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Základní informace 
Kmen založila parta kluků z Lužin při letním táboření v roce 1994. Založení kmene 

předcházela roční činnost pod říčanským kmenem Mniwača Wačašayatapi (Vládci moří) jako 

jeden z jejích rodů. Už tehdy se rod jmenoval Strážci údolí. V průběhu šestnácti let činnosti se 

ve kmeni vystřídalo hodně kluků a holek. Někteří z nich vydrželi ve kmeni dodnes a jako 

praví skalčáci tvoří zdravé jádro kmene a předávají svoje zkušenosti z výchovného systému 

české Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft League další generaci. 

Mezi kmenová setkání, společné táboření, soutěže a hry posunují naše měřítka pro 

srovnání činnosti kmenů. Vznikají nová přátelství mezi lidmi. Na jedné straně moderní vedení 

kmenů, předělání již zastaralého výchovného systému – Svitku březové kůry, doplnění jej o 

nové oblasti činů, které zakladatel E.T.Seton v té době neznal, předělání mistrovství, 

vytvoření logistiky a zpřístupnění informací na Internetu, druhá strana organizace Ligy lesní 

moudrosti je ukrytá v každodenní činnosti jednotlivců (stráží), malých skupin (rodů) i celých 

kmenů, v jejich tradicích, zvyklostech, vlastní invenci a dodržování woodcrafterského zákona 

Čtyřnásobného ohně. 

K hledání skutečného lidství nám slouží pobyty v přírodě, její znalost. Primitivní 

táboření při využití výrobků, které si k tomuto účelu zhotovujeme. Každý obohacuje sám sebe 

při práci s kůží, dřevem, kovem, kamenem, hlínou. Rozvíjí svoji invenci a svoje lepší já. 

Různorodost kmenové činnosti například sjíždění řek, cyklistické a turistické výlety s 

přenocováním, táboření ve stylových stanech se stylovým vybavením, pravidelné hry v 

tělocvičně s výukou kolektivních sportů, brigády v Prokopském údolí, na Kosím potoce a 

Šumavě, prezentační akce a výukové akce ve spolupráci s Místním domem dětí a mládeže 

Prahy 13 láká další zájemce o woodcraft, o dobrodružství popsané E.T.Setomem v knize Dva 

divoši, Rolf zálesák či Knize lesní modrosti. 

Kontakt 
Web: http://strazciudoli.cz/ 

Jakub Svoboda Sunny 

Náčelník kmene 

Telefon: 728 082 595 

Email: sunnxxx@gmail.com 

Jan Hladík Chirurg 

Ohnivec kmene 

Telefon: 739 703 735 

Email: jahla.hladik@seznam.cz 

Václav Svoboda Čhantékič´un 

Strážce wampumu kmene 

Telefon: 773 784 004 

Email: chantekic@gmail.com 

http://strazciudoli.cz/
mailto:sunnxxx@gmail.com
mailto:jahla.hladik@seznam.cz
mailto:chantekic@gmail.com
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 Seznam akcí roku 2018 

Níže jsou uvedeny všechny kmenové a ligové akce, kterých se členové našeho kmene 

v roce 2018 zúčastnili. U každé akce je uveden pořadatel a organizátor za kmen. 

Bitva o sídliště 
Datum: 6. 1. 2018 

Lokalita: Praha, Lužiny 

Pořadatel: kmen Ťapáč 

Organizátor: Sunny 

Tradiční akční hra, při které 

soupeříme s kmenem Ťapáčů o území 

Lužin a okolí. Letos pro nás tento boj 

skončil vítězstvím, takže jsme získali 

většinu území sídliště. 

*Na plánku je modře zvýrazněné nově dobyté území Strážců údolí a červeně území 

Ťapáčů. 

66. sněm kmene Strážců údolí 
Datum: 13. 1. 2018 

Lokalita: DDM Praha 13 

Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

 Zimní sněm je v našem kmeni již mnohaletou tradicí. 

Dopoledne probíhá rada orlích per v klubovně. Po ní následuje 

pauza na oběd, po které se scházíme v DDM na Praze 13. Na 

letošním sněmu jsme si uznali celkem 33 činů, z toho 8 velkých, a 

3 tituly, díky čemuž jsme se zas posunuli o něco výš v ligových 

statistikách. Nejvíce uznávaným činem tohoto sněmu byl čin 2M4- 

Denní motýli, který si děti natrénovaly na schůzkách pod vedením 

Ivety. Mimo samotného sněmu jsme si také promítali fotky z roku 

2017. 

