
   

 

 

LIGA LESNÍ MOUDROSTI 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 



2  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

 
Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti, z.s. za rok 2014 

Ústředí: Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

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

Web: www.woodcraft.cz 

Výroční zprávu zpracovaly: Jitka Koutenská a Iva Procházková (hospodaření) s přispěním mnoha autorů 

textů a fotografů z řad LLM. 

Činnost Ligy lesní moudrosti v roce 2014 finančně podpořili: 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

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

Státní zemědělský intervenční fond 

soukromí dárci 

 

 

Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům! 



3  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

Úvod 
 
I rok 2014 byl v Lize lesní moudrosti naplněn mnoha výpravami za dobrodružstvím, tábory, setkáními  
rodin s nejmenšími dětmi, mezikmenovými akcemi i programy pro veřejnost. 
 
S koncem roku skončil i projekt „Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti — odpovědnost za sebe sama i za 
druhé skrze prostředí neformální výchovy“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OP VK), díky němuž se nám podařilo vydat tři publikace a spustit jednu webovou hru. V předchozích 
dvou letech vyšel inovovaný Svitek březové kůry — Kniha orlích per a mistrovství a Orlí pera a mistrov-
ství pro malé zálesáky a woodcraftery. V roce 2014 pak publikace určená pro děti ve věku od čtyř do deseti 
let — Korálkové činy pro skřítky. V dnešní době plné internetu jsme zkusili trochu netradičně oslovit  
i děti, které tráví spoustu času na počítači, spuštěním webové hry Stoupání na horu, kde děti plní činy  
obdobně jako je tomu u publikací. Své výsledky nahrávají do systému a po schválení dalšími hráči se  
posouvají výš k vrcholku hory a získávají oblečení a vybavení pro svou postavičku. Doufáme, že píle  
a investovaný čas autorů, metodiků i pilotážních skupin měla smysl a knihy i hra budou sloužit a rozšiřovat 
povědomí o woodcraftu a plnění činů. 
 
Pokud vás zajímá, co dalšího se během roku 2014 událo, čtěte dál. 
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Co je Liga lesní moudrosti 

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 

Liga lesní moudrosti je držitelem ocenění MŠMT Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží na 
léta 2011 – 2015.  

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 sounáležitosti s prostředím, ze  
kterého vzešel. 

Liga lesní moudrosti, z.s. (LLM) je 
dobrovolné, zájmové a nezávislé  
sdružení občanů dle zákona  
č. 83/1990 Sb., o sdružování obča-
nů. LLM je otevřena všem lidem 
bez rozdílu vyznání, rasy a pohlaví, 
dětem, mládeži i dospělým. Jedná 
se o NNO, která se zaměřuje zejmé-
na na mimoškolní výchovu a vzdě-
lávání dětí, mládeže a dospělých, 
rekreaci dětí, mládeže a dospělých  
a praktické ochraně přírody a péči  
o krajinu. 
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Jak Liga lesní moudrosti funguje 
 
Činnost organizace se praktikuje převážně prostřednictvím 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 formou schůzek, jednodenních i vícedenních výprav, táboření, 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 Sněm zástupců, který volí náčelníka a ohnivce LLM. Letošní Sněm zástupců 
se konal 4. 10. 2014 v Ekocentru SEVER v Horním Maršově. 

Náčelník LLM:        Filip Chmel  
Ohnivec LLM:        Jan Bejček 

Členové náčelnictva: 
místonáčelnice        Kamila Lunerová  
ČRDM, správce - Kosí potok, fara     Aleš Sedláček 
rodinné kmeny, Lóže skřítků, Lesní mateřské školky  Kateřina Pejšová 
vztahy s veřejností, ligové spolky     Kateřina Chvátalová 
kancelář, ústředí        Jitka Koutenská 
akce pro veřejnost       Tomáš Sadílek 
Velká lóže         Vít Suk 
Malá lóže         Roman Machain 
správce webu, marťanský tým (IT), ÚROP   Pavel Spálený 

Členové rozšířeného náčelnictva:    Revizní komise: 
Šéfredaktorka časopisu Woodcraft :   Předseda  Milan Pernický 
  Kateřina Benešová       Marta Ryšavá 
Náčelník Čotokvy:         Jiří Kluiber 
  Jiří Macek         
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Kde máme kmeny a rody 
V roce 2014 měla LLM 50 organizačních jednotek (kmenů a rodů), které působí ve 14 krajích ČR. Největší 
koncentrace kmenů LLM je v Praze, Brně a jejich okolí, ale řada kmenů je i v menších obcích. 

