
  

 

Liga lesní moudrosti 
 

- The Woodcraft league 

Výroční zpráva 2009 
 



2 

 

„ M ěl jsem vidění: 
Viděl jsem člověka dokonalého lidství, bytost 
tělesně zdatnou, člověka žijícího v přírodě, 
otužilého v zápase s živly, jemuž voda, vítr a 
slunce dávají síly, člověka žijícího prostým 
životem, moudrého cestami přírody, bystrého v 
radě, důstojného, zdvořilého, uctivého ke kaž-
dému a laskavého jako nějaký dobrotivý obr z 
pohádky. Člověka, jehož život je čistý, krásný, 
plodný, hrdinný a ničím nezkalen, člověka 
odvahy, vyzbrojeného sebeovládáním pro 
všechny okolnosti života, vždy pohotového a 
naplněného zbožností, jež se nesestává jen z 
pouhých příležitostných obřadů, ani z neurči-
tých záslužných činů, zaznamenaných někde na 
nebesích, nýbrž ze silného a laskavého ducha, 
jenž ho dnes činí žádaným a   prospěšným.  
Byl to můj sen, má naděje pro budoucí lidské 
plémě a marně jsem se rozhlížel v církvích, ve 
školách nebo mezi vychovateli národa po něja-
kém vůdci, který by byl ztělesněním tohoto 
člověka. Ani v jednom z velkých základních 
zařízení, jejichž úkolem je vychovávat lidství 
vysoké úrovně, nenalezl jsem obrazu, nárysu 
nebo vzoru, který by byl potvrdil to, o čem 
jsem věděl, že je správné; ani jednoho, který by 
poskytoval osobnost jinou, než nedokonalou. 
Proto jsem pátral v minulosti lidstva a v cestě 
woodcraftu jsem nalezl odpověď na to, proč 
jsme dospěli tak daleko. Dnes nejsem již na 
pochybách. 
A protože naše cesta není skončena, je možné, 
že směřuje k hoře ze všech nejvyšší. A toto 
maje na mysli, psal jsem o woodcraftu.“ 

Světlo krásy 
Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. 

Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. 
Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. 

 

Světlo pravdy 
Mluv pravdu. 
Buď poctivý. 

Buď pokorný, respektuj víru jiných. 

Ernest Thompson Seton 

 

Světlo síly 
Buď odvážný. Odvaha patří 

k nejvznešenějším vlastnostem. 
Buď mlčenlivý. Méně mluv a více 

naslouchej. 
Buď poslušný. Uč se ovládat sám sebe. 

 

Světlo lásky 
Buď laskavý. Vykonej alespoň jeden 

dobrý 
skutek denně. 

Ochotně pomáhej druhým. 
Raduj se ze života. 
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Účelem Ligy lesní moudrosti (LLM) 
je sdružovat stoupence výchovného 
systému WOODCRAFT (lesní moud-
rost), jak ho popsal E. T. Seton ve 
svých dílech: vychovávat děti, mlá-
dež i dospělé přírodou a životem k 
čistému lidství, vychovávat tělesně, 
mravně, duševně a službou ke kráse, 
pravdě, síle a lásce. Nejvyšším cílem 
je dosažení jednoty a harmonie člově-
ka s přírodou, s veškerenstvem. 

Program LLM nehlásá útěk do přírody, ani nechce z lidí vychovávat Indiány nebo 
zálesáky, ale pracuje dlouhodobě na lidském charakteru. Poskytuje svým členům pou-
tavou možnost celoživotně se vzdělávat. Naučit se plést ponožky a někomu je darovat, 
přečíst filosofickou knihu, rozdělat oheň třením dřev, zatančit lidový tanec, zaběhnout 
stovku pod 15 vteřin anebo pomáhat v domově důchodců. však nepředstavuje soutěž, 
nýbrž ocenění něčí snahy.  

Metodická pomůcka - kniha „Svitek březové kůry“ je inspirací k tomu, co všechno se 
ještě člověk (dítě i dospělý) může naučit. Za splnění jednotlivých podmínek - činů, 
kterých je Svitek březové kůry plný“, obdrží jedinec pomyslné orlí pero. To zde není 
cenou nýbrž pobídkou k další práci pro sebe samého i pro ostatní. Jednotlivé činy 
(úkoly) jsou vypracovány pro všechny věkové kategorie desítkami odborníků a patří k 
nejlépe propracovaným systémům zkoušek tohoto druhu u nás. Jedinec se při jejich 
plnění nevyvíjí jen jedním směrem. Kniha obsahuje zkoušky od atletiky přes přírodo-
vědné znalosti, rukodělné činnosti až 
po pomoc ostatním.  

Pro dospělé, kteří pracují s dětmi, je 
připravována Lesní škola - Čotokva, 
na které účastníci získávají znalosti 
zejména v oblastech potřebných ke 
správnému vedení kmene 
(psychologie a pedagogika, právní 
předpisy, hospodaření, zdravově-
da…). Náčelníci kmenů a jejich po-
mocníci také skládají Náčelnické 
zkoušky z těchto znalostí. 

Hlavní činnost LLM je soustředěna 
ve kmenech. Nejmenší možný počet členů ve kmeni je 6 osob, z toho alespoň jedna 
starší 18 let. Kmen má svého náčelníka, ohnivce, Radu orlích per a strážce wampumu 
(hospodáře). Všechny funkce, kromě náčelnické, mohou zastávat i členové mladší 18 
let. Tímto způsobem se řada dětí podílí na vedení a organizaci programu svého kmene, 
učí se tak zodpovědnosti a spolupráci. Kromě toho jsou členy Ligy lesní moudrosti 
také jednotlivci, nebo i celé rodiny, které nemají v dosahu žádný kmen LLM ani další 
lidi, s nimiž by mohli kmen založit. Jsou to tzv. stráže LLM, které se též účastní růz-
ných akcí pořádaných organizací. 

