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Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti, z.s. za rok 2017 

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

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

Web: www.stoupaninahoru.cz, www.woodcraft.cz 

 

Výroční zprávu zpracovaly: Jitka Koutenská a Veronika Dlabalová (hospodaření) s přispěním 
mnoha autorů textů a fotografů z řad LLM. 
Fotografie na titulní straně je jednou z vítězných fotografií ve fotosoutěži Ligy lesní moudrosti na 
téma Táboření a táborový život a jejím autorem je Kamila Lunerová - Maqiyémi. 

Činnost Ligy lesní moudrosti v roce 2017 finančně podpořili: 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 
Magistrát hl. m. Prahy, 
MAS Český západ, z.s. 
krajské a obecní úřady (podpora některých kmenů) 
soukromí dárci 
 

 

Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům! 
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Úvod 

 

I rok 2017 byl v Lize lesní moudrosti naplněn mnoha výpravami za dobrodružstvím, tábory,  
setkáními rodin s nejmenšími dětmi, mezikmenovými akcemi i programy pro veřejnost.  
 

V roce 2017… 

… jsme zrealizovali v rámci LLM 39 letních táborů pro 1024 účastníků 

… uskutečnilo se 1 259 pravidelných schůzek, 315 jednodenních nebo vícedenních výprav 
a 152 jiných sportovních a kulturních akcí 
… bylo realizováno 8 akcí pro veřejnost 
… bylo ústředím LLM nebo některými základními organizačními jednotkami pořádáno přes 50 
akcí otevřených členům LLM i veřejnosti s účastí přes 3 000 osob z cílové skupiny 

… bylo do projektu zapojeno přes 2894 účastníků ve věku 6 - 26 let 
… se na akcích pro veřejnost podílelo 454 dobrovolníků a účastnilo se jich přes 1 900 dětí a 
mládeže a přes 500 dospělých 

… byla vydána kniha Rebel s hlavou v oblacích (autorem je Tomáš Studenovský) 
 

 

Pokud vás zajímají další podrobnosti, 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 – vý-
chovné 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 2016 – 2020.  

Woodcraft chce přivést člověka do přírody a naučit jej v přírodě pobývat jen s nejnutnější-
mi 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 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 a vzdělávání 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 21. 10. 2017 v Kaprálově mlýně v Ochozi u Brna. 

Náčelník LLM:         Filip Chmel  
Ohnivec LLM:         Jan Bejček 

Členové náčelnictva: 
hospodář          Eva Weislová 

místonáčelnice Ligy lesní moudrosti     Kamila Lunerová 

místonáčelník Malé lóže       Daniel Douša 

Malá lóže          Martin Kubín (zvolen na SZ) 
Malá lóže          Tibor Parák 

rodinné kmeny, Lóže skřítků, Lesní mateřské školky  Kateřina Pejšová 

akce pro veřejnost        Tomáš Sadílek 

vztahy s veřejností, ligové spolky     Kateřina Sadílková 

ČRDM, správce - Kosí potok, fara     Aleš Sedláček 

správce webu, marťanský tým (IT), ÚROP    Pavel Spálený 

 

Členové rozšířeného náčelnictva: 
Šéfredaktorka časopisu Woodcraft     Kateřina Grünwaldová 

 

Zaměstnanci kanceláře LLM: 
Ekonomka         Veronika Dlabalová 

Administrativní pracovnice       Jitka Doležalová 

 

Revizní komise: 
Předseda          Milan Pernický 

           Marta Ryšavá 

           Jiří Kluiber 
           Lucie Vaňková 
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Kde máme kmeny a rody 

V roce 2017 měla LLM 59 organizačních jednotek (41 kmenů a 18 rodů), které působí ve  
13 krajích ČR. 