Praha 
Bílí vlci, Cante Waste Oyate, Changleska Thozi, 
Čovečové, Drum bun, Kruh, Národ 4 živlů,  
Psí družina, Rod kojota, Severní hvězda, Strážci 
údolí, Ťapáč, Tussilago, Vydry, Wahpeton,  
Walden 

Středočeský kraj 
Bobrů (Říčany), Hledači (Černolice), Jestřábi 
(Tuchlovice), Lacerta Peta (Mělník), Matohota 
(Pětihosty), Mawadani (Davle), Mniwača  
Wičašayatapi (Říčany), Omaha (Kosmonosy), 
Osmaka Opo (Mnichovo Hradiště), Rahanové 
(Bradlec), Rod ze Želichova (Postupice),  
Sacagawea (Mělník) 

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

Plzeňský kraj 
Jilm (Holoubkov), Šemíci (Starý Plzenec) 

Karlovarský kraj 
Strážci pokladů (Bečov nad Teplou) 

Královehradecký kraj 
Tate Osmaka (Dolany) 

Pardubický kraj 
Trilobit (Choltice) 

Kraj Vysočina 
Wanagi Oyate (Golčův Jeníkov) 

Jihomoravský kraj 
Huascarán (Tvarožná), Jezerní lidé (Brno), Kynkažu 
(Brno), Od soutoku (Ivančice), Stopaři (Brno),  
Tatankaska (Břeclav), Vlci (Velké Pavlovice),  
Wallowa (Brno), Wanawega (Břeclav) 

Moravskoslezský kraj 
Wabash (Ostrava) 

Zlínský kraj 
Arapaho (Uherské Hradiště) 

Olomoucký kraj 
Okwaho (Hranice n. Mor.) 

Ústecký kraj 
Tygři (Teplice) 

Liberecký kraj 
Ačjuta Gotra (Doksy) 

Počet členů LLM se v roce 2014 opět o něco navýšil. Podíl členů do 26 let se drží lehce nad hranicí 
70%, což je způsobeno zejména tím, že přes postupný mírný nárůst členstva nám odrůstají členové  
v mládežnickém věku a nadále zůstávají členy organizace. 

Rozdělení členů 
dle věku 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Do 18 let 521 584 576 630 

19 - 26 let 190 184 210 190 

27 let a více 304 311 336 343 

Celkem 1015 1079 1122 1163 
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Malá lóže 
 
Děti ve věku přibližně 6 – 15 let tvoří „Malou lóži“, převážně jako členové dětských kmenů. Kmenová  
činnost 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 a mistrovství. Pro potřeby předškolních dětí a dětí do deseti let slouží Korálkové 
činy pro skřítky. Systém činů vede jedince k rozvoji zdravého životního stylu, vědomostí (přírodověda, 
astronomie, historie, filozofie aj.), rukodělných ad. dovedností, ale i k práci pro druhé a pro své okolí 
(vedení kmene, organizace společenských aktivit, aktivní ochrana přírody). 
 
Tento systém zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti, který vhodně doplňuje působení rodiny a školy. 

sport 
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Kmeny Malé lóže se setkávají během roku na řadě akcí, které jsou obvykle otevřeny i zájemcům z řad 
veřejnosti. 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 

Stará Praha 
29. března 2014 

Tradiční hra pořádaná kmenem Ťapáč seznámila účastníky opět 
s historií další částí Prahy, tentokrát s Malou Stranou. 

Letos se pokusili hráči pomoci Albrechtu z Valdštejna skoupit 
všechny nemovitosti, které měl na Malé Straně. Nebylo to 
ovšem jen tak, neboť klíče vlastnilo mnoho známých osobností, 
jako třeba Ema Destinová či Jan Werich. 

TaMaLo (Táboření Malé Lóže)  
a Stopa Černého vlka 
8.—11. května 2014 

Tábořiště Malý Walden nedaleko Skleného nad 
Oslavou hostilo o prodloužený víkend hned dvě 
akce najednou.  

Vrstevníci z různých koutů republiky se mají 
možnost na TaMaLu lépe seznámit, zatábořit, 
předat si vlastní zkušenosti a naučit se nové  
dovednosti. Nechyběla soutěž v rozdělávání  
ohně a spousta dalších her plných napětí a zába-
vy. 

Lesní běh  
a Bloudění woodcrafterů 
31. května a 1. června 2014 

Dvě soutěže ve dvou dnech, to byla náplň tohoto víkendu. 

V Lesním běhu soutěžící ukázali své znalosti ve zdravovědě, 
zastříleli si ze vzduchovky a z luku, zkusili postavit přístřešek, 
ukázali jak se vyznají v mapě, vyzkoušeli slaňování a také se 
projeli na kole po překážkové dráze.  

V neděli navázalo orientačně laděné Bloudění. Skupiny či jed-
notlivci museli zdolat jednu ze dvou možných tras a najít 
všechny kontroly. I když to nebyl jednoduchý úkol, nakonec se 
všem podařilo dostat do cíle. 
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Kiwendotha 
26. — 28. září 2014 

Na dvoře krále Artuše se opět děly 
věci. Do jakéhosi kusu skály někdo 
zarazil meč, jehož jméno zní bůh ví 
proč jaksi tajuplně—Excalibur. Kdo 
prý ho z toho kamene vytáhne, může 
zasednout na hradě Kamelot po bok 
rytířů kulatého stolu… To byla výzva 
pro spoustu dětských kmenů, které se 
sešly i přes nepřízeň počasí, aby plnily 
nejrůznější úkoly a mohly se tak  
posunout blíže kulatému stolu. 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 