CO JE LIGA LESNÍ MOUDROSTI 
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Jihočeský kraj 

Otyókwa (Velešín),                              
Sokoli (České Budějovice) 
 
Jihomoravský kraj 

Jezerní lidé (Brno), Vlci (Brno),  Wallowa 
(Brno), Wannawega (Břeclav), Huascarán 
(Brno-venkov), Tatankaska (Břeclav) 
 
Královéhradecký kraj 

Tate Osmaka (Náchod) 
 
Moravskoslezský kraj 

Wabash (Ostrava) 
 
Olomoucký kraj 

Okwaho (Hranice na Moravě), Ohiyesa 
(Libina) 

 

 
Plzeňský kraj 

Jilm (Rokycany) 

 
Praha 

Drum bun, Čovečové, Kruh, Severní 
hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Tussilago, 
Větrné týpí, Wahpeton, Walden 

 
Středočeský kraj 

Bobrů (Říčany), Jestřábi (Tuchlovice), 
Mawadani (Davle), Omaha  (Kosmonosy), 
Osmaka Opo (Mladá Boleslav), Sacaga-
wea (Mělník), Wanagi Oyate (Kolín), 
Yellow Knife (Kladno), Mniwača   Wiča-
šayatapi (Říčany)  
 
Zlínský kraj 

Arapaho (Uherské Hradiště), Čan Haka 
(Zlín) 

Rozdělení členů dle věku 2005  2006  2007  2008  2009 
Do 18 let 498 474 514 477 521 

19 - 26 let 183 160 171 186 171 

27 let a více 238 249 262 279 270 

Celkem 919 883 947 942 962 

ÚZEMNÍ ROZD ĚLENÍ KMEN Ů 

POČET ČLENŮ 
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Valná hromada (vrcholný orgán LLM – WL) se konala 17.10.2009 v Základní škole 
v Tuchlovicích. 
 
 
Náčelnictvo LLM:  
 
Náčelník Ligy lesní moudrosti    Kateřina Faůová 
 
Ohnivec    Josef Porsch 
 
Členové náčelnictva 
 
místonáčelník    Aleš Sedláček   další členové Jiří Plšek 
náčelník Malé lóže Jan Klement    Kamila Lunerová 
mezinárodní vztahy     Jana Kluiberová    Vladimír Levínský 
        Jan Bejček  
 
 
 
Rozšířené náčelnictvo 
 
hospodář    Markéta Řezáčová 
náčelník Čotokvy    Jiří Macek 
náčelník ÚROP   Petr Novotný 
 
 
 
 
Kontrolní a revizní komise 
 
předseda KRK  
Milan Pernický  
 
člen KRK    Jiří Kluiber 
člen KRK    Pavel Spálený  
člen KRK    Marta Ryšavá                       
 (odsouhlaseno 17.10.2009) 

ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA 
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Velké Hry 

Myšlenka mezikmenových her propojuje 
všechny celostátně pořádané soutěže 
LLM (Stará Praha, Kiwendotha, Stopa 
Černého vlka, Lesní běh a další). Při 
všech těchto hrách jsou hodnoceni jednot-
livci i kmeny. Jednotlivci byli odměněni 
na výročním sněmu LLM drobnými cena-
mi, vítězný kmen obdržel na rok putovní 
cenu - „Mahyka-novu válečnou pali-
ci“ (palice nese přízvisko před časem 
zesnulého velmi aktivního člena LLM). 

Stará Praha  

Datum: 21.3.2009 
Místo: Praha, Nové město 

A o co šlo? Všechno to uvedl tajemný Faust, snažící 
se ukázat přeměnu lektvarů na zlato. Dřív, než stačil 
přečíst tajemnou formuli, mu ji roztrhal a rozházel 
mezi jednotlivé postavy po celém Novém Městě čert, 
kterému se před mnoha lety upsal. Naštěstí zrovna 
bylo poblíž 10 skupinek účastníků Staré Prahy, pro 
které nebyl problém všechny části tajemné formulky 
najít. Hledali je u různých postav z historie této Praž-
ské části. Získat je pak mohli za splnění rozličných 
úkolů.  

Na své cestě tak potkali pana Jungmanna, který je 
potrápil německo-českou hříčkou. O kus dál odpočí-
val hrobník, se kterým si museli zahrát karty - za 
vítězství nabízel část tajemné formule. Kousek od 
Karlova náměstí byl pan Lokýtek, známý podvodní-

ček, měřící látku o trošku kratší, než ve skutečnosti je, a 
spousta dalších postav.  

Lesní Běh  

Datum: 8. - 10.4.2009 
Místo: tábořiště Kosí Potok 

Již po několikáté se sjeli zástupci několika kmenů na Les-
ní běh, dovednostně-znalostní soutěž pořádanou kmenem 
Jestřábi. Místem konání byla tentokrát louka u Kosího 
potoka. Zajímavé místo přilákalo několik soutěžních dvo-
jic. Kromě Lesního běhu proběhlo o víkendu  spousta 
dalších drobných her.  