Praha (18) 
Cante Waste Oyate 

Čovečové 

Drum bun 

Changleska Thozi 
Kruh 

Národ 4 živlů 

Pté Čhúŋšoke 

Rod Mokoše 

Rysové 

Severní hvězda 

Strážci údolí 
Tančící Lososi 
Ťapáč 

Tussilago 

Vydry 

Wahpeton 

Walden 

Želví rod 

 

Středočeský kraj (18) 
Bobři (Říčany) 
Činčapi Wakhan He (Mníšek pod Brdy) 
Hinajankaga (Kladno) 
Hledači (Černolice) 
Jestřábi (Tuchlovice) 
Lacerta Peta (Mělník) 
Lišky (Bradlec) 
Matohota (Pětihosty) 
Mawadani (Davle) 
Mniwača Wičašayatapi (Říčany) 
Modrá liška (Velké Přílepy) 
Omaha (Kosmonosy) 
Osmaka Opo (Mnichovo Hradiště) 
Poštolky ze Skalky (Broumy) 
Rod čápů (Český Brod) 
Rod sněžné sovy (Říčany) 
Rod ze Želichova (Postupice) 
Wanagy Oyate (Kluky) 

Jihočeský kraj (2) 
Otyókwa (Velešín) 
Sokoli (České Budějovice) 

Plzeňský kraj (2) 
Jilm (Holoubkov) 
Šemíci (Starý Plzenec) 

Karlovarský kraj (2) 
Sagagawea (Chodov) 
Strážci pokladů (Bečov nad Teplou) 

Královehradecký kraj (1) 
Tate Osmaka (Dolany) 

Kraj Vysočina  (1) 
Wanagi Oyate (Golčův Jeníkov) 

Pardubický kraj (1) 
Trilobit (Choltice) 

Jihomoravský kraj  (9) 
Huascarán (Tvarožná) 
Jezerní lidé (Brno) 
Kynkažu (Brno) 
Od soutoku (Ivančice) 
Stopaři (Brno) 
Tatankaska (Břeclav) 
Vlci (Velké Pavlovice) 
Wallowa (Brno) 
Wanawega (Břeclav) 

Moravskoslezský kraj  (1) 
Wabash (Ostrava) 

Zlínský kraj  (2) 
Arapaho (Uherské Hradiště) 
Kamarádi lesa (Otrokovice) 

Olomoucký kraj  (1) 
Okwaho (Hranice n. Mor.) 

Liberecký kraj  (1) 
Ačjuta Gotra (Doksy) 

Počet členů  

Rozdělení členů dle věku Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Do 26 let 892 909 959 

27 let a více 426 427 459 

Celkem 1 318 1 336 1 418 
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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. 

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 Korál-
kové 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 dru-
hé 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. Ty soutěžní pro součástí Velkých ker, kde mezi sebou jednotlivé kmeny  
poměřují síly. Vítězem letošních Velkých her se stal kmen Bobrů. Wašte! 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 

TaMaLo 

6. - 8. května 2017 

Součástí letošního Táboření malé lóže byla 
i další část z velkých her a to Lesní běh. 
Malý Walden zažil velký turnaj Ligy národů  
i zápolení dvojic bojovníků a bojovnic  
všech věkových kategorií ve známých  
i neznámých závodních kláních. Závodníci 
si v něm změřili svoje síly, znalosti,  
dovednosti i odvahu 

Stará Praha 

8. dubna 2017 

Tradiční hra pořádaná kmenem Ťapáč 
zavedla účastníky do Žižkova a Vinohrad. 
Skupinky soutěžících v těchto končinách 
narazily například na Jana Žižku z Troc-
nova, Járu Cimrmana a další známé 
osobnosti spjaté s těmito končinami  
a všem pomohly vyřešit zdánlivě neřeši-
telné situace a problémy. 

Kiwendotha 

8. října 2017 

Letošní Kiwendotha byla inspirována skuteč-
nou událostí, kdy se v  roce 1877 skupina asi 
700 indiánů z kmene Nez Percés pod  
vedením náčelníka Josefa snažila prchnout 
z Oregonu do Kanady. Úkolem skupin bylo 
zachránit plněním úkolů co nejvíc z těchto 
indiánů. Střílelo se ze vzduchovky, vařilo  
z ingrediencí, které si museli nejprve soutěží-
cí obstarat a spousta dalšího. 
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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. Do lóže skřítků patří děti do přibližně 10 let. 

