beach, kde nás čekalo podvečerní Bar-B-
Q. Na této pláži jsme grilovali, sbírali kamínky, hle-
dali zkameněliny a bavili se spoustou dalších aktivit. 
Náš poslední program byl Closing Ceremony, kdy 
jsme dostali uhlík z ohniště, které hořelo celé naše 
setkání. Zůstala krásná vzpomínka na dny, které jsme 
strávili s anglickými woodcraftery. 

Mezinárodní aktivity 
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„Woodcraft – životní alternativa“  
Indiánské zpěvy a tance  
Poznatky o indiánských písních a tanečních stylech 
jsme se snažili během uplynulého roku předat účast-
níkům pravidelných setkání v prostorech pomocné 
školy v Dejvicích a formou malých představení i širší 
veřejnosti. Mnoho z účastníků našich setkání během 
roku navštívilo české i zahraniční powwow (festivaly 
severoamerických indiánských tanců a zpěvu), kde 
soutěžili v nejrůznějších kategoriích či na nich hráli a 
zpívali.  
 
Bambiriáda, 26. - 29. května 2011 
Letos jsme se opět zúčastnili již tradiční Bambiriády, 
která se konala na Praze 6. V 9.00 se brány Kulaťáku 
konečně otevřely. Ale lidičkové pražští nejsou raní 
ptáčata. Tudíž celé dopoledne se neslo v příjemném 
poklidu, Zi vítala s úsměvem každého příchozího, 
Waštélaka v týpku uváděl návštěvníky do života indi-
ánů a my ostatní se vrhli na ukázku křesání a pozná-
vání zvířat. Celý den utíkal velice příjemně. Naše sta-
noviště návštěvníky Bambiriády zaujalo většinou už 
z dálky. Kouř, který se vznášel kolem našeho stano-
viště, nepřehlédl  nikdo. Někteří návštěvníci, ať již 
velcí nebo malí, s úžasem sledovali, jak s pomocí 
křesadla a kamene během několika vteřin  vykouzlí-
me oheň. Děti byly velmi šikovné a jednomu z nich 
se povedlo brzy vykřesat spršky  jiskřiček. Výraz 
v jejich očích mluvil za vše. Na přípravě programu 
LLM se podílelo několik kmenů z řad LLM. 
 
Woodcrafterské centrum 
Klubovna kmene Walden slouží zároveň jako 
„Woodcrafterské centrum“  členům LLM i neorga-
nizovaným dětem a mládeži. Tyto prostory, které 
jsme si sami před několika lety zrekonstruovali, jsou 
pro provozování naší činnosti velmi důležité.  Slouží 
k  pořádání čtvrtečních tématických setkání, projekcí, 
promítání z cest a nejrůznějších kurzů. Woodcrafter-
ské centrum je prakticky denně vytíženo.  

Akce pro neorganizované děti a mládež 
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Kmen Osmaka Opo 
OSMACUP (18. 6.) - Jednalo se o „sranda závod“ pro všechny 
věkové kategorie. Kritériem byl tým sestavený ze závodníka 
a nasazovače. Každý závodník si přinesl super „vytuněné vozi-
dlo“, které mělo být nejen co nejrychlejší, ale také co nejkrás-
nější. Celý závod proběhl na starých autodráhových tratích 
ITES a pro všechny to byla akce plná napětí, vzrušení a zábavy. 
DESKOHRANÍ  (19. 11.) - Jak už název napovídá bylo to od-
poledne zaměřené na deskové hry. Domluvili jsme se s místním 
klubem dětí a mládeže a akci uskutečnili přímo v klubu dětí po-
blíž náměstí v Mnichově Hradišti. 
Hráči byli rozděleni ke stolům k jednotlivým hrám a zápolení 
začalo. Během akce jsme vyzkoušeli mnoho her. Pro účastníky 
byly připraveny pěkné ceny a to zvyšovalo chuť stihnout 
a „zvítězit“  v co největším počtu her. 
 