Z ČINNOSTI LIGY LESNÍ MOUDROSTI 
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TaMaLo 

Datum: 10. - 13.4.2009 
Místo: Sklené nad Oslavou, tábořiště Malý Walden 

Na Malém Waldenu se za krásného velikonočního počasí sešlo více než sto lidí, pře-
vážně z Malé lóže, aby spolu prožili TaMaLo (TÁboření MAlé LOže) a velkou celo-
denní hru Stopou Černého vlka. Účastníci prožili v malebném prostředí pár krásných 
dní, učili se stavět týpí, vyrábět indiánské 
oblečení, setkali se s Jamiem Olivierem a 
ukázali mu, že jejich kulinářské umění v 
ničem za slavným kuchařem nepokulhá-
vá, inscenovali hry na téma indiánských 
pohádek, společně spolu stavěli potní 
chýši ... a hlavně - byli spolu! 

Stopa Černého vlka 

Datum: 11.4. 2009 
Místo: Sklené nad Oslavou, tábořiště 
Malý Walden 

Tradiční soutěžní setkání Stopa Černého vlka se letos opět konala na tábořišti Malý 
Walden u Skleného nad Oslavou. Již tradičně ji připravili kmeny Jezerní Lidé a Stopa-
ři – Wallowa. Letošní ročník nesl název „Ve službách Rocky Mountains Fur Compa-

ny“. Účastníci se změnili v lovce vykonávající různé 
úkoly v duchu legendy. Byli to lovci z kmenů Wal-
lowa – Stopaři, Wallowa – Kynkažu, Tatankaska, 
Jestřábi, Ťapáč, Bobři, Vlci a dále z brněnských Tra-
perů a z Lipky. Celkem se sešlo okolo 80-ti lidí. 

Nejkrásnější sbírka  II  

Datum: 22. - 24.5.2009 
Místo: Podyjí 

Setkání a putování po chráněných územích naší vlasti 
tentokrát zamířilo do národního parku Podyjí. Účast-
níci navštívili Havranické vřesoviště, kde roste mnoho 
teplomilných rostlin, Seafieldův kámen - jedinečnou 
vyhlídku, Šobes - slavný kopec s vinicí, zříceninu 
Nového Hrádku, kde absolvovali prohlídku s velmi 
učeným průvodcem a další zajímavosti.     

ČIWAWA 

Datum: 13. - 14.6.2009 
Místo: Ostrov nad Oslavou 

Nedaleko tábořiště Malý Walden - u Ostrova nad Oslavou, v příjemném prostředí, 
proběhla už počtvrté noční šifrovací hra ČIWAWA. Letos poprvé byla zpřístupněna i 
neligovým týmům. Sluníčko ještě krásně hřálo, když se na nádraží v Ostrově nad Osla-
vou postupně utvořily týmy z Prahy i z Brna. Pak už stačilo jen rozdat úvodní obálky  
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s nápovědami a rekvizitami, mapy, úvodní informace a shrnutí základních pravidel. 
Hra pak z ničeho nic začala. Týmy byly trochu zmatené, protože se domnívali, že ne-
dostaly úvodní šifru. Nakonec se jim však všem podařilo objevit na rubu úvodních 
informací dírky v písmenech, které po postupném přečtení odhalily první nápovědu. V 
různém časovém rozpětí týmy nakonec rozlouskly úvodní šifru celou a vydaly se k 
Hájovně u Ostrova nad Oslavou. Podobných záludností a zrad byla tahle noc plná.  

Setkání ohnivců 

Datum: 6.- 8.11.2009 
Místo: srub Sklené nad Oslavou 

Představme si malé nádražíčko na okraji zapadlé tiché vesničky někde ve vnitrozemí 
jistého nejmenovaného státu. Na květiny v ospalé čekárně nerušeně padá prach a hodi-
ny tikají. Velká ručička se blíží ke dvanáctce zatímco malá pevně ukazuje na číslo 
sedm. Nikde se nic nehýbe, je naprostý klid. Malá ručička se neúprosně blíží k číslu 
dvanáct. Už je téměř u cíle, když v tom .. Přijíždí vlak! Z něj vystupuje skupinka lidí 
mířících dle vybavení do přírody. Skupinka je doprovázena psem. Po chvíli se střetává 
s jinou navenek podobnou skupinkou 
(která psa nemá) a nenuceně konverzují.  

V podobné poklidné atmosféře proběhlo 
setkání ohnivců kmenů - lidí, kteří do 
fungujíce ve kmenech do nich vnášejí 
trochu duchovna - úcty k přírodě, živo-
tu .. Na každoročních setkáních se na-
vzájem obohacují o nové poznatky a 
zkušenosti, společně se snaží rozvíjet 
sama sebe. Vědomosti, které zde nabu-
dou pak využijí ve svých kmenech. 
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Členy LLM se stávají i rodinní příslušníci některých woodcrafterů sotva spatří světlo 
světa. Ač mimina či batolata, chtě nechtě se musí účastnit řady ligových akcí, zejména 
letního táboření. Nejen na ligovém táboře, ale i na táborech kmenových, se to hemží 
tím nejmenším woodcrafterským potěrem. Od nejútlejšího věku se v dětech buduje 
vztah k přírodě, ke kolektivu, vede je k samostatnosti a k nutnosti spolupráce, děti se 
odmalička učí s přírodou žít, nikoliv ji ovládat nebo s ní bojovat. 

Řada rodin s dětmi se setkávají nejen na letním 
táboře, ale stýkají se i během roku na nejrůzněj-
ších akcích (výpravy na lyže, na vodu, víkendové 
a prázdninové pobyty v různých koutech republi-
ky). Rodinné kmeny se objevují napříč celou 
LLM (např. Wannawega, Wahpeton, Wabash, 
Wallowa, Walden, Jezerní lidé, Tussilago ad.). 
Na akcích se objevují nejen rodiče s dětmi, ale i 
prarodiče s vnoučaty, takže slogan „Woodcraft je 
pro lidi ve věku 0 – 99 let“ je naplněn v plné 
míře. 