Lóže skřítků 

Putování skřítků 

2. - 4. června 2017 

Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako 
když najdeš… Takže naši skřítci, 
kteří se se svými rodiči vydají  
putovat a zdolají kdejaké nástrahy, 
od brodění, po stavbu přístřechu, 
mají dobrý základ. Tentokrát vedla 
trasa podél Hadovky, na zříceninu 
hradu Gutštejn. 
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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 vol-
ného času v přírodě a setkávání s přáteli, ale i rozšiřování vědomostí a práci na sobě samém.  

Velká lóže 
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Akce pro Velkou lóži v průběhu roku 

Malá ochutnávka z některých akcí: 

 

Nejkrásnější sbírka 

5. - 8. května 2017 

Tentokrát byla cílem CHKO Strážovské vrchy.  
Nejvyšší vrchol Strážov (1213m), který dal název 
celému pohoří byl úspěšně zdolán a jeho blízké  
(a vzdálenější) okolí též. Šlo v pořadí již  
o jedenáctou nejkrásnější sbírku, z toho druhou na 
Slovensku. 

Inspirací putování za poznáním přírody chráně-
ných krajinných oblastí bývalého Československa  
je kniha M. Nevrlého - Nejkrásnější sbírka,  

 

Fram - podzimní brigáda 

3. - 5. listopadu 2017 

Několik dobrovolníků, kteří se práce  
nebojí, přijelo na naši základku ve  
Filipově Huti přiložit ruku k dílu. Mimo 
jiné rozebrali ošklivý betonový chodní-
ček před vstupem a nahradili ho  
kamennou dlažbou, uhrabali a srovnali 
terén odpočinkového prostoru za parko-
vištěm. Nařezali dřevo a uložili jej pod 
střechu 

 

Woodcraft Ranger 
28. září 2017 

Mezikmenových her a soutěží pro děti a 
mládež se v Lize lesní moudrosti pořádá 
několik, klání těch odrostlejších jedinců už 
méně, a tak vznikla myšlenka tohoto  
víceboje. Dvanáct účastníků soupeřilo  
v sedmi disciplínách, mezi které patří  
například azimutový sprint, poznávačka 
přírodnin, vaření vody na čas (za pomoci 
polínka, nože a křesadla rozdělat oheň  
a uvařit 3/4 l vody v nezakryté nádobě), 
nebo Finská (překážková) stezka. 



12  

 

V������ 	
��� 2017 

Letní táboření LLM na Kosím potoce 

14. července – 6. srpna 2017 

Po loňských zkušenostech jsme zůstali u dělení podle jednotli-
vých týdnů. První týden nesl motto „stylové indiánské táboře-
ní“, druhý se nesl ve woodcrafterském duchu (byl také indián-
ský, ale v trochu volnějším pojetí) a třetí pak patřil nováčkům a 
lidem, kteří si ještě nejsou jistí v kramflecích (nebo spíš moka-
sínech) a nechali se inspirovat a vést zkušenějšími. Každý si 
tak mohl vybrat, co je jeho srdci bližší. 

Na programu mají možnost se podílet všichni zúčastnění a tak 
nechyběly různé diskuse, workshopy, přednášky, vyrábění 
(např. keramiky, která byla vypálena v zemní peci, která byla 
pro tuto příležitost vyrobena), vedle toho i pohyb jako například 
vodní golf, turnaj v ringu, šiny, nebo lakros. 

Pro děti bylo připraveno čtení knížek, divadlo a táborová hra, 
kdy se děti snažily pomoci indiánské holčičce Aglešce vrátit 
domů z bělošského zajetí (podle knížky Čunkši, vrať se). 
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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: 

Walden na Jižním pólu - Walden 

5. - 12. března 2017 

Po loňské úspěšné výpravě na severní pól se kmen 
Walden rozhodl letos zdolat i ten jižní. Stejně jako 
Amundsen využili i oni již vyzkoušený Fram. Když 
bylo vybavení otestované, okolí prozkoumané,  
fyzička i psychička členů expedice utužena, kruté 
mrazy ustoupily, nadešel čas vydat se k jižnímu  
pólu. Stejně jako Amundsen, věnovali naměření  
skutečného  jižního pólu velkou pozornost, aby  
nedošlo k mýlce. A povedlo se. 