  



4 
 

Vyráběcí víkend 
Datum: 16. -18. 2. 2018 

Lokalita: Srby 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Silva 

 Tradiční každoroční akce, jejíž hlavním účelem je 

vyrábět si různé výrobky, kterými si třeba můžeme vyzdobit 

tee-pee na táboře nebo si splnit čin z třetího světla. Letos se 

zde vyráběly kapote, rozety, vyřezávaná zvířátka, pytlíčky a 

spoustu dalších úžasných výrobků. 

 

Ples LLM 
Datum: 24. -25. 2. 2018 

Lokalita: U Boudů, Praha Kolovraty 

Pořadatel: kmen Bobrů 

Organizátor: Sunny 

 Ligová akce plná zábavy, na které nás čekal bohatý program. 

Kromě hudby a tancování jsme se mohli těšit na bohatou tombolu, 

soutěž o nejlepší koláč a pingpongový turnaj. 

23rd Czech Powwow 
Datum: 17. 3. 2018 

Lokalita: Kladenská sportovní hala- ulice Sportovců 817, Kladno 

Organizátor: Radka 
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23rd Czech Powwow se uskutečnilo opět po roce na Kladně. Tato akce měla 

jedinečnou atmosféru, založenou na tanci a zpěvu severoamerických indiánů. Zároveň se zde 

dalo sehnat spoustu jedinečných indiánských materiálů a výrobků (kůže, korálky, křesadla, 

atd.). 

Velikonoce 
Datum: 29. 3. -2. 4. 2018 

Lokalita: chata Fram, Filipova Huť 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

Letošní Velikonoce se uskutečnily po pár letech opět na ligové chatě Fram. Přes 

prodloužený víkend jsme nachodili spoustu kilometrů. Navštívili jsme například Modravu, 

Mount Seeton nebo Horskou Kvildu. V neděli si kluci pletli pomlázky a holky barvily 

vajíčka. Také se tento den uskutečnil 67. Sněm- viz. „67. sněm kmene Strážců údolí“. Na 

velikonoční pondělí, předtím, než jsme jeli domů, šli kluci koledovat nejdříve do našich řad a 

pak i do zbytku vesnice. 

 

67. sněm kmene Strážců údolí 
Datum: 1. 4. 2018 

Lokalita: chata Fram, Filipova Huť 

Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

 67. sněm Strážců údolí se uskutečnil na Velikonocích. Rada orlích per 

zasedala v neděli (1. 4.) po obědě a hodinu po jejím zakončení začal samotný 
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sněm. Na sněmu jsme si uznali celkem 23 činů, z toho 6 velkých, a jeden titul. Také dva 

účastníci požádali o vstup do kmene a byli tak vysláni na naší zasvěcovací stezku. Sněm byl 

klasicky zakončen slovem pro dobro kmene a modlitbou kmene Omaha. 

Stará Praha 
Datum: 21. 4. 2018 

Lokalita: Smíchov, Praha 

Pořadatel: kmen Ťapáč 

Organizátor: Radka 

 Stará Praha je jedna z Velkých her, která se letos 

odehrávala na Smíchově, a soutěžily v ní jednotlivé kmeny. 

Účastníci se zde mohli dozvědět spoustu informací z dávné i 

nedávné historie našeho hlavního města přímo od „slavných 

historických osobností“, za které se organizátoři převlékli a kteří 

se nacházeli na stanovištích, rozmístěných po celé čtvrti. 

Tamalo 
Datum: 18. -22. 5. 2018 

Lokalita: tábořiště Malý Walden, Sklené nad Oslavou 

Pořadatel: LLM 

Organizátor: Radka 

 Tamalo je tradiční ligová akce cílená převážně pro děti. Letos se nám víkend 

prodloužil až do svátečního úterý, takže zážitků bylo opravdu spoustu. Účastníci se zde mohli 

těšit na boj proti Mattelu a jejich barbínám, 

na mezikmenové sportovní klání, na kterém 

náš kmen Strážců údolí obsadil 1. místo, 

nebo na týmovou hru, při které se děti 

snažily získat od kouzelných bytostí přísady 

na lektvar, aby vyléčily kouzelný strom. 

Dále se zde konala soutěž v uzlování „Mistr 

uzel“ a soutěž v křesání. Závěrečný večer 

jsme usedli k sněmovnímu ohni, který se, 

díky vyhlašování her, množství orlích per a 

titulů, protáhl do pozdních hodin večerních. 
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Dřevní brigáda 
Datum: 29. 5. 2018 

Lokalita: Čestín 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

První letošní brigáda pro přípravu letního tábora- viz. „Letní tábor“. Na programu byla 

příprava dřeva, které bylo pokáceno v lese u Čestína. Dřevo jsme nařezávali, odvětvovali a 

nakládali na valník, který pak s ním dojel na naši louku. 