Systém woodcrafterské výchovy pro nejmenší děti je zpracován v Zápisníku korálko-
vých činů pro Lóži skřítků, tj. pro děti přibližně do 10 let. Tyto činy pokrývají celou 
řadu oblastí, jako je znalost přírody, jednoduché sportovní výkony, turistika, výtvarná 
činnost, ale podporují také například smysl pro pořádek, ochotu pomáhat, společně 
pracovat i samostatně plnit svěřené úkoly. Korálkové činy vychází z činů pro školní 
děti, ale jsou přizpůsobeny zájmům, schopnostem a vědomostem dětí od tří let a lze je 
plnit na více úrovních. Vždyť i zvládnutí tak „jednoduchého“ úkolu, jako je zavázání 
bot, je pro každé dítě v určitém věku obrovským vítězstvím. Slavnostní udělování 
získaných „poct“ na sněmu pak obvykle naši nejmenší prožívají stejně upřímně jako 
jejich starší soukmenovci. Plněním korálkových činů se děti postupně cílevědomě 
propracovávají ke vstupu na Zasvěcovací stezku a následný vstup do Malé lóže. 

Děti školního věku se aktivně účastní se i ligových akcí pro dětské kmeny 
(Kiwendotha, Stopa Černého vlka ad.). 

Výběr z akcí, kterých se účastnily rodiny  

 

 

 

 

 

 

 
                       
      10.–13.4.2009 TaMaLo, Malý Walden        8.–10.5.2009  Poodří na kolech   

AKCE PRO RODINY 
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     1.–7.7.2009               25.–28.9.2009  
     Táboření LLM na Kosím potoce            Táboření u Modlíkovského potoka   
 

    14.–17.11.2009 Spasení hanebné    27.12.2009–3.1.2010 Na severní  
    duše rytíře Toulovce           točnu na palubě lodi Fram  
 
 

Ples LLM  

Datum: 28. 2. - 1. 3. 2009  
Místo: Mukařov 

Od sobotního rána probíhal nabitý program: mezik-
menový turnaj v shiny, soubor v deskových hrách 
nazvaný AKTSOK (patřící mezi velké hry). Proběh-
la přednáška na téma indiáni a tanec. Pro vyčerpané 
účastníky zde byla putovní čajovna, jste ovšem 
kromě čaje dostali i guláš. V předvečer plesu byl 
pak promítnut film z dílny kmene Osmaka Opo. 
Poté už přišel rok očekávaný okamžik, kdy se spo-
lečensky odění woodcrafteři začali scházet v sále. 
Po krátkém zahájení připomínající vývoj tance do 
dnešní doby, se všichni začali pohybovat v rytmu 
hudby. Nedělní ráno patřilo loučení. 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE 
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Valná hromada LLM 

Datum: 17.11.2009 
Místo: Základní škola Tuchlovice  

Program začal již v pátek večer, kdy proběhlo školení hospodářů a přednáška o novém 
registru členů LLM. Přednášejícími byly hospodářka LLM Markéta Řezáčová a ligový 
webmaster Pavel Spálený. Druhý den 
ráno proběhla Valná hromada Malé lóže - 
tematické zasedání mladších zástupců 
kmenů (16-18 let) věnované poválečné 
historii Ligy lesní moudrosti. Vyprávění 
se ujal Jiří Pacl – Migisi z kmene Wahpe-
ton. Podle vyjádření zúčastněných 
„mlaďochů“ to bylo velmi zajímavé. Pro 
většinu to bylo jejich první nahlédnutí do 
historie českého woodcraftu. Poté začala 
oficiální Valná Hromada. Večer byl pro 
účastníky zamluvený bazén a sauna přilé-
hající ke škole.   

Čotokva Malé  lóže 

Datum: 22.-30.8.2009 
Místo: Hory Moravsko-slezského pomezí 

Byl to již osmý běh vzdělávací akce pro rodové náčelníky a jejich pomocníky. Letošní 
čotokva byla po čtyřech letech opět putovací. Tentokrát účastníci zabloudili do Javor-
níků, kde putovali necelé tři dny a užívali 
si krás přírody. A že bylo nač koukat! 
Společné putování bylo doplněno samo-
zřejmě přednáškami o přírodě a ekologii, 
táboření, ale také hrami, které si jednotli-
vý účastníci připravili pro ostatní.    

Zbytek týdne strávili účastníci na srubu 
Bařinka (srub ATOM), kde je čekala 
smršť přednášek, ukázkových schůzek, 
praktických zkoušek atd. Nebyla to ale 
samá dřina, byla to také návštěva Vel-
kých Kralovic s koupalištěm a muzeem 
valašské lidové kultury, byly to také večery u kytary a nově utvořená parta kamarádů. 

Hudební Čotokva 

Datum: 2.- 4.10.2009 
Místo: Základní škola v Tuchlovicích 

Byla to speciální čotokva zaměřená na hudbu a její praktické využití při kmenové čin-
nosti.  Tucet účastníků si vyzkoušelo dirigování, inscenaci hudební pohádky, zpívání, 
recitování, hudebně pohybové aktivity i hraní na orffovy nástroje. 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ČLENY LLM 
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enovému životu neodmyslitelně patří tábory. Většinou se konají v létě, ale najdou se i 
milovníci zimního táboření. Pro dětské kmeny bývají letní tábory většinou vyvrchole-
ním celoročních kmenových aktivit, pro dospělé  kmeny a rodiny pak příjemným odre-
agováním od běžných pracovních dní. Stálé tábory probíhají na tábořištích jednotli-
vých kmenů, které jsou rozesety po celé republice.  