Benecko - Lacerta Peta 

11. - 18. února 2017 

Na jarní prázdniny jsme obdobně jako předchozí rok vyrazili 
do chaty Pavel. Nechyběly běžky, lyže, výlety, kytara,  
dokonce nás navštívila i angína, ale ani ta nás nezastrašila, 
a tak jsme místo plánovaného výletu do bazénu jeden den 
strávili v jilemnické solné jeskyni. Někdo na běžkách, někdo 
pěšky a někdo dokonce dva dny za sebou, jsme vystoupali 
na Vrbatovu boudu  

Pravěké Vánoce - Jestřábi 
15. - 17. prosince 2017 

Zázemím nám byl Domeček v Srbech, v sobotu jsme se vydali 
po stopách dob ledových do sprašové rokle u Kralup nad  
Vltavou, výpravu jsme završili nekonečným zápasem v ringu  
nedaleko Budče. A samozřejmě nechyběly ani dárečky. 
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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: 

Strážci údolí 

Téma tábora byla Cesta kolem světa za 
80 dní podle slavné knihy od Julese  
Verna. Celotáborová hra byla hodně  
propracovaná do detailů, jelikož jsme měli 
 i vlastní táborové noviny The Times,  
které vycházely každý den, nebo táborové 
peníze. Program byl protkaný dvěma  
výlety do Kácova a nočním výsadkem, 
který byl pro obě skupiny vysazených  
velice dobrodružný a přinesly si z něj plno 
zážitků.  

Ťapáč 

Letos jsme poprvé tábořili na krásné louce 
poblíž vesnice Zbilidy, která se nachází  
poblíž Jihlavy. Celotáborová hra se po delší 
době týkala indiánské tématiky, jelikož jejím 
tématem byl boj o dědictví kmene Apačů. 
Nechybělo ani koupání v rybníce, který se 
nacházel hned u tábořiště, výlet do jihlavské 
zoo, večerní hraní na kytary, indiánská  
sauna a sněm a mnoho tradičních  
i netradičních her. Všichni jsme si užili 
spoustu zábavy a příjemné léto s kamarády.  

Wanagi Oyate 

Poslední prázdninový týden jsme uspořá-
dali táboření u Paběnického potoka  
u Paběnic. Letos jsme opět pokořili rekordy 
– co se počtu účastníků týká. A navíc  
s poníkem Zuzankou (symbolem minulého 
tábora) se nám na louce pásli ještě koníci 
Prcek a Eliška. Týden tak uběhl jako voda. 
Společných radovánek i povídání bylo  
nespočetně. Děti se vyřádily. Rodiče taky. 
A nakonec i ta voda byla, a tak nám musel 
pomoci při odjezdu i traktor s traktoristou 
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Noc s Andersenem 

kmen Trilobit 
31. března 2017 

 

Literární předlohou letošní Noci  
s Andersenem byly Staré pověsti 
české. Scénář zahrnoval i výstup 
praotce Čecha na horu Říp alias na 
kopec U křížku. Ostatní pověsti  
byly sehrány divadelním představe-
ním. Nechyběly však ani hry  
a spousta zábavy. 

Akce pro neorganizované děti a mládež 

Některé akce připravujeme nejen pro naše členy, ale i pro širší veřejnost. 
Stručná ukázka některých z nich: 

Tawiskara 

kmen Tate Osmaka 

28. září - 1. října 2017 

Tawiskara, neboli lukostřelecké soutěže  
a táboření, nabídla ukázky, učení,  
soutěže, výměnu zkušeností a také 

táboření na tábořišti „Zátoka“. V letošním 
roce byla hojná účast oddílů, kmenů  
a jednotlivců, z různých krajů republiky. 
Soutěží se účastnilo 72 dětí do 15 let,  
celkem bylo soutěžících 119 a tábořilo 
zde přes 200 účastníků z toho více jak 
polovina dětí.  