Čotokva Malé lóže 
22. srpna — 30. června 2014 

Čotokva, neboli lesní škola, nastínila budoucím vedoucím rodů (podjednotky kmenů) jakým směrem se 
mohou při vedení vydat. Akce proběhla ve dvou částech, putovní, kde se měli účastníci lepší šanci  
seznámit a vyzkoušet si praktické činnosti, jako například postavit přístřech či připravit ohniště na vaření 
a druhý den jej dokonale uklidit a zamaskovat, a stacionární, u které složila jako zázemí jedna ze  
základen Ligy lesní moudrosti, chata ve Filipově Huti. Nechyběly přednášky o pedagogice, psychologii  
a obecně o tom, jak vést děti ve kmeni, ale ani praktické ukázky přípravy programu schůzky, hraní her,  
či posilování řečnických dovedností.  
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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  
kmenových 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  
bojovat. 

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  
Jezerní lidé, Wahpeton, Tussilago, Wabash, Walden a další. 

Při činnosti s nejmenšími dětmi se často využívá publikace Korálkové činy pro skřítky, tj. pro děti do při-
bližně 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  
menší „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, nedílné součásti woodcrafterského života. 

Velká lóže 
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Jarní brigády na Kosím potoce 
duben - červen 2014 

Pokud si chtějí členové užít letní táboření 
na Kosím potoce v klidu a bez přemíry 
stresu, je třeba absolvovat několik  
pracovně zaměřených víkendů, během 
kterých připraví dřevo, louky i blízké 
okolí do co nejlepších podmínek. Ani rok 
2014 nebyl výjimkou. 

Akce pro Velkou lóži v průběhu roku 

Setkání náčelníků rodů dětských  
kmenů 
24. - 26. ledna 2014 

Akce, která vznikla relativně nedávno se 
již zařadila do těch tradičních. Náčelníci 
dětských kmenů se sešli tentokrát  
v Břeclavi, kde debatovali nad nejrůzněj-
šími otázkami. Náčelník LLM Filip  
přivezl mimo jiné ukázat své indiánské 
výrobky, a tak inspirace k vyrábění mají 
kmeny spoustu. Nechyběla ani diskuse 
nad akcemi pro Malou lóži, o jejich  
pořádání, četnosti a programu na nich.  

Putování Velké lóže - Nejkrásnější 
sbírka 
1. - 4. května 2014 

O prvomájovém víkendu vyrazilo několik 
nadšenců na tradiční, v pořadí již šesté pu-
tování po CHKO a národních parcích  
Československa inspirované stejnojmennou 
knihou M.Nevrlého. Cílem byl kraj bílých 
skal, barevných rostlin, domov medvědů  
a orlů, rodiště Jánošíka – Národný park 
Malá Fatra. Čekalo je tam nejen chození po 
rozkvétajících horských lukách či soutěs-
kách zvonících vodou. Vyzkoušeli si  
plavbu na pltích po Váhu, navštívili hrad 
Strečno i rázovité horské chaty a celý večer 
se zatajeným dechem poslouchali vyprávě-
ní ředitele NP, který ví o medvědech snad  
úplně vše. 
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Letní táboření LLM na Kosím potoce 

25. července – 10. srpna 2014 

Letošní táboření bylo výjimečné hned z několika důvodů.  

Po mnoha letech se konalo v netradičním termínu a ne prvních čtrnáct dní v červenci, aby měli možnost  
i členové kmenů, kteří mají své tábory pravidelně od začátku prázdnin, přijet si zatábořit. 

Součástí táboření pak bylo i 7. mezinárodní setkání Woodcrafterů (International woodcraft gathering).  
Jednou za tři roky se střídavě woodcrafteři z Anglie a Česka setkávali jednou v Anglii a podruhé u nás. 
Tentokrát jsme chtěli  woodcrafterům z jiných zemí ukázat, jak žijeme a jak si užíváme pobyt v přírodě, 
proto jsme obě akce spojili. Při této příležitosti jsme sezvali i lidi z dalších zemí, kteří s námi sympatizují. 
Dorazili kamarádi z Anglie, Ameriky, Kanady, Polska, Slovenska, Německa a Izraele. Celkem se  
účastnilo 330 lidí z naší republiky a 44 ze zahraničí. 

Součástí programu byly ověřené akce jako vodní, či horský golf, závody lodiček, aukro, soutěž  
v rozdělávání a tření dřev, soutěž o nejlepší indiánský a woodcrafterský výrobek, Pow Wow a další. 

Na slavnostním sněmu předala lize Julie A. Seton, vnučka E. T. Setona, Setonovu osobní pečeť. 
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Bobří hrad - Okwaho 
31. ledna - 1. února 
Využili jsme pozvání přátel z kmene Jezerní lidé  
a vyrazili na srub Bobří hrad, který se nachází na 
břehu jezera - tou dobou krásně zamrzlého. Po  
zabydlení jsme vyrazili celí netrpěliví na led  
a užívali si radovánek, které nabízel. Večer, ve 
světle svící a lamp, proběhlo ochutnávání dobrot, 
které jsme přivezli ze svých domovů. Druhý den 
jsme chystali curlingovou dráhu, aby mohl začít 
souboj generací děti proti dospělým. Protože se 
blížil večer, který byl ve znamení sněmu, připravi-
li jsme vše nezbytné k jeho hladkému průběhu. 
V neděli jsme využili poslední příležitost užít si 
ledové plochy, uklidili a vlakem jeli domů. 

