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Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti, z.s. za rok 2018 

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, www.ligalesnimoudrosti.cz 

 

Výroční zprávu zpracovaly: Jitka Koutenská, Marie Palasová a Lucie Vaňková (hospodaření) s 
přispěním mnoha autorů textů a fotografů z řad LLM. 
 

Činnost Ligy lesní moudrosti v roce 2018 finančně podpořili: 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 
 

 

 

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

 

 

Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům! 
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Úvod 

 

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

V roce 2018… 

… jsme zrealizovali v rámci LLM 23 letních táborů pro 462 dětí. 
... proběhlo 8 vzdělávacích akcí. 
… bylo ústředím LLM nebo některými základními organizačními jednotkami pořádáno přes 50 
akcí otevřených členům LLM i veřejnosti, na kterých se podílelo 450 dobrovolníků s účastí 
přes 2 500 osob z cílové skupiny. 
… se na akcích pro veřejnost podílelo 450 dobrovolníků.  
… jsme získali pozemky v Samechově, které má ve správě kmen Changleska Thozi. 
… byl zahájen projekt OPVVV Škola mimo školu - propojování formálního a neformálního vzdělá-
vání, který je podpořen Evropskou unií a MŠMT. Hlavním cílem projektu je umožnit dětem a mlá-
deži rozvinout klíčové kompetence prostřednictvím 13 nově vytvořených vzdělávacích programů 
propojujících formální a neformální vzdělávání. Základní myšlenkou je, že děti v mimoškolním 
prostředí probírají učivo zajímavou formou a tím získávají větší motivaci k seberozvoji. Zároveň 
je v mimoškolní činnosti důležité, aby vedoucí věděl, co se děti ve škole učí a jak na to hravou 
formou navázat. Touto vzájemnou podporou může být škola i mimoškolní aktivity zajímavější  
a pro dítě nebo mladého člověka v životě využitelnější. V prvním roce projektu budou programy 
vznikat, v druhém roce pak budou programy pilotovány na skupinách dětí. 
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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 vol-
ného času pro řadu dětí a mládeže formou schůzek, jednodenních i vícedenních výprav, tábo-
ření, 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 pro-
gram v duchu woodcrafterské filozofie. 

Vrcholným orgánem LLM je Sněm zástupců, který volí náčelníka a ohnivce LLM. Letošní Sněm 
zástupců se konal 6. 10. 2018 ve středisku Ochrany fauny ČR – Hrachov. 

Náčelník LLM:         Filip Chmel  
Ohnivec LLM:         Jan Bejček 

Členové náčelnictva: 
hospodář          Lucie Vaňková 

místonáčelnice Ligy lesní moudrosti     Kamila Lunerová 

místonáčelník Malé lóže       Daniel Douša 

Malá lóže          Martin Kubín 

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 

           Eva Weislová 

Členové rozšířeného náčelnictva: 
Šéfredaktorka časopisu Woodcraft     Kateřina Grünwaldová 

Zaměstnanci kanceláře LLM: 
Ekonomka         Lucie Vaňková 

Administrativní pracovnice       Marie Palasová 

Revizní komise: 
Předseda          Milan Pernický 

           Marta Ryšavá 

           Jiří Kluiber 
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Kde máme kmeny a rody 

V roce 2018 měla LLM 59 organizačních jednotek (39 kmenů a 20 rodů), které působí ve  
13 krajích ČR. 