Brigáda na naší louce 
Datum: 26. 5. 2018 

Lokalita: Losiny 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

Druhá letošní brigáda pro přípravu letního tábora. Na programu 

bylo zajistit studánku a výroba tee-peeovek. 

Táboření LLM 
Datum: 14. 7. – 24. 7. 2018 

Lokalita: Kosí potok 

Pořadatel:  LLM 

Organizátor: Chirurg 

 Táboření se z našeho kmene účastnila převážně VL. Náplň táboření byl život po 

indiánském způsobu s doprovodným programem. Letošní rok se také hrála akční hra na 

způsob larpu. 

Přípravka 
Datum: 25. – 28. 7. 2018 

Lokalita: Losiny 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Chirurg 
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 Na přípravce jsme měli za úkol přichystat letošní letní tábor, tedy postavit kuchyň,  

tee-pee, umývárku, latríny, hráz, atd. Většinu práce jsme do začátku tábora stihli, takže se na 

táboře musely dodělávat jen maličkosti. 

Letní tábor 
Datum: 28. 7. -11. 8. 2018 

Lokalita: Losiny 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor:  Silva 

 Tento tábor se konal opět po roce v Losinách. Účastníci tábora přijížděli v sobotu a 

hned se vrhli do ubytování. Tentýž večer po lalavetice bylo uvedení do celotáborové hry 

„Tajemství bájné Atlantidy“ krátkou scénkou, zakončenou rozřazením hráčů do týmů. 

Celotáborovou hru zorganizoval Tron, Petr a Felí. Hráči se ve hře snažili postupovat příběhem 

kupředu a přitom získávat táborové peníze. Hra obsahovala spoustu nových a originálních 

her. V nabitém programu se našlo místo i na výlet do Kácova, 3 noční hry a noční výsadek. 

Hru si děti užily i přes vyčerpávající horko, které tu v době tábora panovalo. Táborová hra 

byla zakončena dražbou, kde si hráči mohli vydražit knihy, čelovky, ledvinky a spoustu 

dalších úžasných cen. 

 Na táboře proběhl také 68. Sněm- viz. „68. sněm kmene Strážců údolí“. 

 

68. sněm kmene Strážců údolí 
Datum: 4. a 10. 8. 2018 

Lokalita: Losiny 

Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

 68. sněm Strážců údolí se uskutečnil na letním táboře a byl tradičně rozdělen na dvě 

části, které se uskutečnily 1. a 2. týden. Letos jsme si zde uznali opravdu spoustu činů (cca 

90). Program sněmu byl prokládán scénkami z táborové hry, které si pro nás děti připravily. 
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Přechod Nízkých Tater 
Datum: 26. 8. -1. 9. 2018 

Lokalita: Nízké Tatry 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Hanka a Iveta 

 Tento přechod jsme započali ve vesnici Korytnica, která se nachází přímo pod 

hřebenem Nízkých Tater. Poté, co jsme druhý den absolvovali náročný výstup na hřeben, 

jsme se mohli kochat krásným výhledem na vysokohorskou krajinu. Po dobu putování jsme 

navštívili spoustu vrcholů, jako například Prašivec, Chopok nebo Zadní holu, čímž jsme si 

splnili všechny podmínky pro čin 1E6- Putování v horách. Noci jsme trávili ve stanech, 

v útulnách, nebo poslední noc dokonce pod širákem. Poslední den jsme sešli do vesnice 

Telgárt a ještě tentýž den jeli nočním vlakem domů. 

Indiáni z Točníku 
Datum: 14. -16. 9. 2018 

Lokalita: Točník 

Pořadatel: LLM 

Organizátor: Chlup 

Indiáni z Točníku je tradiční ligová akce pro veřejnost, která 

má za úkol propagovat Woodcraft a jeho myšlenku. Akce je cílena 

převážně pro děti, jelikož tu jsou pro ně přichystána různá 

stanoviště, jako třeba střelba z luku, křesání, lakros nebo poznávání 

stop. Odehrává se zde však i spousta událostí, které jsou určené i pro 

dospělé, například hudební vystoupení indiánské kapely Malý 

Walden doprovázené tancem nebo loutkové divadlo. Také se tu 
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letošní rok konala křesací soutěž. Sobotní večer, poté co návštěvníci odešli, jsme pak dostali 

zdarma prohlídku hradu od kastelána a poté následovalo večerní grilování a koncert skupiny 

Kapišto v konírně. 