Kmen Tate Osmaka – „Pro všechny 2011“ 
Cílem pořádaných akcí se stalo smysluplné ovlivnění volného 
času dětí a mládeže formou zábavného, výchovného a vzděláva-
cího charakteru. Celý projekt byl uskutečňován v obcích Dola-
ny, Chvalkovice a Říkov. 
Dětský karneval (6. 3.) - Tentokráte jsme se vydali do světa 
námořníků, mořeplavců, vodníků… 
Jarní turnaj v kuličkách (29. 4.) - Soutěž v cvrnkání kuliček 
a dávno zapomenutých her - točení káči, obruče…) 
Čarodějnice (30. 4.) - Tradiční upalování zlých čarodějnic. 
Noc, která patřila kouzlům, strašidlům a nadpřirozeným bytos-
tem. 
 Pohádkový pochod (4. 6.) - Pohádkové toulání krásnou příro-
dou se skřítky, princeznami a dalšími bytostmi nejen pro malé. 
Bambiriáda Praha (26.—29. 5.) - Prezentace woodcraftu, 
ukázky činnosti, rozdělávání ohně křesáním. 
Strašidelný les (3. 9.) - Tajuplná cesta temným lesem, plným 
překvapení. 
Kurz indiánských řemesel (19. 11) - Práce s jelenicí, s korál-
ky, barvení, zdobení. Inspirací se staly námi vyrobené předměty 
- náhrdelníky, korálkované či barvené váčky nebo drobné ob-
řadní pomůcky. Součástí kurzu se také stalo vyprávění o indiá-
nech a jejich zvycích. 
 
Kmen Jestřábi  
Pod vedením kmene Jestřábi proběhl 26. listopadu 2011 kurs 
výroby adventních věnců a vánočních dekorací ve spolupráci 
s mateřským centrem Tuchlováček a Domem důstojného stáří 
v Tuchlovicích. 

Akce pro neorganizované děti a mládež 
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Kmen Otyókwa  
Kmen Otýokwa uspořádal Vítání jara 20. 3. a Vítání ptačího 
zpěvu (vycházka zaměřená na pozorování ptáků a jejich určová-
ní podle hlasu) ve dvou termínech 30. 4. a 14. 5. (určeno přede-
vším dětem). Mimo jiné jsme jako již každý rok uklízeli veřejná 
prostranství v rámci akce Ukliďme svět ( na jaře i na podzim).  
 
Kmen Wabash 
Uzlařská regata – Ostrava (tradiční jednodenní lednová akce pro 
širší veřejnost (cca 300 účastníků) pořádaná ATOMem, jako 
kmen se spolupodílíme na organizaci i soutěžíme, někteří členo-
vé pravidelně s velkým úspěchem. 
Michálkovické léto (Ostrava) – v rámci projektu Městského 
úřadu v našem obvodu jsme věnovali 1 červencové odpoledne 
místní neorganizované mládeži, účast cca 40 dětí , akce typu 
„zábavné odpoledne pro děti“ – soutěžní disciplíny, ve kterých 
jsme se snažili děti i něco naučit – např. poznávání zvířat, stříle-
ní z luku, …+ ukázka týpí včetně vybavení, přehlídka kmeno-
vých kronik a woodcrafterské literatury, tato akce mívá u veřej-
nosti úspěch, což nás těší.  
 