Praha (17) 
Cante Waste Oyate (rod) 
Čovečové (kmen) 
Drum bun (kmen) 
Changleska Thozi (kmen) 
Kruh (kmen) 
Pté Čhúŋšoke (rod) 
Rod Mokoše (rod) 
Rysové (rod) 
Severní hvězda (kmen) 
Strážci údolí (kmen) 
Tančící Lososi (kmen) 
Ťapáč (kmen) 
Tussilago (kmen) 
Vydry (rod) 
Wahpeton (kmen) 
Walden (kmen) 
Želví rod (rod) 
 

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

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

Plzeňský kraj (4) 
Jilm (Holoubkov) 
Šemíci - Starý Plzenec (rod) 
Červený pes - Stod (rod) 
Kanci - Plzeň (rod) 

Karlovarský kraj (1) 
Sacagawea - Chodov (kmen) 

Královehradecký kraj (1) 
Tate Osmaka - Dolany (kmen) 

Kraj Vysočina (1) 
Strážci pokladů - Doupě (kmen) 

Pardubický kraj (1) 
Trilobit - Choltice (kmen) 
 

Jihomoravský kraj (8) 
Huascarán - Tvarožná (kmen) 
Jezerní lidé - Brno (kmen) 
Kynkažu - Brno (kmen) 
Od soutoku - Ivančice (rod) 
Stopaři - Brno (kmen) 
Tatankaska - Břeclav (kmen) 
Wallowa - Brno (kmen) 
Wanawega - Břeclav (kmen) 

Moravskoslezský kraj (2) 
Wabash - Ostrava (kmen) 
Národ 4 živlů - Bohumín (kmen) 

Zlínský kraj (2) 
Arapaho - Uherské Hradiště (kmen) 
Kamarádi lesa - Otrokovice (rod)) 

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

Liberecký kraj  (1) 
Ačjuta Gotra - Doksy (rod) 

Počet členů  

Rozdělení členů dle věku Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Do 26 let 919 967 991 

27 let a více 357 389 486 

Celkem 1276 1366 1477 
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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  
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. 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 

4. - 8. května 2018 

Táboření malé lóže je tradiční akcí, kde se 
mezi sebou setkávají dětské kmeny, přes 
den mezi sebou zápolí v různých soutěžích 
a večer všechny rivality přehluší hra kytar, 
zpěv a veselý smích přátel, kde už nehraje 
roli, kdo je z jakého oddílu. 

Stará Praha 

21. dubna 2018 

Tradiční hra pořádaná 
kmenem Ťapáč letos  
zavedla hráče prozkou-
mat Smíchov. Účastníci 
se setkali mimo jiné  
s Jaroslavem Foglarem, 
Kiliánem Dietzenhoferem 
a dokonce i s Ferdou Mra-
vencem a Broukem Pytlí-
kem.  

Kiwendotha 

27. - 30. září 2018 

Letošní Kiwendotha se odehrávala na Země-
ploše. Během dne kmeny soutěžily v různých 
kláních, nechyběla  vsuvka v podání  
Trilodivadla, tedy divadelního představení 
v podání kmene Trilobit. Divadelní kus se 
jmenoval Budulínek z hudebky. Nejdůležitěj-
ší událostí ale určitě bylo vyhlášení výsledků 
Velkých her. Mahykanovu palici převzal od 
kmene Bobrů kmen Trilobit. 
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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 

1. - 3. června 2018 

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 kolem Habru, přes starý lom s 
usazeninami z pradávného moře, až do 
obrovského Slovanské hradiště Březina. 
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Velká lóže 

„Woodcraft je pro každého od  
4 do 94 let,“ pravil kdysi zakladatel 
hnutí, E. T. Seton. Liga lesní moud-
rosti 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.  
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Akce pro Velkou lóži v průběhu roku 

Malá ochutnávka z některých akcí: 

 

Ples LLM v Kolovratech 

24. února 2018 

O organizaci a program večera se  
výtečně postarali členové říčanského 
kmene Bobrů. Nechyběla klasická  
tombola a jako bonus si tanečníci mohli 
zakoupit speciální tombolenku, jejíž  
pořizovací cena byla sice o něco vyšší, 
ale otevírala cestu k výhře nového týpí.  
S pomocí síly Mystického dusátka se  
výhercem stal nakonec Tewlikit,  
gratulujeme! 