Výpravy, výlety a putování kmenů 
Během roku se kmeny schází v klubovnách za účelem různých činností, zdokonalují se v dovednostech  
a znalostech (např. výtvarné činnosti, zpívání, přednášky…). O víkendech a v době prázdnin kmeny  
pořádají jedno (či více) denní výpravy s různorodým zaměřením (např. kultura, poznávání historie…).  
Z mnoha kmenových akcí vybíráme jen některé: 

Zimní kmenové táboření na Kosím  
potoce - Changleska Thozi 
27. prosince - 2. ledna 
Na táboření nás bylo celkem 4 dospělí a 3 děti.  
Postavili jsme menší týpí. Vařili jsme na ohni růz-
né dobroty, úspěch měla žebra a kroupová polívka. 
Zažili jsme snížek zmrzlý, přemrzlý, koulovací  
i vlhký. Každý den jsme nachodili aspoň  
10 kilometrů po okolí a stopovali jsme zvířata. 
Třetí den táboření bylo 13 stupňů pod nulou do 
půlnoci, pak jsme už raději neměřili. Nový oheň  
v novém roce nám přinesly Nepravé tváře od na-
šich sousedů z vraního týpí. 

Podzimní prázdniny - Ťapáč 
2. března 2013 
Podzimní prázdniny jsme si užili na chatě, kde 
nás navštívili skuteční mimozemšťani. Setkání  
s cizí rasou dopadlo nad míru dobře a doufám, 
že i oni si udělali jen dobrý „obrázek“ o naší 
civilizaci. Kromě tradičního poznávání okolí 
jsme si i pouštěli draky a hrálo spoustu her  
v příjemné podzimní přírodě. 
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Velikonoční cykloputování - Strážci údolí 
17. - 21. dubna 2014 

Tentokráte	 jsme	 se	 rozhodli	 vyměnit	 pohorky	 za	 pedály		
a	 nasednout	na	naše	 jednostopé	 stroje.	Výlety	byly	 jak	po	
historických	 památkách	 tamějšı́ho	 kraje,	 tak	 i	 kam	 nás		
řı́dı́tka	 vedla,	 a	 tak	 jsme	 se	 ocitli	 i	 za	 hranicemi	 C�eské		
republiky.	 Pro	 necyklisty	 byly	 připraveny	 pěšı́	 výlety	 se	
zkušeným	turistický	průvodcem	Bačou.	Byli	jsme	ubytovánı́	
na	woodcrafterské	 základně	v	Břeclavi,	 kde	 jsme	si	 i	 sami	
vařili.	Na	Velikonočnı́	pondělı́	nás	kluci	neušetřili	pořádné-
mu	vykoledovánı́	pomlázkou,	a	 tak	 jsme	 jim	rozdaly	vajı́č-
ka,	která	jsme	pečlivě	v	neděli	připravovaly.		

Výpravy, výlety a putování kmenů 

Dědov - Tate Osmaka 
10. - 12. října 2014 

Na	 chalupu	 v	 Dědově	 jsem	 se		
vydali	 již	 po	 několikáté.	 Mı́sto	
očekávané	 dlouhé	 sobotnı́	 túry,	
na	 nás	 čekalo	 překvapenı́.	 Dora-
zili	jsme	na	ranč,	kde	bylo	mnoho	
konı́,	 na	 kterých	 jsme	 se	 mohli	
projet.	 Staršı	́ bez	 doprovodu,	
mladšı́	 s	 vodičem.	 Odpolednı́m	
cı́lem	 byl	 zámeček	 Bischofstein,	
kam	děti	dojeli	v	kočáře	Staršı́	si	
museli	cestu	vyšlápnout	pěšky.	

Jarní sněm - Trilobit 
11. - 14. dubna 2014 

Výprava do Horního Jelení byla velmi vydařená.  
Počasí bylo naprosto úžasné. Nechybělo plnění Orlích 
per, konkrétně byla možnost zkusit si splnit čin ze 
skoku z místa do dálky, Kimovy hry, poznávání bylin, 
zatloukání hřebíků a hodu míčkem na terč. Největší 
ohlas u dětí však měla hra Městečko Palermo. Během 
večerního sněmu bylo uděleno několik činů a přijata 
spousta nových členů. 
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Tábory kmenů 
Vrcholem celoroční činnosti kmenů jsou letní tábory. Řada kmenů jezdí ovšem na táboření během všech 
čtyř ročních období. Tábořiště využívají vlastní, nebo vypůjčená od jiných kmenů, v neposlední řadě pak 
ligové tábořiště na Kosím potoce. Táboření je časem pro dobrodružství, romantiku, pohyb i odpočinek, 
pro rekreaci, setkání s přáteli, plnění orlích per, či večerní posezení za zvuku kytar a povídání kolem  
ohně v týpí. Z mnoha kmenových táborů vybíráme jen některé: 

Bobři 

Jako každý rok náš tábor proběhl první tři týdny  
v červenci na stejném místě v blízkosti Chlumu  
u Zbýšova. Táborová hra byla tentokrát inspirována 
knihou Bratři lví srdce od Astrid Lindgrenové, kde 
jsme provázeli Suchárka na cestě Nangijálou. Již 
tradičně táborníci soutěžili v Olympiádě, Dřevoru-
becké a na tři dny se rozprchli na výpravy. Tábor 
byl zakončen slavnostním sněmem a vyhlášením 
bodování. Během tábora též proběhla oslava a podě-
kování Chetovi za 21 let náčelníkování. 