Kromě svých tábořišť mohou kmeny využít i louky 
LLM na Kosím potoce. 

 

 

 

Letní tábor LLM na Kosím potoce 

Datum: 3. - 19.7.2009 
Místo: Tábořiště LLM, Kosí potok 

Jako každý rok se woodcrafteři z celých Čech sjeli do malebného údolí Kosího potoka, 
aby zde 14 dnů tábořili po vzoru severoamerických indiánů.  

TÁBORY 
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„Woodcraft – životní alternativa“  
Kmen LLM Walden, Praha 6, Dejvice 

I. Indiánské tance a zpěvy 

Již řadu let se členové kmene Walden věnují lektorování indiánských zpěvů a tanců. 
Na svých pravidelných zkouškách přivítali i v letošním roce nové zájemce o hudbu i 
tanec původních obyvatel Ameriky. Zpěvácká skupina se pravidelně účastní celore-
publikové soutěžní akce pořádané Indian Corralem zvané POW-WOW. Taneční umění 
prezentují členové souboru kmene Walden např. i na akcích pořádaných Městskoučástí 
Praha 6 nebo na Bambiridádě. 

II.Bambiriáda 

Pro všechny dětské návštěvníky letošní Bambiri-
ády byl i tentorkát připraven bohatý program. 
Kromě her a soutěží mohli návštěvníci shlédnout 
prezentaci kmene a LLM formou ukázek výrob-
ků, fotografií a letáků. Prezentace seznámila děti 
i rodiče s činností LLM. 

III.Woodcrafterské centrum 

V prostorách waldenské klubovny probíhají 
pravidelná i jednorázová setkání nejen členů 
kmene Walden, ale i ostatních kmenů či neorga-
nizovaných dětí a mládeže. Kromě pravidelných 
schůzek je možné sem zavítat na různé přednáš-
ky, kurzy, workshopy apod. Kmen Walden zde 
provozuje i woodcrafterskou knihovnu se stu-
dovnou. Je zde k dispozici počítačová síť s při-
pojením na internet, tiskárna, scanner. 

IV. Tábor  

Tento rok jsme proběhl letní tábor po vzoru severoamerických indiánů, kde bydlíme v 
týpí, pořádáme nejrůznější hry, vyrábíme předměty z přírodních materiálů, učíme se 
novým dovednostem, tábor proběhl první dva týdny v červenci. 

 

Pro všechny 
Kmen LLM Tate Osmaka, Dolany 

Tento rok, již po šesté, realizoval kmen Tate Osmaka projekt, určený především pro 
neorganizované venkovské děti a mládež do 16-ti let s názvem „Pro všechny“. 

Jednotlivé akce byly výchovného, zábavného, ale i vzdělávacího charakteru a zúčastni-
lo se jich přes 700 dětí a mládeže i s rodiči (bez započítání účastníků Bambiriády). 
Tento celoroční projekt ukazuje mimo jiné, že Woodcraft není jen o Indiánech, ale že 
LLM je všestrannou organizaci, která má svému okolí co nabídnout.  

Tak se mohli zájemci zúčastnit masopustu, dětského karnevalu, akce nazvané Zbub-

PROGRAMY PRO NEORGANIZOVANOU MLÁDEŽ 
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nukruh (aneb skupinové bubnování), jarního turnaje v kuličkách, Bambiriády, Říkov-
ského líňáku - turnaj v líném tenise, nočního pochodu, pouštění draků nad vesnicí, 
kurzu indiánských řemesel, adventního koncertu v kapličce, Vánoc aneb zastavení při 
svíčkách. 

Vlastníma rukama 
Kmen LLM Jestřábi, Tuchlovice 

Kmen Jestřábi připravuje již několikátým 
rokem jedenkrát týdně kreativní schůzky 
nejen pro členy kmene, ale i pro veřejnost. 
Letos se schůzky konaly ve výtvarné třídě ZŠ 
Tuchlovice. Odměnou za trpělivost byli účast-
níkům hotové výrobky z hlíny, hedvábí, papí-
ru, látek, vosku, korálků.  

K této pravidelné činnosti proběhli během 
roku 2 speciální workshopy - v říjnu během 
Tuchlovské pouti proběhlo „Odpoledne tra-
dičních řemesel“, kde mohli účastníci okusit 
například práci kováře, vyrobit si svíčku apod. 
A dále v listopadu proběhlo již tradiční spo-
lečné výrábění adventních věnců. 

Aktivity pro neorganizovanou mládež 
Kmen Jezerní lidé, Brno 

Kmen LLM Jezerní lidé je kmenem rodinného typu, tzn. že pořádá řadu akcí 
pro rodiny s dětmi. V posledních letech se akcí účastní i mnoho rdin, které nejsou or-
ganizovány v kmenech LLM. Akcí se účastní rodiny ve věku předškolních i školních 
dětí. 

V průběhu celého roku se koná několik akcí, které jsou zaměřeny na pobyt v přírodě, 
ekologickou a společenskou výchovu, sport, rukodělné činnosti.  