 

 

Fram - podzimní brigáda 

2. - 4. listopadu 2018 

Několik dobrovolníků, kteří se práce  
nebojí, přijelo na naši základnu ve  
Filipově Huti přiložit ruku k dílu. Mimo 
jiné se vyplétaly sítě kolem nového dře-
věného schodiště, uklízelo se po stavbě  
a spousta dalších věcí, které posunuly 
Fram zas o kus vpřed. 

 

Nejkrásnější sbírka 

5. - 8. května 2018 

Tentokrát byla cílem CHKO Bílé  
a Bielé Karpaty.  Šlo v pořadí již  
o dvanáctou nejkrásnější sbírku,  
z toho třetí na Slovensku. 

Inspirací putování za poznáním  
přírody chráněných krajinných oblastí 
bývalého Československa  je kniha 
M. Nevrlého - Nejkrásnější sbírka 
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Letní táboření LLM na Kosím potoce 

14. - 28. července 2018 

Celkem dvou týdenní táboření pro nové a stávající členy LLM, ale také pro zájemce o táboření 
LLM z řad veřejnosti. Pro ty pokročilejší táborníky byl určen první týden tábora, který nesl moto 
„stylové indiánské táboření“ a mohli se ho zúčastnit všichni, kteří už mají zkušenosti se stylovým 
tábořením tohoto druhu a vlastní potřebné vybavení (týpí, tyče, stylové oblečení, tábornické  
potřeby atd.). Druhý týden byl pak určen pro všechny členy LLM a nesl se ve woodcrafterském 
duchu, tudíž i zde jsme se snažili o co největší malebnost a stylovost táboření. Táboření na  
Kosím potoce poskytuje prostor pro společné táboření jednotlivých kmenů a přispívá tím  
k mezikmenovému poznávání a vzájemnému předávání zkušeností. Na programu měli možnost 
podílet se všichni zúčastnění, a tak nechyběli různé diskuse, vyrábění (např. keramiky), vedle  
toho i pohyb jako například vodní golf, turnaj v ringu, šiny nebo lakros. Pro děti bylo připraveno 
čtení knížek, divadlo i táborová hra pro skřítky (menší děti). 
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Výpravy, výlety a putování kmenů 

Během roku se kmeny schází v klubovnách za účelem různých činností, zdokonalují se v doved-
nostech 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: 

Vánoční výprava - Stopaři 
14. - 16. prosince 2018 

Poslední výpravou v roce je pro nás Vánoční. 
Letos bylo pro dárky vylosované růžové K. 
A  tak bylo pod naším stromečkem na chatě  
u řeky Oslávky opravdu hodně růžovo -  konvič-
ky, kolíčky, knoflíky, kartáče a kartáčky, a taky 
parádní růžové kraťasy. Využili  jsme také  
blízkosti řeky a uspořádali závody vánočních  
lodiček. Bohužel podmínky přály  spíše vánoč-
ním ledoborcům, a tak z toho plyne jasné pona-
učení na příští rok, lodička  vyrobená z poloviny 
oříšku led neprorazí. 

(Ne)táboření a značení tyčí - Lacerta Peta 

27. - 30. září 2018 

Prvotní záměr, táboření, jsme vzhledem  
k předpovídaným pod nulovým teplotám v noci 
nakonec vzdali a ubytovali jsme se na faře.  
Jirka z Rahanů, s kterými jsme tuto výpravu 
podnikli, nám vyrobil značící železo, kterým 
jsme po nahřátí označkovali naše tyče, respek-
tive mužská část osazenstva značkovala a žen-
ská chvílemi pomáhala a co to šlo, čerpala  
s dětmi sluneční energii na louce. Teplotní  
rozdíl mezi lesem a loukou byl při svitu slunce 
určitě minimálně 10 stupňů, možná i víc.  
Protože jsem se ubytovali na faře LLM, přiložili 
jsme ruku k dílu a pomohli načesat zralá jablka. 
Večer se hrálo na kytaru a zpívalo  