Strážci údolí 

Celotáborová hra se nesla v duchu indiánů, kteří brání své 
prérie před nájezdy bílých mužů. Nechyběly scénky, hry na-
byté adrenalinem a soutěživostí. Děti si tábor užívali. Samo-
zřejmě probíhali obřady, přechody mezi lóžemi a udílely se 
přezdívky.  

Ťapáč 

Ale asi tím největším vrcholem celoroční činnosti 
je letní tábor. Již několik let jsme na louce kousek 
od Štipoklas v okrese Kutná Hora. Louka patří 
dědovi jednoho z našich členů, a tak je o nás vždy 
výtečně postaráno. Vodu bereme ze studny dědy, 
u kterého máme zároveň uschovány i tyče a další 
materiál, u tábořiště máme rybník a vůbec je tam 
krásně. Tématem letošního tábora bylo Po vlnách 
do neznáma za objevením pokladu. A jak to  
dopadlo? No samozřejmě, že jsme našli, co jsme 
hledali. 
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Noc s Andersenem 
25. dubna 2014 
Děti během podvečera procházely krajinou  
řeckých bájí a pověstí a seznamovaly se s bohy. 
Bohové si pro ně připravili úkoly, kterými se 
dětem více přiblížili. Daidalos s sebou přinesl 
labyrint, Dionýsos víno a zpěv, Poseidón  
trojzubec, Apolón svoji krásu, Artemis  
nezapomněla luk a šípy, Medúza lákala svou 
nebezpečností, Afrodité nás obdarovala láskou  
a Athéna přispěla svou strategií a moudrostí. 
Cháron nás za nemalý peníz převezl do podsvě-
tí, kde Hádes a Persefona již netrpělivě čekali na 
smrtelníky. Jen někteří se perlami z říše mrtvých 
vykoupili a vrátili se zpět mezi nás. Odměnou 
byly knihy řeckých bájí a pověstí pro každého  
z vítězné skupiny. 

Akce pro neorganizované děti a mládež 

Kurz indiánských řemesel 
29. listopadu. 2014 
Akce určená pro ty, co rádi vyrábí a chtějí se  
dozvědět něco nového. Cílovou skupinou jsou spíše 
začátečníci, ale ani zruční woodcrafteři, či zástupci 
veřejnosti se nenudí. Jako možná inspirace slouží  
výrobky, jejichž autory jsou sami členové kmene. 
Letos účastníci vyráběly drobné výrobky z kůže, zdo-
bili je korálky a mohli  

Tawiskara 
26. - 28. září 2014 
Poslední víkend v září se na šest desítek lukostřel-
ců sjelo na tábořišti kmene Zátoka Tate Osmaka, 
aby si užili poslední záříjové sluníčko, trochu si 
zatábořili a hodně zastříleli. Na programu byly 
tradiční disciplíny jako rovinná střelba, lovecká 
stezka či ústupová střelba. Novinkou byla instink-
tivní střelba na pohyblivý terč, která se u starších 
účastníků stala velkým hitem. Mladší potom  
ocenili možnost tahat za provázek a vypouštět  
malé terčíky do vzduchu pro své starší  
spolustřelce. 
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Jarní ohnivecké setkání 
Jarní setkání s rytmem 
14. - 16. března 2014 

Jarní setkání bývají zaměřena na 
nějaké téma. To letošní bylo  
naplněno rytmem. Účastníci  
z řad ohnivců i jejich sympa-
tizantů rozezněli bubny i hlavy  
v Drum Circle, vyzkoušeli si  
výrazový tanec, divadlo, dozvě-
děli se něco o muzikoterapii,  
vyráběli hudební nástroje a nejen 
to.  

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. 

Výroční sněm LLM  
2. srpna 2014 

Sněm LLM je příležitost, kdy se sejde spousta členů 
ligy napříč kmeny a mají možnost posedět  
u slavnostního ohně a bilancovat nad woodcrafter-
skou činností. Jelikož byl ten letošní součástí  
7. mezinárodního setkání woodcrafterů, i zde bylo 
slyšet několik jazyků. Nechybělo děkování, obdaro-
vávání, představování probíhajících i nových  
projektů a samozřejmě udělování titulů a post za 
splněná orlí pera (činy). 