Kmen Trilobit 
Dne 6. 11., v sluncem zalitém odpoledni, kdy i větřík sem tam 
zafoukal do plachet draků, jsme pořádali na Větrné louce 
v Cholticích DRAKIÁDU.  K našemu velkému potěšení se na 
louce sešlo téměř 150 lidí a do námi vypsaných třech soutěžních 
kategorií (o nejmenšího a největšího draka) se přihlásilo 31 ma-
lých pilotů draků. Pro zpestření programu jsme připravili pečení 
chlebových hadů a souboje v lakrosu. Nechybělo pohoštění – 
pro děti štrúdl (který napekly maminky našich členů) a čaj a pro 
rodiče gulášek.  Finance na ceny poskytl Městys Choltice. 
V sobotu dne 10. 12. se v Cholticích na zámku  konala tradiční 
adventní slavnost Klanění tří králů. Protože nedílnou součástí 
hnutí Lesní moudrosti je snaha o zachování tradic, rozhodli 
jsme  se, že při příležitosti  tohoto vánočního jarmarku zkusíme 
zavzpomínat na umění našich prababiček a oprášíme pár starých 
receptů na vánoční cukroví. Za vydatného přispění maminek 
členů našeho kmene, jsme několik kousků upekli a nabízeli je 
k ochutnání.  
 
Indiánské zpívání ve Ville Vallile, 17. května 2011 
Indiánské odpoledne pro chráněný domov v Červeném Újezdu 
u Votic—zpívání, lukostřelba, ukázky rozdělávání ohně třením 
dřev. 
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Pojďte s námi do týpí, 28. května 2011 
Volnočasový projekt pro děti s diagnózou  SFXCH 
(Syndrom fragilního x chromosomu je dědičná genetická 
vada způsobující retardaci mentálního i fyzického vývoje 
jedince.), kterou pořádalo občanské sdružení Fragilní X 
spolu s Ligou lesní moudrosti. Cílem projektu bylo 
umožnit dětem s handicapem prožít nové podněty a pro-
žitky při kontaktu s přírodou. A zdravým dětem zpro-
středkovat kontakt s dětmi s handicapem, přiblížit jim 
jejich svět.  
 
Indiánské léto ve FN Motol, 2. - 23. června 2011 
Ve Fakultní nemocnici v Motole se letos v červnu opět 
uskutečnily Indiánské prázdniny. Na malé pacienty v 
areálu nemocnice opět čekal měsíc plný zábavy, dobro-
družných her, zajímavých přednášek a setkání se známý-
mi osobnostmi. Děti tak měly možnost zažít nevšední 
zážitky a zpestřit si nepříjemný pobyt v nemocnici. Děti 
viděly pravé indiánské obydlí, poslechly si několik indi-
ánských písní a měly možnost zhlédnout originální indi-
ánské oblečení a ozdoby. 
Ač se indiánská loviště a velké pláně nacházejí daleko na 
západě, najednou jakoby se prérie rozléhala všude kolem 
nás. Děti - indiánský kmen Motolů se dočkaly nejrůzněj-
ších překvapení a nevšedních zážitků. 
 
Indiánské loučení s létem, 17. září 2011 - kmen 
Bobrů 
Letos jsme pořádali dvě akce pro veřejnost - Dětský den 
na Bykáni a Indiánské loučení s létem v Říčanech. Na 
obou akcích pořádáme drobné hry pro děti s indiánskou 
tématikou. Hlavně říčanská akce dost populární, letos se 
zúčastnilo přes 800 návštěvníků.  
 
Liga pro LMŠ – seminář pro pedagogy les-
ních mateřských školek, 23. –25. září 2011 
V září proběhl seminář pro pedagogy lesních mateřských 
školek. Účastníci byli seznámeni s vzdělávacím systé-
mem woodcraftu, který je zaměřen mj. na pobyt 
v přírodě a praktickou  environmentální výchovu, řadu 
věcí si mohli vyzkoušet. Velkou pozornost vzbudily me-
todické materiály LLM, které obsahují náměty pro vše-
stranný harmonický rozvoj osobnosti a jsou přizpůsobe-
né k okamžitému použití pro práci s danou věkovou ka-
tegorií.  

Akce pro neorganizované děti a mládež 
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Ochrana přírody 
Stromy Anežky české, 5. listopadu 2011 
Zapojili jsme se do celostátní akce ČRDM k oslavě 
800. výročí od narození sv. Anežky České. Na její 
počest bylo vysazeno 100 lip jako symbol české stát-
nosti. Několik lip vysadili i členové LLM v rámci 
Dobrovolnického víkendu v Michalových Horách a 
kmeny Otyokwa, Trilobit a Jezerní lidé na dalších 
místech ČR. 
 