Příměstský tábor 
kmen Mniwača Wičašayatapi 
17. - 28. července 2017 

V letošním roce proběhly dva turnusy  
příměstských táborů. I když počasí příliš 
nepřálo, nám to radost nezkazilo. Téma-
tem prvního turnusu byla Afrika a její  
zvířátka, kolem čehož se točilo vše od her, 
až po jídelníček. V druhém turnusu se 
nám rozutekla zvířátka z kufru, ale než 
jsme končili, všechny jsme úspěšně získali 
zpět. 
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Jarní ohnivecké setkání 
aneb hostina pod modrou oblohou 

29. dubna - 1. května 2017 

Letošní jarní setkání bylo určené pro 
účastníky ohniveckých čotokev a náčel-
nických zkoušek. Program vznikal na 
místě podle přání a potřeb účastníků. 
Součástí byla mimo jiné malá přednáška 
o focení se starými fotoaparáty na film, 
program s hrnčířskou hlínou, hry a hříč-
ky s dětským padákem, a protože byl 
svátek Beltain, mluvilo i o něm a dokon-
ce se účastníci domluvili a vyrobili  
a postavili májku. 

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 připra-
vuje 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. 

Víkend pro zájemce o stylové táboření 
25. - 26. března 2017 

Po povedeném letos druhém ročníku se akce 
zapsala mezi ty tradiční. Ti, co s indiánským  
tábořením začínají, nebo nejsou jistí, jak na to, 
mají možnost dorazit do skvěle vybaveného  
zázemí a určitě se jim dostane pomoci. Nechybí 
ani ukázka, a možnost vyzkoušet si rozdělávání 
ohně křesáním, nebo třením dřev. Nejeden  
člověk pak odjíždí s ušitými šaty, košilí, nebo 
třeba mokasínami, které se mu na letních  
tábořeních budou hodit.  

Bláznivé ohnivecké setkání 
10. - 12. listopadu 2017 

Že mají lidé různé temperamenty, někdo je 
sangvinik, jiný cholerik, další melancholik 
nebo flegmatik, o tom nejspíš už dříve 
všichni slyšeli. Na tomto setkání měli ale 
možnost poznat je důkladněji a zjistit, jaký 
temperament mají oni sami. Útočištěm byl 
jako tradičně Bobří hrad, srub, který patří 
kmeni Jezerní lidé. 
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Vzdělávání 
Dozvídat se nové věci a mít možnost se v lecčems zlepšovat, je důležité a tak během roku  
připravujeme a realizujeme hned několik vzdělávacích akcí pro různé věkové kategorie. 

Čotokva Malé lóže 

26. srpna - 2. září 2017 

Vzdělávání a rozšiřování obzorů je fajn  
v každém věku, a tak se členové kmenů starší 
14 let mohou přijet dozvědět něco nového  
a sdílet své zkušenosti, které pak využijí při 
přípravě rodových schůzek. 

Náčelnické zkoušky 

17. - 19. února a 31. března - 2. dubna 2017 

Náčelnické zkoušky jsou školení pro stávající  
nebo budoucí náčelníky kmenů a rodů. Jedná se 
o akreditovaný kurz MŠMT - Hlavní vedoucí  
dětského tábora. Dvě víkendová setkání jsou  
podpořena e-learningem, takže teorii si účastníci 
nastudují doma a setkání jsou praktická, letos  
i s možností poznat, jak to funguje na statku,  
včetně nadojení si mléka, upečení chleba, nebo 
ulovení a přípravy slepice k obědu (v souladu  
s tím, aby zvíře příliš netrpělo). 

V letošním roce absolvovalo 5 účastníků, z toho 3 výborně. 

Indiánské tancování 
14. - 15. ledna 2017 

Více jak 20 účastníků se na 
tomto kurzu dozvědělo, co je 
to sneak up, crow hop, grass 
dance, round dance, jingle 
dress dance, womans traditio-
nal atp. a měli možnost si vše 
za doprovodu mocného hlasu 
kapely Walden singers vy-
zkoušet. 
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Kalendárium akcí LLM 

Akce zmíněné na předchozích stranách Výroční zprávy je jen výběr z toho, co všechno Li-
ga lesní moudrosti pořádala. Zde si můžete prohlédnout soupis dalších akcí. Mnoho dal-
ších pak pořádají jednotlivé kmeny či jednotlivci. Většinu z nich mohou navštívit i zájemci 
z řad veřejnosti. 