Podzimní ohnivecké setkání s příběhem 
14. – 17. listopadu 2014 

Podzimní setkání 2014 proběhlo na téma pohádky a příběhy. Hned na začátku jsme si mohli vyzkoušet, 
jaké je to prožít pohádku na vlastní kůži jako Honza jdoucí do světa, sám v temném lese potkávaje pohád-
kové bytosti. V průběhu víkendu jsme se pak kromě rozebírání stavby příběhů a jejich užití ve kmeni, vě-
novali i tradičním tématům jako je čtyřnásobný zákon, stoupání na horu, ohnivcova výbava, dovednosti a 
ohnivectví samotné. V indiánské legendě o Initi jsme se dozvěděli, jak se potní chýše staví a vede a také 
jme si to prakticky zkusili s nad očekávání silným výsledkem. To vše v pohádkové atmosféře kouzelného 
Bobřího Hradu, kde létala pečená kuřata do úst, jitrnice rostly na stromě a zlatá rybka dokázala plnit přání.  

Kruhy: seberozvojová setkání 
nepravidelně v průběhu roku 

V roce 2014 vzniklo setkávání Kruhy zaměřené 
na práci na sobě, které se zhruba po dvou  
měsících opakuje, pokaždé na jiné téma. V tom 
letošním jsme se mohli bavit například na téma: 
Z čeho máme strach? Jak se strachem pracovat? 
(Moje) víra, moje setkání s vírou, mimořádné 
zážitky. Jak se posouváme od "něco rozumem 
vědět" ke skutečně to žít? Jaký je rozdíl mezi tím, 
že vím, co dělat, a doopravdy to dělat? 
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Vzdělávání 
V letošním roce proběhl mimo jiné další běh náčelnických zkoušek., akreditovaného kurzu MŠMT pro 
hlavní vedoucí dětských táborů, které musí absolvovat každý náčelník kmene.  

Náčelnické zkoušky 
28. - 30. března a 25. - 27. dubna 2014 

Teoretickou část, kterou mohli účastníci 
pomocí e-learningu plnit z tepla domova  
i letos doplňovaly praktické úkoly na dvou  
víkendech. Během prvního se adepti na  
náčelníky vlastnící glejt ocitli na hradě  
Bečov nad Teplou nedaleko Karlových  
Varů. Vyzkoušeli si spolupráci ve skupi-
nách, dozvěděli se něco o legislativě, ale 
zbyl čas i například na lezení po ferratě  
v Bečovské botanické zahradě. Kdo se chtěl 
účastnit i druhého víkendu, musel pomocí 
indicií odkrýt místo konání. Posledním  
záchytným bodem byl úkol z hospodaření, 
který i posledním váhavcům napovědět souřadnice GPS, takže na zříceninu hradu Ronov u Úštěka o měsíc 
později dorazili všichni. Tentokrát se jednalo o víkend putovní. Celý víkend se vařilo na ohni, hodovalo, 
povídalo se v kruhu, vyprávělo se o sněmu, o zvyklostech v kmenech. Všichni si zkoušeli rozdělávat oheň 
třením dřev i křesáním. 

Letošní ročník absolvovalo 9 lidí úspěšně a 2 dokonce výborně. 

Zdravotnický kurz 
20. - 21. května 2014 

Jelikož táborový zdravotník musí mít  
absolvovaný kurz Zdravotník zotavovacích  
akci, nabídli jsme možnost našim členům  
účastnit se takového akreditovaného kurzu  
pořádaného jedním z naších členů. Oproti  
jiným kurzům byl tento hodně orientován na 
„naše“ táborové prostředí a situace, které  
mohou nastat. Samozřejmostí byly praktické 
ukázky včetně namaskování. Protože člověk 
nedělá zdravotníka jen na táboře, ale měl by mít 
celkový přehled, na řadu přišlo i téma jako  
mrtvice, infarkt, otrava plynem, nebo třeba  
pomoc feťákovi nakaženému žloutenkou typu 
B. Teorie je dobré znát, ale důležité je umět jí 
použít v praxi, což bylo cílem si při nahraných 
simulacích vyzkoušet.  
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• V časopise Archa 1/2014: Stylově, malebně 

Jiří Macek - Čiksika, dlouholetý člen Ligy lesní modrosti a člen rozšířeného náčelnictva, se považuje za 
woodcraftera i skauta zároveň – a coby kontrabasista ještě „tvrdí muziku“ s trampskou kapelou. Tram-
ping, skauting a woodcraft mají v našich krajích společné kořeny, říká. . 
 
On-line k nahlédnu� zde: http://crdm.cz/casopis-archa/12014/ 

 

• V časopise Archa 4/2014: Liga lesní moudrosti postavila týpí uprostřed Prahy 

Již několik let pravidelně prezentuje na Bambiriádě, přehlídce organizací zaměřených na mimoškolní vý-
chovu dětí pořádanou Českou radou dětí a mládeže, Ligu lesní moudrosti kmen Tate Osmaka a další po-
mocníci z řad členstva. 
 
On-line k nahlédnutí zde: http://crdm.cz/casopis-archa/42014/ 
 

• V časopise Archa 5/2014: Letní táboření na Kosím potoce 2014 

Letošní táboření bylo významné i tím, že bylo spojeno se 7. mezinárodním setkáním. Formou dvou člán-
ku, jednoho od spolupořadatele mezinárodního setkání a jednoho od aktivní účastnice táboření, jsme se 
rozhodli prezentovat tuto výjimečnou akci i ostatním. 