Mapování  šelem v Beskydech 2011,  
25. - 27. února 2011 
Mít oči jako rys, sílu jako medvěd a vytrvalost jako 
vlk… to by si přál nejeden z nás. Více než 20 let vy-
ráží na konci února desítky dobrovolníků do beskyd-
ských kopců, aby ve sněhu našli nenápadné známky 
přítomnosti rysů, vlků či probuzených medvědů. A 
již pár let se připojují i nadšenci z řad woodcrafterů 
z celé ČR..  
 
Dobrovolnický víkend v Michalových Ho-
rách, 
4. – 6. listopadu 2011  
V rámci Víkendu starých technologií byla budována  
permakulturní zahrada včetně vzdělávacího semináře, 
pod vedením zkušeného kameníka byla postavena 
část kamenné zídky před farou, byla provedeny práce 
na rekonstrukci barokního kamenného kříže, vysaze-
na lípa sv. Anežky české a řada dalších drobnějších 
činností.  

Jarní brigády na Kosím potoce 
Každoroční brigády tábořiště na Kosím potoce zahrnují péči o 
louky a okolní lesní porosty,  péče o sad původních místních 
odrůd ovocných stromů, břehy meandrujícího Kosího potoka i 
místní pramen pitné vody. 
 
Monitoring vodních ptáků na Bečvě -  kmen Okwaho 
 
Brigáda v přírodních rezervací v okolí Hranic 
na Moravě - kmen Okwaho 
 

Ukliďme svět - kmen Otyokwa 
Úklid veřejných prostranství v obci. 
 

Celoroční péče o rezervaci Pašijová dráha u Klad-
na — kmen Yellow Knife 
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Turistická základna Fram – Filipova Huť 
Turistickou ubytovnu Fram nedaleko Modravy,  nacházejí-
cí se v centrální části NP Šumava, získala LLM v roce 
2003 z Fondu dětí a mládeže. V uplynulých letech proběhla 
částečná rekonstrukce, přístavba a modernizace. Ubytovna 
je v provozu celoročně a slouží pro rekreaci a volnočasové 
aktivity dětí a mládeže jak z LLM, tak podobných organi-
zací, ale i zájemců z řad veřejnosti.  
V roce 2011 proběhla zásadní rekonstrukce podlahy ve sta-
ré části budovy a vodovodní přípojky. Byla významně 
zmodernizována a opravena kuchyň a upraveny interiéry 
společenské místnosti a obytných pokojů ve staré části bu-
dovy.  
 
Kosí potok 
V roce 2005 se podařilo LLM dokončit odkup pozemků 
v západních Čechách (i díky finanční podpoře MŠMT). 
Jedná se o louky podél Kosího potoka na Tachovsku, které 
se využívají k pořádání letních táborů. LLM louky i přileh-
lé lesní porosty náležitě spravuje v duchu šetrné péče 
o krajinu – probíhá zde pravidelné kosení luk, péče o při-
lehlé lesní porosty, výsadba sadu původních ovocných od-
růd apod. Na tábořišti probíhá nejen tradiční letní táboření 
LLM, ale i řada letních táborů jednotlivých kmenů. 
 
Fara Michalovy Hory 
Jako zázemí k nabytým pozemkům na Kosím potoce LLM 
zakoupila objekt bývalé fary v nedaleké obci Michalovy 
Hory. V současné době probíhá rekonstrukce objektu 
s cílem vybudovat zde časem středisko ekologické výchovy 
(SEV).  V roce 2011 proběhla náhrada stávající nefunkční 
jímky za nový plastový septik včetně uložení rour k objek-
tu, čímž byl položen základ na vybudování hygienických 
zařízení uvnitř objektu. Objekt slouží jako zázemí pro pořá-
dání některých aktivit LLM, jako byl například Dobrovol-
nický víkend v Michalových Horách. V budoucnu by měl 
objekt sloužit jako základna pro víkendové či prázdninové 
pobyty dětí a mládeže, ale také jako prostor pro pořádání 
vzdělávacích a jiných společenských aktivit pro veřejnost.  

