
 
 

Výroční zpráva kmene Sacagawea 
 

 Sacagawea je kmenem Ligy lesní moudrosti sídlícím v Chodově u Karlových Varů. 
Kmen vzniká jako 12. oddíl skautek Mělník 19. února roku 1990. O dva roky později se 
jméno oddílu mění na Sacagawea a rok 1994 je rokem vstupu do Ligy lesní moudrosti a 
do Midewiwinu. 
 

 Woodcraft 

WOODCRAFT je výchovné hnutí nebo myšlenkový směr, který vyznává návrat ke 
kořenům a život v přírodě. Myšlenkou woodcraftu je oproštění se od výdobytků moderní 
civilizace a částečný návrat k primitivnosti našich předků. Cílem woodcraftu není definitivní 
odchod z civilizace, woodcraft nechce ani vychovávat indiány nebo pravěké lovce, 
woodcraft má sloužit hlavně k relaxaci těla i ducha. Lidé, jimž je myšlenka woodcraftu a 
táboření v přírodě blízká, se sdružují do kmenů založených po vzoru indiánů (nejčastěji), 
pravěkých lidí, či jiných přírodních národů. Organizace v České republice, jejíchž je 
většina kmenů členem, se jmenuje Liga lesní moudrosti. Woodcraft se do češtiny překládá 
jako „lesní moudrost“. Samo slovo „woodcraft“ má ale překladů více. První část slova 
„wood-„ můžeme přeložit jako dřevo nebo les a „-craft“ jako dovednost, šikovnost, řemeslo, 
společenstvo nebo dokonce vychytralost. Sám Seton (zakladatel hnutí) označuje 
woodcraft jako „program výchovy člověka s modrou oblohou v pozadí.“1 Woodcraft úzce 
souvisí s činností Sacagawey, která je v mnoha ohledech na woodcraftu založena. 
 

 Liga lesní moudrosti (LLM) 

Liga je organizace sdružující děti i dospělé se zájmem o woodcraft. V dnešní době má 
něco přes 1000 členů. Založena byla v roce 1912 a znovuobnovení roku 1990. Znakem 
LLM je bílý štít s modrými rohy. 
 

 Midewiwin 

Midewiwin je sdružení kmenů s odlišným systémem ohnivectví než v LLM. V Midewiwinu 
rozlišujeme celkem tři stupně ohnivectví: ohnivec, wagamed a šaman. 
 

 Kdo byla Sacagawea? 

Sacagawea byla Indiánka pocházející ze severoamerického kmene Šošonů. Stala se 
manželkou francouzského obchodníka s kožešinami Charbonneaua. Společně se přidali k 
objevitelské výpravě Lewise a Clarka napříč Severní Amerikou – k Tichému oceánu a zpět 
(1804-1806), Charbonneau plnil funkci tlumočníka. Sacagawea přivedla na svět dvě děti a 
zemřela zřejmě ve 25 letech. 
 Znak kmene Znakem kmene je okřídlené srdce na modrém pozadí, což symbolizuje 
radostnou mysl. 
  
 



 

 

Úvod 
 V roce 2016 jsme se nepravidelně scházeli zhruba jednou do měsíce. Mezi 
nejčastější aktivity patřilo hraní deskových her nebo sportovní zpříjemnění ducha v 
pronajaté tělocvičně v Kamenickém Šenově 
 

Členové 
 Za rok 2016 zůstal počet členů stejný, jen jsme všichni zase o rok starší. 
 

Angažmá v LLM 
 V minulém roce jsme se zúčastnili travní brigády v počtu šesti lidí. Pro jinou akci se 
bohužel nenašel čas kvůli zaneprázdněnosti prací či školou. 

 
Akce kmene 
 Kmenové akce se konaly přibližně jednou do měsíce. Většinou se tam objevuje 
kolem deseti členů. Před akcí se vždy připraví program, aby nedošlo k tomu, že se někdo 
bude nudit. Návrhy na akce může prezentovat každý z kmene v naší facebookové 
skupině, kde o nich také hlasujeme a domlouváme se na termínu. Stabilní akcí je 
''zahajovačka'', která se vždy koná na začátku září, a zahajujeme tím nový školní rok. 
Každoročně se pořádá i letní táboření na Kosím potoce. Celým táborem nás provázela 
sportovní hra Ringo, na níž jsme si i koupili nové kroužky. Také jsme se v této hře na 
táboře účastnili několika turnajů. Z roku 2016 si můžeme odnést hodně zážitků z akcí. 
Jako každý jiný kmen, tak i my jsme pořádali vánoční akci. Ta se konala v Ústí nad Labem. 
Během ní jsme navštívili místní zoo a zážitek to byl skutečně pozoruhodný. Celý rok nás 
také provázela série formulových závodů v podobě deskové hry Formula D, kdy každá 
dvojice jela za svoji stáj. V každém závodě byli jezdci ohodnoceni podle umístění a první 
tři vítězové sezóny byli odměněni cenou. Ani letos jsme nemohli vynechat oblíbenou akci 
v Kamenickém Šenově, kde si každý rok pronajímáme tělocvičnu ve zdejší Základní škole. 
Zde si vždy rádi zahrajeme Ringo, Volejbal, Basketbal a jiné sportovní aktivity. Poprvé 
jsme v loňském roce s kmenem vyrazili na vodu. Konkrétně jsme sjížděli řeku Ohři, a i 
když nebylo moc vlídné počasí, tak jsme si to náramně užili a chceme v této aktivitě 
pokračovat i nadále. Již nyní máme naplánováno, že tento ročník pojedeme druhou 
polovinu toku řeky Ohře a všichni se na to velice těšíme. Sněm jsme letos nedělali na 
táboře, jak bývalo vždy zvykem, ale posunuli jsme ho na Podzim a konal se v našem Sídle 
kmene. Žádné změny se neuskutečnili a byl propojen s podzimními prázdninami a tak 
jsme si i tento čas užili a zahráli jsme si jak deskové hry a tak i venkovní hry. Také jsme se 
někteří zúčastnili akce Kokorace na Kokořínsku na Mělnicku, kdy výtěžek z dublonu šel na 
handicapavané děti a i letos se někteří zúčastní na přípravě této charitativní akce. Myslím 
si, že jsme si minulý rok užili stejně jako roky předtím a věříme, že to bude ještě lepší a 
lepší.  

 



 
Kmenové hospodářství 
 

 

 



 

 



 
Vedení kmene 

 V novém roce jsem na sněmu podpořili našeho náčelníka a tak si drží svojí funkci i 
nadále. Krom menších změn ve vedení je složení náčelnictva stále stejné. Po stránce 
funkčnosti vše funguje jak hodinky. Nikdo s nikým nemá problém a kmen prosperuje. 
Náčelník se o kmen stará a snaží se situaci jen zlepšovat. K tomu mu pomáhá jeho pravá 
ruka degandavida. Ohnivec je stále stejný, jelikož se hlásíme k ohnivectví midewiwin. 
Všichni jsou s náčelnictvem spokojeni a tak tomu bude určitě i nadále. 

 
Závěr 
   Kmen prosperuje a velice dobře funguje. Celý rok byl nabitý akcemi a na náčelnictvu bylo 
vidět, že chce pro kmen jen to nejlepší. Žijeme zde ve velice přátelském vztahu a mezi 
žádnými členy nepanuje nějaká rozepře. Budeme se snažit o ještě lepší podmínky ve kmeni, 
aby se tu každý cítil dobře. 

 
 

S pozdravem Pavel, člen kmene Sacagawea 