Sněm Drum bunu ve Zlatohorské vrchovině 

27. – 30. září 2018 

 

Naše výroční sněmy jsou již tradičně spjaty s výstu-
pem na nejvyšší hory našich pohoří. Letos přišla  
řada na Příčný vrch (975 m n. m.), nejvyšší toť bod 
Zlatohorské vrchoviny. Počasí nám velmi přálo,  
a tak jsme se během víkendu podívali na Rejvízské 
rašeliniště, dalšího dne pak dobýt Příčný vrch,  
přičemž jsme navštívili nesmírně zajímavé poutní 
obnovené místo Panny Marie Pomocné, naučnou 
stezku o středověkém dolování zlata a zříceninu 
hradu Edelštejn. Třetího dne jsme si dopoledne  
připravili sněmovní oheň a udělili činy, korálky  
a vylosovali nového náčelníka, Olču. Pak jsme si 
prohlédli zlatokopecký skanzen u Zlatých Hor.  
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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 

Táborová hra byla tentokrát inspirována 
knihou Dva roky prázdnin od autora 
Julese Verna. Již tradičně táborníci sou-
těžili v olympiádě a dřevorubecké stezce 
a zúčastnili se např. trojdenních výprav. 
Pořádal se turnaj v házené a ringu.  
Tábor byl zakončen slavnostním ohněm 
a vyhlášením bodování.  

Wanagi Oyate 

Poslední prázdninový týden uspořádal 
kmen Wanagi Oyate své tradiční táboření  
u Paběnického potoka u Paběnic. Tradič-
ně ukončeného deštěm a vytahováním 
auta traktorem. Letos bylo jádro tábořících 
takové triploidní: tři psi, tři koně, tři děti  
a tři dospělí. Proto název 3 krát 4.  
Celkově ale bylo tábořících víc (teda až 
na tu zvěř).   

Walden 

Na letním táboře si děti v rámci her  
i běžného táborového života např. zopakova-
ly zdravovědu, štípaly dříví, vařily v Setono-
vě hrnci i vyráběly placky a bramboráky  
na ohni, zhotovily si taštičku do týpí ze  
syrové kůže, modelovaly lovcovy lampičky  
i zkoušely rýžovat zlato.  
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Noc s Andersenem 

kmen Trilobit 
31. března 2017 

 

Kmen Trilobit z Choltic se stal již devátým rokem  
spolupořadatelem akce Noc s Andersenem. Tématem té 
letošní, byly Letopisy Narnie, na jejíž motivy připravili 
dobrodružnou celovečerní hru se zapojením různých  
reálií v Cholticích. Zimní královna je poražena. 

Akce pro neorganizované děti a mládež 

Stručná ukázka některých z těchto akcí: 

Indiánské tvoření 
kmen Tate Osmaka 

23. - 24. listopadu 2018 

V sokolovně v Dolanech se  
sešlo na 25 dětských účastníků 
a hromada dospělých. Všichni si 
mohli prohlédnout vystavené 
výrobky, inspirovat se jimi  
a vyrobit si něco vlastního, např. 
šperky, lapač snů, či cokoliv  
z kůže a korálků. Kdo bude mít 
příští rok nové mokasíny? 

Trilobitman 

kmen Trilobit 
9. června 2018 

Trilobitman byl první ročník závodu  
v krátkém triatlonu, kterého se 
účastnili sportovci z řad široké  
veřejnosti i odvážní woodcrafteři.  
V roce 2018 se na startovní čáře se-
šlo okolo 70 závodníků.  
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Jarní klíčení 
6. - 8. dubna 2018 

Letošní jarní setkání byl takový průřez lid-
ským životem. Pomocí zážitkových her si 
každý prošel během víkendu od počátku, 
přes zrození, dětství plného her, dospívá-
ní, opouštění rodného hnízda, až do vstu-
pu do dospělosti. 