Woodcrafterské základny 
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Břeclav 
Budovu na ulici Národních hrdinů v Břeclavi získala LLM 
od Fondu dětí a mládeže jako majetek po bývalém SSM v 
roce 2002 v poměrně neutěšeném stavu. Po několika letech 
práce se sem vrací činnost. Vedle pravidelných schůzek 
kmene Tatankaska se její členové po soustavných úklido-
vých pracích a opravě střechy pustili do úpravy vnitřních 
prostor. Byly opraveny odpady, elektroinstalace a komíny. 
V několika opravených místnostech je klubovna, knihovna 
a herna. 
V roce 2011 byla opravena další obytná místnost a uprave-
na na kuchyň, k tomu přibyla koupelna a jedno WC. Práce 
je tu ještě mnoho, ale to, co je již hotové, je pro členy kme-
ne Tatankaska velkou motivací celý projekt co nejdříve 
dokončit. Většinu oprav provádí starší členové kmene jako 
dobrovolníci. Objekt využívá nejen domácí kmen Tatan-
kaska, ale i některé další kmeny LLM, neboť poloha domu 
nabízí výborné zázemí pro cyklistické, vlastivědné a příro-
dovědné výpravy do lednicko-valtického areálu a dalších 
zajímavých jihomoravských lokalit. 
 
Bobří hrad 
Kromě majetku evidovaného přímo pod ústředím LLM 
jsou i některé kmeny majiteli nemovitostí či pozemků, kte-
ré využívají ke své kmenové činnosti . 
Mezi takové patří i woodcrafterská základna Bobří hrad 
v kraji Vysočina nedaleko obce Sklené nad Oslavou, který 
je v majetku brněnského kmene Jezerní lidé. Základna 
slouží celoročně jako zázemí pro pořádání volnočasových 
aktivit nejen kmenům LLM, ale i dalším zájmovým skupi-
nám zaměřeným na mimoškolní výchovu dětí a mládeže 
(A-TOM, Junák, Sokol, YMCA ad.). Pořádají se tu akce 
pro děti a mládež, rodinné akce, netradiční školní výlety, 
letní tábory, rukodělné víkendy a další. V letošním roce 
byla přidána nová okna v průčelí, opravil se podhled u boč-
ního vchodu, proběhla rekonstrukce jednoho pokoje. 
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Kmenové zřízení 
V roce 2011 spatřila světlo světa kniha Kmenové zřízení. Obsahem je in-
spirace pro nové kmeny (lesní školky, třídní kolektivy, skautské oddíly 
starších, kroužkům) i rodiny a jednotlivce stejně jako stávající kmeny. 
Kmenovém zřízení je neocenitelný průvodce k rozmanité činnosti pro vol-
ný čas.  
 
Časopis Woodcraft  
Časopis Woodcraft je čtvrtletník Ligy Lesní Moudrosti, který navazuje na 
dlouholetou tradici časopisů LLM jako byly Bizoní vítr a Vatra. Od roku 
2009  vychází pod názvem Woodcraft, což vyjadřuje nejen naši filozofii, 
ale i záměr a obsah časopisu. Šéfredaktorkou je Katka Benešová – Wiča-
nhpi a další členové redakční rady jsou Tomáš Koubek – Okeya, Jan Bej-
ček – Thokata Mani a nově Tomáš Macek - Netopýr. Redakční rada má 
mnoho externích spolupracovníků, kteří  píší články, dodávají návody, fot-
ky apod. V časopise jsou  pravidelné rubriky – Stalo se, Cestování, Tipy 
na výpravu, Zamyšlení, Ze života přírodních národů, Ze starých kronik, 
Námět k činnosti, Hry a oblíbené – Hlava není jen na čelenku. 
V roce 2011 vyšla 4 čísla v nákladu 700 ks vždy s celobarevnou obálkou.  
 