Datum Akce 

13. 1. - 15. 1. Víkend v Tuchlovicích - moderní indiánské tance, bubnování 

27. 1. - 29. 1. Setkání náčelníků ML 

17. 2. - 19. 2. Náčelnické zkoušky – 1. víkend 

24. 2. - 26. 2. Bílá stopa – sněžnice a stopování VL 

25. 3. - 26. 3. Vyráběcí víkend pro začínající a stále ještě začínající woodcraftery 

31. 3. - 2. 4. Náčelnické zkoušky – 2. víkend 

8. 4. Stará Praha 

14. 4. - 17. 4. Setkání rodinných kmenů - Velikonoce 

21. 4. - 23. 4. Dřevní brigáda na Kosím potoce 

29. 4. - 1. 5.  Jarní klíčení – táboření účastníků ohniveckých čotokev a náčelnických 
zkoušek 

6. 5. - 8. 5. Nejkrásnější sbírka 

6. 5. - 8. 5. TaMaLo, Lesní běh 

26. 5. - 28. 5. Sněm LLM 

2. 6. - 4. 6. Putování skřítků 

9. 6. – 11. 6. Brigáda na Kosím potoce 

16. 6. – 18. 6. Brigáda na Kosím potoce 

23. 6. – 25. 6. Brigáda na Kosím potoce 

14. 7. - 30. 7. Táboření LLM na Kosím potoce 

31. 7. – 6. 8. Táboření pro veřejnost na Kosím potoce 

18. 8. - 27. 8. Rumunsko 30+ 

26. 8. -1. 9. Čotokva ML 

16. 9. – 17. 9. Točník 2017 

28. 9. – 1. 10. Tawiskara 

13. 10. – 15. 10. 72 hodin 

20. 10. – 22. 10. Sněm zástupců 2017 – Kaprálův mlýn 

3. 11. – 5. 11. Fram – podzimní brigáda 

10. 11. – 12. 11. Podzimní ohnivecké setkání 

27. 12. – 1. 1. Zimní táboření na Malém Waldenu 
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• Indiáni na Točníku 

Propagační aktivitou byla akce Indiáni na Točníku, která byla celá zajištěna formou dobro-
volnické práce o víkendu 16. a 17. září 2017. 

 

 

• WEB 

Naše členy i veřejnost informujeme nejvíce prostřednictvím webových stránek 
www.ligalesnimoudrosti.cz a www.woodcraft.cz. 

 

• Tiskoviny 

Články členů ligy vycházejí v časopise Archa, Tomík, Skaut a Trampský magazín.  
Uvádíme některé z nich: 

• Tibor Parák - Wičakha, U ohně rádců Před táborem (časopis Skaut, str. 28, 29) 
  https://casopisy.skaut.cz/skaut/846#p28 

• Tomáš Sadílek - Chlup, U ohně rádců Po sněmu (časopis Skaut, str. 34, 35) 
https://casopisy.skaut.cz/skaut/863 

• Tomáš Sadílek - Chlup, U ohně rádců Odkaz náčelníků (časopis Skaut, str. 26, 27) 
https://casopisy.skaut.cz/skaut/873#p26 

 

 

• Časopis Woodcraft 
Vychází 4x ročně a je motivací pro činnost členů LLM  

 

• Kniha - Rebel s hlavou v oblacích 

Kniha, která přibližuje jednu z nejvýznamnějších osobností wo-
odcraftu 20. století – zakladatele českého woodcraftu Miloše 
Seiferta (1887 – 1941). Autor, Tomáš Studenovský, shromáždil 
množství dosud zcela neznámých nebo i opomíjených faktů  
a dokumentů, které poskytují ucelený obraz nejen o Seifertově 
životě, ale zároveň mapuje historii předválečného woodcraftu  
v Československu. 

Prezentace LLM na veřejnosti a v médiích 
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Turistická základna Fram  

Filipova Huť 

Turistickou ubytovnu Fram nedaleko Modra-
vy, nacházející se v centrální části NP Šuma-
va, získala LLM v roce 2003 z Fondu dětí  
a mládeže. 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. 
 