Dával vám někdo někdy vybrat, jestli byste 
kvůli pořízení skvělé fotky raději vylezli na 
vysoký strom, snědli cvrčka nebo se  
pomazali sloním trusem, abyste zamasko-
vali svůj pach a mohli vyfotit slona  
zblízka? Tak pozor, co si vyberete...  

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 
10. - 11. března 2018 

Již třetí ročník proběhl opět v ZŠ speciální  
a praktické v Rooseveltově ulici č. 8 v Praze  
Dejvicích. Ti, co s indiánským tábořením  
začínají, nebo si 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.  

Podzimní ohnivecké setkání 
aneb spolčování zdar! 
9. - 11. listopadu 2018 

Hlavním tématem byly spolky jak 
indiánské tak spolky našeho  
každodenního života, vyrábění  
i hry. Útočištěm byl Želichovský 
statek plný  zvířat, mohli jsme  
potkat koně, krávu, telátko, či páva 
dvořícího se lhostejným slepicím.  
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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. 

Kožená Čotokva 

28. dubna - 1. května a 25. - 27. května 2018 

Účastníci měli možnost si sami vypnout kůži do rámu 
a následně ji oškrábat k vytvoření vlastního rowheidu, 
z kterého si potom mohli vyrobit například parflesh, či 
obal na nůž. Několik dobrovolníků však šlo ještě dál a 
jali se vyrábět mozkovky, takže do oškrábané kůže  
vpravovali vepřový mozek, pak ji různě žmoulali, a ta-
hali, aby byla ve výsledku měkká a šla využít napří-
klad na výrobu indiánského oděvu. 

Kurz práce s motorovým nářadím 

13. - 15. dubna 2018 

Mezi nabídky vzdělávacích aktivit pro členy 
Ligy lesní moudrosti patří i oblasti, které by 
někteří lidé nečekali. I schopní a silní wo-
odcrafteři si ale někdy rádi vypomohou prací s 
technikou, zvláště pak, když v okolí tábořiště 
není povoleno kácet a je tedy potřeba během 
jednoho víkendu připravit dřevo na třítýdenní 
táboření. 
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Kalendárium akcí LLM 

Akce zmíněné na předchozích stranách Výroční zprávy jsou jen výběrem z toho, co všechno Liga 
lesní moudrosti pořádala. Zde si můžete prohlédnout soupis dalších akcí. Mnoho dalších pak po-
řádají jednotlivé kmeny či jednotlivci. Většinu z nich mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti. 

Datum  Akce 

24. 2. Ples LLM - Kolovraty 

9. 3. - 11. 3. Vyráběcí víkend 

17. 3. Kladenské POW WOW 

6. 4. - 8. 4. Jarní klíčení 

13. 4. - 15. 4. Brigáda Kosí potok - dřevní 

21. 4. Stará Praha 

28. 4. - 1. 5. Setkání Rodinných Kmenů, spojené s Čotokvou VL - vydělávání kůží 

4. 5. - 8. 5. TaMaLo - Táboření Malé lóže, Stopa Černého vlka 

4. 5. - 8. 5. Nejkrásnější sbírka 

25. 5. - 27. 5. Čotokva VL – kůže (bedny) 

1. 6. - 3. 6. Putování skřítků 

3. 6. Výroba rámových bubnů ve stylu severoamerických indiánů 

9. 6. Trilobit man 

12. 6. Plovoucí týpí – výročí ČRDM 

15. 6. - 17. 6. Brigáda Kosí potok 

22. 6. - 24. 6. Brigáda Kosí potok 

29. 6. - 1. 7. Brigáda Kosí potok 

14. 7. - 28. 7. Táboření LLM 

25. 8. - 31. 8. Putování ML 

1. 9. - 2. 9. Sněm LLM – Horký Brod 

15. 9. - 16. 9. Indiáni z Točníku 

27. 9. - 30. 9. Kiwendotha 

27. 9. - 30. 9. Tawiskara 

6. 10. - 7. 10. Sněm zástupců 

18. 10. - 21. 
10. 72 hodin 

3. 11. - 4. 11. Brigáda na FRAMu 

9. 11. - 11. 11. Podzimní Ohnivecké setkání 
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• Indiáni na Točníku 