Totemová deska 
Totemová deska je informační bulletin pro vnitřní potřebu Ligy lesní 
moudrosti. Vychází nepravidelně, cca 3 – 4x ročně. Obsahuje provozní  
informace z ústředí pro kmeny, důležité zprávy z ČRDM,  hospodářské 
výsledky, kalendář ligových akcí, pozvánky na různé akce apod.  
 
Webové stránky www.woodcraft.cz 
Liga lesní moudrosti provozuje internetové stránky, které jsou informač-
ním zdrojem nejen pro členy LLM, ale také  pro lidi, které zajímá wood-
craft a naše činnost.  Na těchto stránkách lze v sekcích Zprávy, Stalo lze 
sledovat aktuální dění v LLM včetně možností on-line přihlášení na akci,  
v jednotlivých sekcí vyhledat různé informace. V rámci tohoto webu fun-
guje i propracovaná evidence členů LLM, přístupná oprávněným uživate-
lům on-line. Na webu jsou i podrobné informace ohledně provozu ubytov-
ny Filipova Huť včetně on-line rezervací.  
 
Webové stránky www.ligalesnimoudrosti.cz 
Zatímco výše uvedený web má sloužit především členům LLM a bližším 
zá j emcům o  ak t iv i t y LLM,  nově  v ytvo ř ený web 
www.ligalesnimoudrosti.cz je zamýšlený jako jednoduché atraktivní se-
známení LLM určený zejména novým zájemcům z řad veřejnosti, napří-
klad rodičům dětí, pedagogům a dalším. Oba weby jsou částečně funkčně 
propojeny. 
 
 
 

Publikační činnost 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

Přehled hospodaření 

Rozvaha k 31.12.2011   
v tis. Kč   
   
Aktiva Počáteční stav Koncový stav 
Stavby 1 948 1 948 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 641 641 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 
Pozemky 219 219 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 191 9 240 
Oprávky k budovám -276 -315 
Oprávky  k samost. movitým věcem a soubo-
rům movitých věcí -529 -585 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotné-
mu majetku -55 -55 
Zásoby a poskytnuté zálohy 127 165 
Pokladna 68 60 
Účty v bankách 326 940 
Odběratelé 0 0 
Poskytnuté provozní zálohy 50 156 
Ostatní pohledávky 0 0 
Náklady příštích období 7 1 
Příjmy příštích období 348 0 
Aktiva celkem 11 120 12 470 
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Pasiva Počáteční stav Koncový stav 
Vlastní jmění 9 766 10 721 
Fondy 93 93 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 10 0 
Účet výsledku hospodaření 0 53 
Ostatní dlouhodobé závazky 7 6 
Dodavatelé 169 220 
Přijaté zálohy 366 15 
Ostatní závazky 71 17 
Zaměstnanci 260 92 
Závazky k institucím soc. a zdr. 11 2 
Ostatní přímé daně 44 4 
Nároky na dotace 0 0 
Jiné závazky 44 41 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 80 0 
Výdaje příštích období 5 79 
Výnosy příštích období 194 1 127 
Pasiva celkem 11 120 12 470 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
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Výkaz zisku a ztráty   
v tis. Kč   
Náklady k 31.12.2010 k 31.12.2011 
Spotřeba materiálu 219 224 
Spotřeba energie 59 47 
Prodané zboží 12 -22 
Opravy a udržování 32 13 
Cestovné 224 244 
Reprezentace 0 0 
Ostatní služby 482 810 
Mzdové náklady 548 534 

Zákonné sociální pojištění 80 61 
Daně 13 5 
Ostatní pokuty a penále 0 2 
Jiné ostatní náklady 51 30 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 95 95 
Poskytnuté příspěvky zúčto-
vané mezi organizačními 
složkami 480 471 
Poskytnuté členské příspěv-
ky 0 0 
Náklady celkem 2 295 2 514 