 
On-line k nahlédnutí zde: http://crdm.cz/casopis-archa/52014/ 
 
 
• V časopise Skaut 

Kreativní skupina z jádra LLM se prostřednictvím článků  
v časopise Skaut snaží v každém vydání přiblížit čtenářům 
Lesní moudrost a přinést tak inspiraci a výzvy do jejich  
běžného života. 

První série článků vycházela ze Sedmi tajemství lesa, od  
dubna roku 2014 se pak v časopise zabydlel pan Jezevec,  
který sází strom, cestuje po světě, zkoumá místo, kde žije, 
plní si sny, … a snaží se tak pobídnout k činnostem i ostatní. 

Všechny příspěvky jsou doplněny překrásnými ilustracemi  
z dílny Terezky Němcové. 

 
On-line k nahlédnutí zde: http://casopisy.skaut.cz/skaut/ 

Prezentace LLM na veřejnosti a v médiích 
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Časopis Woodcraft 
Liga lesní moudrosti vydává již mnoho let pravidelně 3-4 x do roka časopis. Od roku 2009 vychází pod 
názvem Woodcraft, což vyjadřuje nejen naši filozofii, ale i záměr a obsah časopisu. Šéfredaktorkou je  
Katka Benešová – Wičanhpi a další členové redakční rady jsou Tomáš Koubek – Okeya, Martin Svoboda, 
Jan Bejček – Thokata Mani, Vlastík Růžička. Redakční rada má mnoho externích spolupracovníků, kteří  
píší články, dodávají návody, fotky,  apod. Časopis má ale daleko víc nedočkavých čtenářů, kteří hlídají, 
kdy vyjde další číslo. 

 
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, hospodář-
ské výsledky, kalendář ligových akcí apod.  

 
Webové stránky www.woodcraft.cz 
Liga lesní moudrosti provozuje internetové stránky, které jsou informačním zdrojem nejen pro členy LLM, 
ale také pro lidi, které zajímá woodcraft a naše činnost. Z webových stránek lze zjistit, co se stalo, co se 
chystá, oblíbené stránky jsou databáze her. Jsou tu podrobné informace ohledně provozu ubytovny Filipova 
Huť. Nečlenové se dozví co je to Liga lesní moudrosti, čím se zabývá, jsou tu informace o zakladateli E. T. 
Setonovi. Členové LLM se mohou přihlásit do Registru Orlích per, kde jsou všechny splněné činy a tituly  
a mohou si je sami doplňovat. Existuje tu databáze členů, automatické rozesílání dokumentů, je tu aktuální 
statistika členské základny LLM. Novinkou je možnost nechat si vypsat znění konkrétního činu. 

 
Webová hra: Stoupání na horu 

V rámci projektu MŠMT OP VK - Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti vznikla webová hra Jedná se  
spíše o interaktivní pojetí plnění orlích per pro děti ve věku 8 – 15 let, které obsahuje výběr 24 nejoblíbe-
nějších činů pro tuto věkovou kategorii, vzájemně propojených ilustrovanou stezkou na Horu. Hráči si  
vybírají orlí pera, která ve skutečnosti plní a do hry o tom pak podávají důkazy (např. fotku, krátké video 
apod.), s ostatními hráči mohou vytvářet kmeny a určitým způsobem si jednotlivé činy uznávat. Při  
stoupání po stezce se zohledňuje nejenom počet získaných orlích per, ale i ochota pomáhat a radit ostatním 
hráčům.  

 
Korálkové činy pro skřítky 

V rámci projektu MŠMT OP VK - Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti 
byla koncem roku vydána publikace Korálkové činy pro skřítky. Jedná se  
o knihu plnou „korálkových činů“, úkolů pro děti ve věku od 4 do 10 let. 
Nabízí náměty pro různé aktivity v duchu woodcrafterské výchovy – po-
byt v přírodě, pozorování přírody, rukodělné a výtvarné činnosti, ochrana 
životního prostředí a mnohé další. U jednotlivých úkolů nechybí místo pro  
doplňování a zapisování výletů, výkonů, na nalepení fotografií nebo  
kreslení vlastních obrázků. Děti si za každý splněný úkol v zápisníčku 
mohou jednotlivé korálky vybarvit a na slavnostním sněmu za ně získat 
korálky opravdové, které navlékají na náhrdelník. 

Publikační činnost 
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Turistická základna Fram – Filipova Huť 

Turistickou ubytovnu Fram nedaleko Modravy,  
nacházející 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 provoz zajišťuje 
místní správce. Ubytovnu využívají hlavně naši  
členové, ale i další organizace pracující s dětmi  
a mládeží. Oblíbili si sem jezdit i návštěvníci z řad 
ostatní veřejnosti, chata je zvláště vhodná pro  
rodiny s dětmi. Podmínky jsou zde hlavně pro  
turistiku pěší, cyklistickou, jsou zde i výborné  
lyžařské podmínky.  Každoročně se zde pořádají 
brigády na dřevo a drobné zvelebování chaty  
a jejího okolí. 