Kiwendotha 
Datum: 27. -30. 9. 2018 

Lokalita: : tábořiště Malý Walden, Sklené nad Oslavou 

Pořadatel: LLM 

Organizátor: Chirurg 

 Kiwendotha je jedna z velkých her, které se náš kmen pravidelně účastní. Přijeli jsme 

ve čtvrtek večer a v pátek již začínala hra. Letos bylo téma Kiwendoty převzato z knižní série 

Zeměplocha, kterou se hráči snažili objevovat. Kromě hlavní etapy obsahovala Kiwendotha i 

noční hru a závěrečnou hru, při které musili hráči doplout na nafukovacích kanoích pro 

závěrečnou vstupenku. Kromě Kiwendothy jsme se tento prodloužený víkend mohli těšit na 

capture the flag (bitvu o vlajku) a divadlo kmene Trilobit, které se hrálo v blízkém kulturním 

domě.  

Akademie Libchavy 
Datum: 12. -14. 10. 2018 

Lokalita: Libchavy 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Čhantékič´un 

 Na Akademii bylo vysláno několik činovníků našeho 

kmene, aby se zde naučili jak správně a efektivně 

komunikovat s dětmi. Přes víkend jsme probrali spoustu 

důležitých témat (jak motivovat děti, jak řešit konflikty, atd.) 

a každý z nás si odtud odvážel nové znalosti.   
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Víkend pro nové skřítky 

Datum: 30. 11. -2. 12. 2018 

Lokalita: Srby 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Chirurg 

 Akce určená pro skřítky ze středeční schůzky, kteří jsou v našem 

kmeni teprve od začátku tohoto školního roku. Na akci se mohli blíže 

seznámit s Woodcraftem. Skřítci dostali svůj první zápisník korálkových 

činů a ihned si s chutí začali činy plnit. Dále byla na programu noční hra, 

kterou všichni statečně absolvovali. 

Domovní znamení 
Datum: 15. 12. 2018 

Lokalita: Staré Město a Josefov, Praha 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Čhantékič´un 

 Vyzvědačská akční hra ve Starém Městě a Josefově. Hráči „červenáčkové“ jsou 

vyzvědači a jejich úkolem je najít podle herního plánu co nejvíce domovních znamení. 

Červěňáčkové soutěží mezi sebou po dvojicích. Hráči „žluťáskové“ jsou strážci starých uliček 

a červeňáčkům odebírají životy a nakonec i herní plán. Žluťáskové chodí po jednotlivcích a 

soutěží mezi sebou o to, kdo uloví více červeňáčků. 

Vánoční setkání VL 
Datum: 17. 12. 2018 

Lokalita: čajovna Setkání, Praha 1 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Silva 

 Náplní tohoto setkání byla zprvu debata o kmenových záležitostech a následně 

promítání fotek z přechodu Nízkých Tater- viz. „Přechod Nízkých Tater“ a z Chirurgovy 

prázdninové cesty dodávkou po Evropě. Také si tu Chlup splnil čin 4O1 a pohovořil o historii 

Woodcraftu u nás. Nakonec nás Sunny s Terezou blíže seznámili s Ferratami a jejich 

vlastními zážitky z nich. 
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Zvířátka 
Datum: 23. 12. 2018 

Lokalita: Prokopské údolí 

Pořadatel: kmen Strážců údolí 

Organizátor: Sunny 

 Již tradiční akce, kdy jsme se sešli před Štědrým dnem a udělali si krátký výlet do 

Prokopského údolí. V údolí jsme darovali nějaké pamlsky tamějším zvířatům a provedli 

krátký obřad. Následně jsme si popřáli veselé Vánoce a šli zpátky. Letošní rok se nás na této 

akci sešlo opravdu mnoho, na čemž nese velkou zásluhu převážně nabrání nových skřítků do 

kmene.  
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Zdroje 
• Webové stránky kmene - http://strazciudoli.cz/ 

• Archiv LLM, Kalendárium  - http://www.woodcraft.cz/ 

• Galerie Strážců údolí -  http://strazciudoli.galerie.cz/ 

Autoři fotografií 
• Silvie Přibylová 

• Radka Kopřivová 

• Václav Svoboda- Coral 

• Jakub Svoboda- Sunny 

• Tereza Novotná 

• Chrudoš Vorlíček- Top 

• Hana Hladíková 

• Jan Hladík- Chirurg 
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