Valašské vlnění 

Datum: 10.1.2009 
Místo: Valašské Meziříčí 

Valašskomeziříčský Domeček je na-
štěstí pořádný barák, a tak se tu v sobo-
tu 10. ledna hravě vešlo všech asi 50 
účastníků od pěti do „přespadesát“ let. 
Přijeli z Prahy, Ostravy, Břeclavi a 
samozřejmě nechyběli „místní“, tedy 
nejen z Valašského Meziříčí, ale i Hra-
nic, Frenštátu, Rožnova. Po úvodním 
povídání se početná skupina  děcek 
přesunula do menší klubovny a zkusila 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VE ŘEJNOST 
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si plstění – výrobu kuliček a různých obalů filcováním nespředené vlny. Starší účastní-
ci se pak věnovali hlavně výrobě nezničitelných valašských papučí a rukavic. Pro 
zpestření si vyzkoušeli také předení a skaní na kolovrátku. S tím poradil odborník 
nejpovolanější, pan Václav Zbranek, který kolovrátky dokonce vyrábí. Vyzkoušet si 
bylo možné i kramplování (česání) vlny. 

Seminář starých technologií  

Datum: 25.-28.10.2009 
Místo: Michalovi hory 

Seminář proběhl v prostorách fary - objektu LLM v Michalových Horách. Hlavním 
témata semináře byly:  
• suché kamenné zídky - účastníci se dozvěděli teorii o stavbě těchto zídek a 

sami si mohly vyzkoušet zakládání takové zídky  
• zelené střechy - holá střecha stodoly čekala na pilné ruce účastníků, až ji osází 

netřesky, rozchodníky a travinami 
• dřevěný trámový rošt - pod vedením zkušeného tesaře proběhla teoretická 

přednáška a praktická příprava pro provedení dřevěného trámového roštu jako 
nosného překladu pod stropem společenské místnosti 

V roce 2009 jsme učinili první kroky k realizaci myšlenky, která zazněla minulý rok 
při diskuzi o formě další spolupráce LLM a OWC (Order of Woodcraft Chivalry, Vel-
ká Británie): umožnit a podporovat osobní kontakty i v tříletém období mezi meziná-
rodními setkáními. Členové LLM byli pozváni na víkendová setkání a letní tábor, nao-
pak členy OWC jsme přizvali na tradiční celoligové akce, letní tábor na Kosím potoce 
a Čotokvu ML. 

V dubnu 2009 proběhla desetidenní návštěva Velké Británie, jíž se zúčastnilo šest 
zástupců z kmenů Jestřábi, Sacagawea a Wallowa ve věku 14-28 let. První tři dny jsme 
strávili v Londýně poznáváním města a jeho památek. 

Na prodloužený velikonoční víkend jsme se přesunuli na tradiční setkání OWC v  

Gordon Brown Center poblíž Basingstoke (místo konání 4. mezinárodního setkání v 
roce 2005). Po zahajovacím ceremoniálu jsme se pustili do společných aktivit, jako je 
vyrábění vznášedel, zpívání, rukodělné činnosti a velikonoční přípravy. Naše skupina 
připravila ukázku českých zvyků: barvení vajíček a pletení pomlázky. V neděli probě-
hl Folkmoot - zasedání vedení OWC, kde se Jana Kluiberová - Čeyanala zúčastnila 
jako čestný host. Na programu byla mimo 
jiné volba náčelníka a vyjasnění principů 
mezinárodní spolupráce v budoucnu. 

Závěrečné čtyři dny jsme strávili v Sandy 
Balls (místo 2. mezinárodního setkání), 
kde bylo celé skupině poskytnuto ubyto-
vání výměnou za stavbu tří týpí. Čas jsme 
využili na poznávací výlety po okolí - 
Salisbury, Stonehenge 

MEZINÁRODNÍ AKCE 
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Bambiriáda 

Datum: 4.-7.6.2009 
Místo: Praha 

Česká rada dětí a mládeže, jejíž členem je i 
Liga lesní moudrosti, pořádá každoročně pře-
hlídku dětských a mládežnických organizací. 
V Praze se o provoz našeho stanoviště postara-
ly kmeny Tate Osmaka, Walden, Jestřáby, 
Kruh.  

 
 
 
 
 
Woodcrafterské centrum 

Woodcrafterské centrum umístěné v 
klubovně kmene Walden v Dejvicích 
slouží pro členy LLM i pro veřej-
nost. Jednou týdně je zde otevřen 
obchůdek s věcmi souvisejícími s 
woodcrafterskou činností (knihy, 
časopisy, kůže, korálky, dekrety…). 
Je zde k dispozici bohatá, veřejnosti 
přístupná knihovna s woodcrafter-
skou literaturou (příroda, zálesáctví, 
přírodní národy, filosofie…). Cent-
rum je jinak hojně využíváno jako 
prostor pro různá setkání, až už jsou 
to pravidelné schůzky kmene nebo 
přednášky, cestopisná promítání, 
sněmy apod. 

 

PREZENTACE LLM NA VE ŘEJNOSTI  
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www.woodcraft.cz   

Internetové stránky LLM jsou v provozu již přes 11 let. Informace na  jsou určeny jak 
pro členy LLM, tak pro veřejnost. Jsou zdrojem nejen základních informací o Lize 
lesní moudrosti jako takové, ale hlavně mají aktuálně informovat o nejrůznějších ak-
cích, které se připravují, i o těch, které už proběhly. Kromě toho jsou zde informace o 
turistické ubytovně na Filipově Huti, včetně výpisu obsazenosti a rezervačního formu-
láře. Dále je zde databáze her, která může posloužit vedoucím dětských kolektivů při 
přípravě programu.  

