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Jak orlí pera hodnotit
Ve všech skupinách, kde se plní činy, je 

třeba dohlédnout na kvalitu jejich splnění.
U malých dětí jsou svědky jejich rodiče, 
pokud jde o starší děti a dospělé, fungu-
je většinou ve kmenech Rada orlích per 
(ROP). 

Jde o lidi z kmene, které si ostatní vybe-
rou pro jejich hluboké znalosti, zkušenos-
ti a schopnost smysluplně posoudit úro-
veň plnění činů.  S nimi zhodnotí, zda bylo 
orlí pero splněno dostatečně hodnotně 
podle daných podmínek.

Žadatel předloží podklady k orlímu 
peru, například kresbu krajinky (čin 
3B8), ochutnávku vlastnoručně upečené-
ho koláče (4G6) nebo fotografii vyrobené 
ptačí budky (4E5). 

U mnoha činů je vyžadováno prokázá-
ní znalostí u odborníka. Odborníkem se 
rozumí člověk, který má daný obor vystu-
dovaný nebo v něm dlouhodobě pracuje
nebo je držitelem mistrovství.  Podklady 

pro udělení takových činů by měly zahr-
novat např. seznam bylin, které je žadatel 
schopen určit (2K1) a „svědectví“ od od-
borníka.

 V mnoha případech nelze splnění do-
ložit jinak než konstatováním okolností 
a čestným slovem – například běh (1A2) 
nebo domluva s cizinci (2B1).

Ve všech případech se ROP může žada-
tele ptát a zkoumat přinesené podklady. 
Když je to možné, může jej požádat, aby 
svou dovednost předvedl všem na slav-
nostním sněmu, kde se budou orlí pera 
předávat. Takový program sněm ozvlášt-
ní a doplní – může například pohovořit
o etiketě v týpí (4O10) nebo zazpívat pí-
seň (3D5).

Podrobněji se o zásadách plnění činů 
píše v příručkách Svitek březové kůry – 
Kniha orlích per a mistrovství, Svitek bře-
zové kůry pro Malou lóži, Orlí pera a mis-
trovství pro malé zálesáky a woodcraftery, 
Korálkové činy pro skřítky.

Jak orlí pera předávat
Ten, kdo na sobě zapracoval, něco nové-

ho se naučil a někam se posunul, ten si za-
slouží, aby mu jeho orlí pero bylo předáno 
ve slavnostní chvíli. Indiáni udělovali orlí 
pera také tak – ten, kdo chtěl ve své čelen-
ce nosit další orlí pero, musel předstoupit 
před ostatní a vysvětlit (anebo zatanco-
vat) jim svůj důvod.

Pro woodcraftery je takovou slavnostní 
příležitostí sněm. Jedná se o shromáždě-
ní všech členů woodcrafterského kmene
a přizvaných hostů. Sněm může mít mno-
ho podob. Může se konat uvnitř i venku 
– pro podrobnější návod odkazujeme na 
knihu Kmenové zřízení.

Udílení orlích per řídí náčelník ROP – 
v určité části sněmu vyzve sněmující, aby 
ten, kdo chce předat (udělit) orlí pero, 
předstoupil před ostatní. Ten pak vyjme-
nuje orlí pera, která splnil. Pokud nikdo 
nemá námitek, jsou mu udělena ve formě 
předem vyplněného symbolického glej-
tu. V Lize lesní moudrosti se používá glejt
s kresbou z počátků woodcraftu, nicméně 
kmen si může vytvořit glejty vlastní. Ne-
měly by tam ale chybět údaje uvedené na 
oficiálním glejtu. Náčelník ROP mu pak 
poblahopřeje podáním ruky a sněm vy-
sloví hlasitý souhlas na znamení uznání.
Žadatel si pak na svou šerpu může připev-
nit odpovídající počet symbolických or-
lích pírek.

Proč se orlí pera předávají veřejně?  Jde 
zejména o posilování schopnost přihlásit 
se ke svému výkonu a o příklad ostatním.
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Plnění orlích per nebo korálků v případě menších dětí se stalo dlouhodobou činnos-
tí v mnoha woodcrafterských, tomíckých, skautských i jiných kmenech a oddílech. Po-
kud jste s ním ještě nezačali a chcete, můžete si je vyzkoušet nejprve elektronicky na 
stoupaninahoru.cz. Dnes bych se rád zaměřil na to, co se děje poté, co si nějaké orlí 
pero nebo korálek splníte, tj. poté, co se něco nového naučíte, v něčem se překonáte, 
něco zažijete.