 

Schody s příběhem 

V letošním roce se konečně podařilo realizovat dlouho připravovanou rekonstrukci schodiště, 
které by v budoucnu mělo sloužit k možnosti využití i podkroví objektu dosud kolaudované jako 
půda. 
Schody jsou z modřínových trámů ručně tesaných, plavených ve vodách nedaleko Kosího poto-
ka, sušených na faře v Michalových Horách a poté ještě další rok přímo na Framu.  
Konstrukce schodiště je zcela ojedinělá. Schodiště je samonosné uložené pouze v obvodové 
roubené stěně, na schodišti není ani jeden kovový spojovací prostředek. Lanové sítě odkazují na 
lodní prostředí polárnické plachetnice Fram, která se stala předlohou pro jméno naší základny. 
Věříme, že se nám v brzké budoucnosti podaří zrekonstruovat i podkroví a nic již nebude bránit 
v jeho zpřístupnění. 

Woodcrafterské základny 
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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 mládežnic-
ké 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. 
Rekonstrukce pokračují i letos. Byla dokončena fasáda. Interiér fary je již téměř obyvatelný.  
Podkroví bylo dokončeno. Byla instalována kuchyně ve společenské místnosti, vrata v přístavku, 
světla a v neposlední řadě prodloužena stodola a vytesán 25m dlouhý přístřešek podél opěrné 
zdi, který bude v  budoucnosti  sloužit na uskladnění materiálu, kol, dřeva ale i jako zázemí pro 
dílničky při nepřízni počasí. Pokud se vše podaří jak je plánováno tak v roce 2018 bude  
rekonstrukce objektu dokončena a v roce 2019 slavnostně zahájen provoz.  

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 nejvíce během letních prázdnin 
(pravidelný tábor LLM, několik kmenových  
táborů), ale i během roku. LLM pobírá na péči 
o luční porosty dotace ze SZIF, využívá  
i zapojení místních obyvatel (využití sena 
apod.). 
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Přehled hospodaření 

Rozvaha k 31.12.2017   

v tis. Kč   

   

Aktiva Počáteční stav Koncový stav 

Stavby 13 689 13 689 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 402 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 

Pozemky 219 219 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 996 7 854 

Oprávky k budovám -1 218 -1 492 

Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -641 -235 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55 

Zásoby a poskytnuté zálohy 179 191 

Pokladna 105 46 

Účty v bankách 1 559 1 610 

Pohledávky u odběratelů 0 10 

Poskytnuté provozní zálohy 89 79 

Ostatní přímé daně 26 22 

Ostatní daně a poplatky 1 0 

Dohadné účty aktivní 22 0 

Náklady příštích období 3 0 

Aktiva celkem 19 669 22 394 

     

Pasiva Počáteční stav Koncový stav 

Vlastní jmění 18 132 20 738 

Fondy 900 900 

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 55 59 

Účet výsledku hospodaření 139 214 

Ostatní dlouhodobé závazky 5 5 

Dodavatelé 27 30 

Zaměstnanci 46 46 

Závazky k institucím soc. a zdr. 19 22 

Jiné závazky 33 0 

Dohadné účty pasivní 11 67 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 5 0 

Výnosy příštích období 296 313 

Pasiva celkem 19 669 22 394 
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Výkaz zisku a ztráty   

v tis. Kč    

    

Náklady k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

Spotřeba materiálu 215 196 

Prodané zboží 92 175 

Opravy a udržování 55 18 

Cestovné 210 194 

Náklady na reprezentaci 1 0 

Ostatní služby 545 712 

Mzdové náklady 496 540 

Zákonné sociální pojištění 165 181 

Daně a poplatky 35 68 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1 0 

Manka a škody 34 0 

Jiné ostatní náklady 24 11 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 274 315 

Zůstatková cena prodaného dl.maj. 0 2 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 687 784 

Náklady celkem 2 833 3 196 

    

Výnosy k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 502 680 

Jiné ostatní výnosy 530 462 

Tržby z prodeje dl.maj. 0 118 

Dary 70 62 

Přijaté členské příspěvky 345 362 

Provozní dotace 1 525 1 726 

Výnosy celkem 2 972 3 410 

    

Hospodářský zisk celkem 139 214 
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Dotace za rok 2017 

  

MŠMT na činnost 1 430 783,00 

  

MŠMT investice 2 730 746,00 

  

MHMP 286 000,00  
  

  

Celkem za rok 2017 4 456 529,00 

MAS Český západ, z.s. 9 000,00 