   
Výnosy     
Tržby za obchůdek 35 37 
Tržby za nájem 768 680 
Úroky 1 0 
Jiné ostatní výnosy 149 187 
Dary 0 142 

Přijaté členské příspěvky 229 241 
Provozní dotace 1 123 1 280 
Výnosy celkem 2 305 2 567 
     

Hospodářský zisk celkem 10 53 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

Vybraná střediska k 31.12.2010 k 31.12.2011 
   
Filipova Huť     
Náklady    
Spotřeba materiálu 91 49 
Spotřeba energie 45 40 
Opravy a udržování 29 4 
Cestovné 146 133 
Ostatní služby 54 73 
Mzdy 51 48 
Zákonné pojištění 17 16 
Daň z nemovitostí 1 1 
Ostatní daně a poplatky 4 3 
Manka a škody 0 0 
Jiné ostatní náklady 23 10 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 9 
Náklady celkem 470 386 
Výnosy    
Tržby za ubytování FH 416 330 
Jiné ostatní výnosy 5 5 
Provozní dotace 56 44 
Výnosy celkem 477 379 
Hospodářský zisk celkem 7 -7 
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Kosí potok a Michalovy Hory     
Náklady    
Spotřeba materiálu 14 64 
Spotřeba energie 4 3 
Opravy a udržování 2 9 
Cestovné 33 58 
Ostatní služby 29 216 
Mzdy 11 47 
Ostatní daně a poplatky 7 1 
Jiné ostatní náklady 9 9 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 63 63 
Náklady celkem 172 470 
Výnosy 0 0 
Tržbv za nájem 1 1 
Jiné ostatní výnosy 87 111 
Přijaté dary 0 35 
Provozní dotace 78 304 
Výnosy celkem 166 451 
Hospodářský zisk celkem -6 -19 

 k 31.12.2010 k 31.12.2011 
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provoz kanceláře   
Náklady    
Spotřeba materiálu 1 37 
Spotřeba energie 9 4 
Opravy a udržování 1 1 
Cestovné 12 12 
Reprezentace 0 0 
Nájem a služby 113 278 
Mzdové náklady 184 147 
Zákonné pojištění 63 44 
Manka a škody 0 0 
Jiné ostatní náklady 5 4 
Poskytnuté členské příspěvky 0 0 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0 
Náklady celkem 388 527 
Výnosy    
Tržby za nájem kanceláře 0 0 
Úroky 1 0 
Jiné ostatní výnosy 24 0 
Přijaté příspěvky (dary) 0 97 
Přijaté členské příspěvky 157 225 
Provozní dotace 205 232 
Výnosy celkem 387 554 
Hospodářský zisk celkem -1 27 

 k 31.12.2010 k 31.12.2011 
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Rozpis dotací 

Dotace MŠMT za rok 2011 
  
Oblast 1  
pn ústředí 90 000,00 
pn a vybavení kmenů 449 128,00 
mzdy 150 000,00 
tábory 37 069,00 
krátkodobé akce 55 613,00 
vzdělávání 8 190,00 
mezinárodní setkání 10 000,00 
celkem 800 000,00 

  
Oblast 2  
Walden 37 000,00 
Tate Osmaka 32 000,00 
ústředí 81 000,00 
celkem 150 000,00 

  
Oblast 3 (Investice)  
Filipova Huť 700 000,00 
Fara 300 000,00 
celkem 1 000 000,00 

  
Mimořádná - neinvestice  
Evropský rok dobrovolnictví 139 699,00 
celkem 139 699,00 

  
MHMP 135 000,00 

  
Dotace na zemědělské pozemky 2 555,07 

 23 291,91 
 25 846,98 
  

Nadace VIA 30 000,00 
  

celkem dotace 2 280 545,98 
  

investice 1 000 000,00 
neinvestice 1 280 545,98 