Největší propagační aktivitou byla opět akce Indiáni na 
Točníku, která byla celá zajištěna formou dobrovolnické 
práce o víkendu  
15. a 16. září 2018. 

 

• WEB 

Naše členy i veřejnost informujeme nejvíce prostřednic-
tvím 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: 

• Jitka Koutenská—Woapewin, Tvořivé síly v nás (časopis Archa, str. 3) 
 http://crdm.cz/wp-content/uploads/archa-2018-1.pdf 
• ČRDM—Česká rada dětí a mládeže oslavila  

20 let plavbou po Vltavě a roztockým setkáním (časopis Archa, str. 8, 12) 
http://crdm.cz/wp-content/uploads/archa-2018-4.pdf, 

 

• Česká televize  - pořad Wifina, člen náčelnictva a aktivní vedoucí dětského kmene Bobrů 
Martin Kubín - Zlobr představil Ligu lesní moudrosti. http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10606260684-wifina/218553112050005/obsah/599587-volny-cas-liga-lesni-moudrosti-aneb
-bliz-prirode 

 

• Autorský pohled reportéra Aktuálně.cz na tábor  
v indiánském stylu na Kosím potoce: https://
zpravy.aktualne.cz/domaci/tabor-ligy-lesni-moudrosti/
r~662369c4909b11e8915e0cc47ab5f122/ 

 

• Liga lesní moudrosti byla zmíněna v časopise 
Trampský magazín, kde vyšel rozhovor s Milosla-
vem Nevrlým k příležitosti jeho 85. narozenin. 
https://www.trampsky-magazin.cz/blog/rozhovor-s-

miloslavem-nevrlym-nacelnikem-139.html 
  

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

• Kniha - Týpí jako domov 

Po 12 let přispíval Josef Porsch - Ablákela do  
časopisu Tomík. Jeho rubrika nesla název Týpí 
jako domov a přibližovala způsob woodcrafterské-
ho života, tak jak jej známe z letního společného 
táboření na Kosím potoce nebo klasických táborů 
s dětmi. Není tedy divu, že tolika zajímavého  
materiálu nakonec Asociace turistických oddílů 
mládeže vydala knižně. 

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  
Šumava, získala LLM 
v roce 2003 z Fondu 
dětí a mládeže. Ubytov-

na 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. V roce 2018 byla finalizována a zkolaudována rekonstrukce 
atypického dřevěného schodiště a schodišťového prostoru. Dále jako příprava pro žádost o dota-
ci byl vyhotoven projekt na výměnu stávajícího tepelného zdroje za nové tepelné čerpadlo země-

voda jehož realizace je plánována na rok 2019  

Woodcrafterské základny 

Kosí potok 

 

V roce 2005 se po-
dařilo LLM dokončit 
odkup pozemků 
v západních Če-
chách (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.  

Domeček Srby 

Woodcrafterská základna 
pro pravidelnou celoroční 
činnost dětí a mládeže, 
která se nachází v obci 
Srby v údolí Turyňského 
rybníka v bezprostřední 
blízkosti malebných kři-
voklátských lesů. Dome-

ček lze využít i pro víkendové výpravy s mož-
ností spaní na karimatkách ve vlastních spacá-
cích.  
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Fara Michalovy Hory 