Kromě výše zmíněných funkcí plní stránky ještě jednu velmi důležitou funkci pro 
členy LLM. Ti se mohou přihlásit do Registru orlích per, kde je uspořádaný přehled 
dosažených činů a titulů. Členové si zde mohou vést svou evidenci orlích per, vyhledá-
vat odborníky v oblasti plnění některých problematických orlích per, hledat kontakty 
na ostatní členy LLM atd. V administrátorském prostředí databáze je pak možné spra-
vovat evidenci členů (aktualizovat data u stávajících členů, přihlašovat nové členy, 
vést výši zaplacených příspěvků apod.). Díky automatickému systému databáze LLM 
je zautomatizováno rozesílání potřebných dokumentů v elektronické podobě, např. 
Totemové desky či informací pro hospodáře kmenů.  

Časopis Woodcraft 

Liga lesní moudrosti vydává časopis Woodcraft. Jedná se o novou podobu časopisu s 
původním názvem Bizoní vítr, který Liga lesní moudrosti vydávala dlouhá léta před 
tím.  Změna šéfredaktora a redakční rady přinesla i změnu formátu, barevnou obálku a   
úpravu obsahu. V roce 2009 vyšla úspěšně 4 čísla.  

Nepravidelně, cca 6x do roka, vychází informační zpravodaj Totemová Deska. Na 
rozdíl od časopisu Woodcraft je Totemová deska určená pouze členům LLM. Jejím 
prostřednictvím se ke členům dostávají potřebné informace z ústředí LLM, pozvánky 
na akce jednotlivých kmenů, vyhlášení soutěží, dotační podmínky apod. Tento občas-
ník vychází v tištěné formě pouze v omezeném množství, většina odběratelů si jej 
vyžádala v elektronické podobě.  

 

 

PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 
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Kosí potok 

Louky na Kosím potoce, které jsou ve vlastnictví LLM, již našly své nesmazatelné 
místo v povědomí mnoha woodcrafterů. Nejen díky mnoha společně prožitým okamži-
kům během různých táboření, ale i díky řadě odpracovaných brigád, které jsou nezbyt-
né v péči o pozemky. Přestože se mno-
hé činnosti podařilo zmechanizovat 
(sekání a balení trávy, řezání dřeva), je 
lidská síla nepostradatelná. Tyto práce 
prakticky zajišťují brigádně členové a 
přátelé LLM, kteří se účastní táboření. 
A tak se při hrabání sena, obžínání či 
ošetřování vysázených stromků, vysbí-
rávání větví a kamenů na loukách a 
mnoha dalších úkonech vytváří pozi-
tivní vztah a jakýsi pocit sounáležitosti 
k tomuto místu.  

Fara Michalovy Hory 

Fara v Michalových horách patří Lize lesní moudrosti. V současné době probíhá po 
jednotlivých dílčích  rekonstrukce, díky které v objektu vznikne centrum woodcrafter-
ské výchovy. Programy, které bude Liga lesní moudrosti v objektu pořádat, budou mít 
vazbu nejen na woodcraft a přírodu, ale také na místní bohatou hornicko-geologickou 
historii, místní přírodu a místní ekologické zemědělství. 

V roce 2009 získala LLM dotační prostředky SZIF z dotačního Programu rozvoje 
venkova České republiky. Díky tomu se podařilo uvést do provozu společenskou míst-

nost v objektu fary. Prostor bude sloužit 
nejen členům LLM, ale také jako místo pro 
setkávání místních obyvatel. LLM zde úzce 
spolupracuje se Sdružením Michalovy Hory.  
Stavební  v rámci tohoto projektu spočívaly 
zejména v bouracích pracích - byla vybourá-
na nosná zeď mezi dvěma menšími míst-
nostmi, čímž vznikla ona společenská míst-
nost. Zhotovení trámového dřevěného pře-

kladu bylo náplní semináře starých 
technologií, který LLM pořádala. V 
prostotu místnosti, pak byly provedeny 
omítky, pohled a hrubá podlaha.  

Další prostředky, byly získány z dotač-
ních programů MŠMT. Díky nim byla 
vytvořena opěrná zeď v prostoru zahra-

WOODCRAFTERSKÉ ZÁKLADNY 
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dy a některé další  terénní úpravy, které 
o krok přiblížili zahradu fary k tomu, 
aby ji bylo možné užívat při akcích pořá-
daných LLM.  

Posledním stavebním počinem bylo 
ozelenění střechy stodoly rostlinami 
určenými pro ploché střechy. 

Břeclav 

V létě 2007 byl ukončen soudní spor, 
který vedl FDML s bývalým nájemcem objekt v Břeclavi. Jedná se o budovu, kterou 
LLM sice protokolárně převzala již dříve od Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“ na 
základě „Smlouvy o bezúplatném převodu“, ale k datu předání nebyl objekt přístupný. 
Správu nad tímto objektem převzal kmen LLM Tatankaska a započal s prováděním 
sanačních prací. Na Valné hromadě v roce 2009 předvedl prezentaci současného stavu 
objektu. Členové kmene provedli na objektu vyklízecí práce a zprovoznili 2 místnosti, 
které již začali využívat pro potřeby své kmenové činnosti.   

Bobří Hrad 

Již několik let je brněnský 
kmen LLM Jezerní lidé maji-
telem malebného srubu na 
Vysočině nedaleko obce Skle-
né nad Oslavou. Srub slouží 
jako základna pro víkendové a 
prázdninové aktivity řady 
kmenů LLM i dalších dět-
ských a mládežnických orga-
nizací (TOM, Junák, Sokol, 

Lipka ad.). Pořádají se zde akce pro děti i pro dospělé (víkendové akce pro rodiny s 
dětmi, letní tábor, netradiční školní výlety, víkendové kmenové výpravy, kurs pletení 
košíků, rukodělný víkend ad.).  