Woodcrafterské základny 

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 přilehlé lesní porosty náležitě spravuje v duchu šetrné péče o krajinu – probíhá zde pravidelné 
kosení luk, péče o přilehlé lesní porosty, výsadba sadu původních ovocných odrůd apod. 
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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).  Centrum by mělo v počátku sloužit jako 
zázemí pro pořádání víkendových či prázdninových pobytů 
pro tábornické a přírodovědné dětské či mládežnické  
oddíly. Postupně bychom zde chtěli vybudovat centrum 
pro vzdělávací a poradenskou činnost v oblasti  
environmentální výchovy formou vzdělávacích programů 
pro MŠ, ZŠ a celoroční nabídkou volnočasových aktivit 
pro místní děti a mládež, jakož i formou víkendových či  
prázdninových kursů pro dětské či mládežnické organizace 
nebo veřejnost. V objektu bude možnost ubytování menší 
skupiny.  

Bobří hrad 
Kromě majetku evidovaného přímo pod 
ústředím LLM jsou i některé kmeny  
majiteli nemovitostí či pozemků, které 
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 skupinám 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.  

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. Objekt slouží k pravidel-
ným schůzkám kmene Tatankaska. Občasně jej využívají další 
kmeny na víkendové výpravy. 
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Přehled hospodaření 
Rozvaha k 31.12.2014   

v tis. Kč   

   

Aktiva Počáteční stav Koncový stav 
Stavby 14 843 14 843 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 641 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 
Pozemky 219 220 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 1 466 
Oprávky k budovám -651 -948 
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -641 -641 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -56 
Zásoby a poskytnuté zálohy 185 136 
Pokladna 77 100 
Účty v bankách 845 149 
Odběratelé 0 0 
Poskytnuté provozní zálohy 91 126 

Ostatní pohledávky 0 10 
Náklady příštích období 2 3 
Příjmy příštích období 29 0 
Aktiva celkem 15 648 16 121 
      
Pasiva Počáteční stav Koncový stav 
Vlastní jmění 14 305 15 489 
Fondy 94 93 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -13 0 
Účet výsledku hospodaření 0 -85 
Ostatní dlouhodobé závazky 6 5 
Dodavatelé 124 39 
Přijaté zálohy 20 0 
Ostatní závazky 12 0 
Zaměstnanci 142 137 
Závazky k institucím soc. a zdr. 48 42 
Ostatní přímé daně 0 0 
Nároky na dotace 0 0 
Jiné závazky 12 70 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 50 
Výdaje příštích období 7 0 
Výnosy příštích období 893 281 

Pasiva celkem 15 649 16 121 

Ostatní přímé daně 9 17 
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Výkaz zisku a ztráty   

v tis. Kč     
    

Náklady k 31.12.2013 k 31.12.2014 
Spotřeba materiálu 195 197 
Spotřeba energie 40 41 
Prodané zboží -5 52 
Opravy a udržování 1 16 
Cestovné 190 243 
Reprezentace 0 0 
Ostatní služby 553 1 059 
Mzdové náklady 1 153 973 
Zákonné sociální pojištění 254 262 
Daně 34 38 
Ostatní pokuty a penále 1 0 
Jiné ostatní náklady 37 37 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 297 297 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 561 618 
Poskytnuté členské příspěvky 1 0 
Náklady celkem 3 312 3 833 
    

Výnosy   

Tržby za obchůdek 37 44 
Tržby za služby 503 403 
Úroky 4 2 
Jiné ostatní výnosy 394 476 

Dary 87 57 
Přijaté členské příspěvky 286 307 
Provozní dotace 1 987 2 459 
Výnosy celkem 3 299 3 748 
    

Hospodářský zisk celkem -13 -85 

Příspěvky mezi organizačními složkami 1 0 
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Dotace za rok 2014 
  

MŠMT Oblast 1  
pn ústředí 129 393,53 
pn a vybavení kmenů 391 893,47 
mzdy 150 000,00 
tábory 36 766,00 
krátkodobé akce 52 708,00 
vzdělávání 14 434,00 

celkem 727 000,00 
  

MŠMT Oblast 2  
Kruh 2 100,00 

Tate Osmaka 37 000,00 
Trilobit 10 500,00 
ústředí 98 400,00 
celkem 150 000,00 

  

MŠMT Oblast 3 (Investice)  

Fara Michalovy Hory 1 410 000,00 

  
MHMP 271 690,00 

  

Dotace na zemědělské pozemky 0,00 
(placeno od nájemce formou nájmu)  
  
OPVK 633 392,00 
  

  
celkem investiční dotace 1 460 000,00 
celkem neinvestiční dotace 1 915 082,00  

  
Celkem za rok 2014 3 375 082,00 

mezinárodní setkání 32 805,00 

Tatankaska 2 000,00 

Filipova Huť 50 000,00 

celkem 1 460 000,00 

Evropský rok dobrovolnictví 52 000,00 

  
Mimořádná - neinvestice  