Jako zázemí k nabytým pozemkům na 
Kosím potoce LLM zakoupila objekt býva-
lé 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 vybu-
dovat centrum pro vzdělávací a poraden-
skou činnost v oblasti environmentální 
výchovy formou vzdělávacích programů 
pro MŠ, ZŠ a celoroční nabídkou volno-
časových aktivit pro místní děti a mládež, 
jakož i formou víkendových či prázdnino-
vých kursů pro dětské či mládežnické  
organizace nebo veřejnost. 
V roce 2018 proběhly exteriérové úpravy 
před budovou, doplnění herních a dalších prvků v exteriéru (termitiště, prolézačky, vrbová chýše, 
kompostéry, apod.). Jelikož by v roce 2019 měl být objekt zkolaudován, dokončovala se většina 
vnitřních prací. 

Samechov 

Počátkem roku 2018 nabyla LLM darem od Lídy a Hudžina Laitových nové pozemky na  
Samechově. Liga dále přikoupila další pozemek od Mirka Vavrdy, syna někdejšího náčelníka 
LLM v r. 1948. Správcem pozemků se stal Martin Čapek - Indi a kmen Čangleska Tozi. Do  
budoucna se těšíme na možnost víkendových výprav a pořádání táborů.  
 

 

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 woodcrafter-
ská 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 dal-
ším 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. 
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Přehled hospodaření 

Rozvaha k 31.12.2018   

v tis. Kč   

   

Aktiva Počáteční stav Koncový stav 

Stavby 13 689 15 088 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 402 402 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 

Pozemky 219 628 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 854 8 994 

Oprávky k budovám -1 493 -1 789 

Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -235 -277 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55 

Zásoby a poskytnuté zálohy 191 178 

Pokladna 46 11 

Účty v bankách 1 610 3 638 

Pohledávky u odběratelů 10 31 

Poskytnuté provozní zálohy 79 99 

Ostatní přímé daně 22 1 

Ostatní daně a poplatky 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 

Náklady příštích období 0 0 

Aktiva celkem 22 394 27 004 

     

Pasiva Počáteční stav Koncový stav 

Vlastní jmění 20 738 23 673 

Fondy 900 600 

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 59 54 

Účet výsledku hospodaření 214 60 

Ostatní dlouhodobé závazky 5 4 

Dodavatelé 30 32 

Zaměstnanci 46 147 

Závazky k institucím soc. a zdr. 22 38 

Jiné závazky 0 22 

Dohadné účty pasivní 67 0 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0 

Výnosy příštích období 313 2 358 

Pasiva celkem 22 394 27 004 

Ostatní závazky 0 3 

Ostatní daně a poplatky 0 1 

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 0 11 

Výdaje příštích období 0 1 
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Výkaz zisku a ztráty   

v tis. Kč    

    

Náklady k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 

Spotřeba materiálu 196 467 

Prodané zboží 175 32 

Opravy a udržování 18 0 

Cestovné 194 189 

Náklady na reprezentaci 0 0 

Ostatní služby 712 553 

Mzdové náklady 540 808 

Zákonné sociální pojištění 181 197 

Daně a poplatky 68 58 

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

Manka a škody 0 0 

Jiné ostatní náklady 11 56 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 315 338 

Zůstatková cena prodaného dl.maj. 2 0 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 784 880 

Náklady celkem 3 196 3 578 

    

Výnosy k 31. 12. 2017 K 31. 12. 2018 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 680 732 

Jiné ostatní výnosy 462 162 

Tržby z prodeje dl.maj. 118 0 

Dary 62 38 

Přijaté členské příspěvky 362 380 

Provozní dotace 1 726 2 326 

Výnosy celkem 3 410 3 638 

    

Hospodářský zisk celkem 214 60 
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Dotace za rok 2018 

  

MŠMT na činnost 1 520 100,00 

  

MŠMT investice 2 000 000,00 

  

MŠMT OPVVV Škola mimo školu  390 710,00 

  

MHMP 415 000,00  

  

Celkem za rok 2018 4 325 810,00 