Turistická základna Filipova Huť 

Na okraji šumavské osady Filipova 
Huť, nedaleko obce Modrava, leží 
turistická ubytovna LLM, která je 
navštěvována zejména kmeny LLM, 
ale i oddíly jiných dětských organizací 
či ostatní veřejností. Chata leží v srdci 
Národního parku Šumava, čímž svou 
polohou nabízí návštěvníkům nejen 
skvělé prostředí pro relaxaci , ale i 
výborné výchozí podmínky pro aktiv-
ní odpočinek v podobě pěší, cyklistic-
ké nebo lyžařské túry po malebném 
okolí. 
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ROZVAHA K 31.12.2009 

v tis. Kč 

Aktiva 
Počáteční 

stav 
Koncový 

stav 

Pozemky 219 219 
Stavby 1 948 1 948 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 641 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 318 7 446 
Oprávky k budovám -198 -237 
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movi-
tých věcí -413 -473 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55 
Zásoby a poskytnuté zálohy 143 123 
Odběratelé 0 1 
Pokladna 59 36 
Účty v bankách 254 21 
Poskytnuté provozní zálohy 23 22 
Ostatní pohledávky -66 505 
Aktiva celkem 8 928 10 252 
      

Pasiva 
Počáteční 

stav 
Koncový 

stav 
Vlastní jmění 8 264 9 192 
Fondy 93 93 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -22 0 
Účet výsledku hospodaření 0 -70 
Ostatní dlouhodobé závazky 7 7 
Dodavatelé 8 12 
Přijaté zálohy 87 87 
Ostatní závazky 20 23 
Zaměstnanci 21 25 
Závazky k institucím soc. a zdr. 13 9 
Ostatní přímé daně 4 0 
Nároky na dotace 0 3 
Jiné závazky 0 0 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 200 576 
Výdaje příštích období 0 78 
Výnosy příštích období 233 217 

Pasiva celkem 8 928 10 252 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

v tis. Kč 

Náklady   
Spotřeba materiálu 143 
Spotřeba energie 61 
Prodané zboží 25 
Opravy a udržování 30 
Cestovné 82 
Reprezentace 3 
Ostatní služby 444 
Mzdové náklady 424 
Zákonné sociální pojištění 107 
Daně 1 
Manka a škody 36 
Jiné ostatní náklady 32 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 99 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 570 
Poskytnuté členské příspěvky 0 
Náklady celkem 2 057 

  

Výnosy   
Tržby za obchůdek 27 
Tržby za nájem 469 
Úroky 1 
Jiné ostatní výnosy 122 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 
Přijaté členské příspěvky 229 
Provozní dotace 1 136 
Výnosy celkem 1 987 

  
Hospodářský zisk celkem -70 
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VÝSLEDOVKA PO ST ŘEDISCÍCH        

Filipova Huť   

Náklady  
Spotřeba materiálu 69 

Spotřeba energie 47 

Opravy a udržování 27 

Cestovné 10 

Ostatní služby 161 

Mzdy 160 

Zákonné pojištění 45 

Daň z nemovitostí 0 
Ostatní daně a poplatky 0 

Manka a škody 26 

Jiné ostatní náklady 14 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 

Náklady celkem 568 

Výnosy  
Tržby za ubytování FH 465 

Jiné ostatní výnosy 5 
Provozní dotace 94 
Výnosy celkem 564 
Hospodářský zisk celkem -4 

Kosí potok a Michalovy Hory   

Náklady  
Spotřeba materiálu 16 
Spotřeba energie 2 
Opravy a udržování 3 
Cestovné 28 
Ostatní služby 23 
Mzdy 16 
Ostatní daně a poplatky 1 
Jiné ostatní náklady 8 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 63 

Náklady celkem 160 

k 31.12.2009 
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Výnosy  
Tržbv za nájem 1 
Jiné ostatní výnosy 92 
Tržby z prodeje dl.maj. 3 
Provozní dotace 90 

Výnosy celkem 186 

Hospodářský zisk celkem 26 

Provoz kanceláře   

Náklady  
Spotřeba materiálu 30 
Spotřeba energie 13 

Opravy a udržování 0 
Cestovné 26 
Reprezentace 3 
Nájem 136 
Mzdové náklady 248 
Zákonné pojištění 63 
Manka a škody 10 
Jiné ostatní náklady 9 
Poskytnuté členské příspěvky 0 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 
Náklady celkem 542 

Výnosy  
Tržby za nájem kanceláře 0 
Úroky 2 
Jiné ostatní výnosy 0 
Přijaté příspěvky (dary) 0 
Přijaté členské příspěvky 229 
Provozní dotace 240 
Výnosy celkem 471 
Hospodářský zisk celkem -71 
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Dotace MŠMT 2009 

  

Oblast 1   
pn a vybavení kmenů 349 829,00 
mzdy 350 000,00 

tábory 34 270,00 

krátkodobé akce 54 918,00 
vzdělávání 10 983,00 

celkem 800 000,00 
  

Oblast 2   

Jestřábi 20 000,00 

Walden 60 000,00 

Tate Osmaka 40 000,00 

Jezerní lidé 20 000,00 

celkem 140 000,00 
  

Oblast 3 (Investice)   

Fara 500 000,00 

celkem 500 000,00 
  

Mimořádná - neinvestice   

seminář starých technologií 9 000,00 

celkem 9 000,00 
  

  

Dotace na zemědělské pozemky   

Kosí potok I. 16 111,48 
Kosí potok II. 18 438,70 

celkem 34 550,18 
  

  

Dotace SZIF (Fara) 505 503,00 
  

DOTAČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM 1 989 053,18 

ROZDĚLENÍ ZÍSKANÝCH DOTA ČNÍCH PROSTŘEDKŮ  


