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Úvod 
 
Rok 2010 se pro Ligu lesní moudrosti nesl ve znamení 
oslav. Jednak je tomu 20 let, co byla tato téměř stoletá 
tradiční organizace obnovena po komunistickém zákazu 
a navíc uplynulo 150 let od narození zakladatele hnutí 
lesní moudrosti E. T. Setona. Byl to rok setkání starých 
přátel i příchodu nových tváří.  
Ale hlavně to byl rok plný táboření, výprav, poznávání, 
dobrodružství a kamarádství. 
Stezka lesní moudrosti vede z Beskyd přes Břeclav až 
tam, kde slunce zapadá za Slavkovský les, na Kosí po-
tok.  
Pojďte  se s námi  podívat, co  všechno se na ní dalo 
zažít.  
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Co je Liga lesní moudrosti 
 
Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League (LLM)  je  dobrovolné,  zájmové  a  nezávislé  sdružení  ob-
čanů  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. 

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 – výchovné 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  

  
 
Woodcraft chce přivést  člověka do přírody a naučit jej v příro-
dě pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se 
tak vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a jeho vědomí souná-
ležitosti s prostředím, ze kterého vzešel. 

Liga lesní moudrosti je držitelem ocenění MŠMT Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží na léta 
2011 – 2015.  
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Jak Liga lesní moudrosti funguje 
 
Činnost organizace se praktikuje převážně prostřednic-
tvím jednotlivých článků – kmenů, v podobě různorodé 
činnosti v přírodě i mimo ní. Kmeny trvale a pravidelně 
připravují náplň volného času pro řadu dětí a mládeže for-
mou schůzek, jednodenních i vícedenních výprav, táboře-
ní, 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 
program v duchu woodcrafterské filozofie. 
  

Vrcholným orgánem LLM je Valná hromada, která volí náčelníka a ohnivce LLM. Letošní Valná hroma-
da se konala 16. 10. 2010 v Praze v prostorách NICM MŠMT a na následující tři roky bylo zvoleno náčel-
nictvo ve složení: 

Náčelnice  LLM: 
Kamila Lunerová 

Ohnivec LLM:  
Josef Porsch     

Členové náčelnictva:      
  
místonáčelník   Aleš Sedláček  
  
náčelník Malé lóže  Jan Klement    
mezinárodní vztahy Jana Kluiberová    
vzdělávání   Marie Nedvědová 
hospodářka   Markéta Řezáčová 
členové náčelnictva Jan Bejček 
    Vladimír Levínský 

 
Členové rozšířeného náčelnictva:    Revizní komise: 

Šéfredaktorka časopisu Woodcraft     Předseda  Milan Pernický 

    Kateřina Benešová     Marta Ryšavá 

Náčelník Čotokvy Jiří Macek       Jiří Kluiber 

            Pavel Spálený 
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Kde máme kmeny 
 
Počet základních článků – kmenů je dlouhodobě téměř neměnný, v tomto roce 34 kmenů. Největší koncen-
trace kmenů LLM je v Praze, Brně a jejich okolí, ale řada kmenů je i v menších obcích. 

Praha 
Kruh, Severní hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Tussi-
lago, Wahpeton, Walden, Drum Bun, Čovečové 

Středočeský kraj 
Bobrů (Říčany), Jestřábi (Tuchlovice), Mawadani 
(Davle), Mniwača Wičašayatapi (Říčany), Omaha 
(Kosmonosy), Osmaka Opo (Mnichovo Hradiště), 
Sacagawea (Mělník), Yellow Knife (Kladno), Hle-
dači (Černolice) 

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

Plzeňský kraj 
Jilm (Holoubkov) 

Královehradecký kraj 
Tate Osmaka (Dolany) 

Pardubický kraj 
Trilobit (Choltice) 

Kraj Vyso čina 
Wanagi Oyate (Golčův Jeníkov) 

Moravskoslezský kraj 
Wabash (Ostrava) 

Jihomoravský kraj 
Huascarán (Tvarožná), Tatankaska (Břeclav), Vlci 
(Brno), Wallowa (Brno), Wanawega (Břeclav), Jezer-
ní lidé (Brno), Stopaři (Brno) 

Zlínský kraj 

Čan Haka (Otrokovice), Arapaho (Uherské Hradiště) 

Olomoucký kraj 
Okwaho (Hranice n. Mor.) 

 

Počet členů LLM se v roce 2010 vyšplhal těsně nad 1000 členů. Podíl členů do 26 let se drží lehce nad 
hranicí 70 %, což je způsobeno zejména tím, že přes postupný mírný nárůst členstva nám odrůstají členové 
v mládežnickém věku a nadále zůstávají členy organizace. 

Rozdělení členů dle 
věku 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Do 18 let 474 514 477 521 512 

19 - 26 let 160 171 186 171 198 

27 let a více 249 262 279 270 294 

Celkem 883 947 942 962 1004 
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Malá lóže 
 
Děti ve věku přibližně 6 – 15 let tvoří „Malou lóži“, převážně jako členové dětských kmenů. Kmenová čin-
nost probíhá formou pravidelných schůzek, výprav, táborů a dalších činností. 
Při těchto aktivitách slouží jako vodítko Svitek březové kůry zajišťující všestranný rozvoj dětí. 

Stoupání na horu 
 
Významným prvkem v programu LLM je 
specifický výchovný systém vycházející 
z filozofie woodcraftu. Principem je pl-
nění 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 Svi-
tek březové kůry – Kniha orlích per. 
Pro potřeby předškolních dětí slouží 
Zápisník korálkových činů. Systém či-
nů vede jedince k rozvoji zdravého ži-
votního stylu, vědomostí (přírodověda, 
astronomie, historie, filozofie aj.), ruko-
dělných ad. dovedností, ale i k práci pro 
druhé a pro své okolí (vedení kmene, 
organizace společenských aktivit, aktiv-
ní ochrana přírody).  
Tento systém zabezpečuje všestranný 
rozvoj osobnosti, který vhodně doplňuje 
působení rodiny a školy. 

sport 
poznávání přírody 

dovednosti našich 
předků 

spolupráce 

stoupání na horu 
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Velké hry jsou vyhlašovány jako celoroční klání mezi kmeny LLM.  Patří sem již tradičně hra Starou 
Prahou,  Lesní běh, Stopa Černého vlka, ČIWAWA a Kiwendotha.  Vítězný kmen obdrží na další období 
(rok) putovní cenu – „Mahykanovu válečnou palici“ jako čestnou památku někdejšího náčelníka LLM 
Mahykana, který byl členem Ligy již před válkou.. 

V letošním roce za sebou máme úspěšný třetí ročník Vel-
kých her, kterého se letos zúčastnilo asi 100 bojovníků z de-
seti kmenů. Napětí vydrželo až do poslední chvíle a výsled-
ky byly zajímavé. 

V kategorii kmenů letos obhájil prvenství kmen Bobrů 
a dostal tak opět do držení putovní Mahykanovu palici. 

V kategorii jednotlivců letos vyhrála a novými Mistry Vel-
kých her se stala dvojčata Zlobr  a Oslík z kmene Bobrů. 
Nechť vzplane pochodeň příštích her, která slibuje spoustu 
novinek, na které nezbývá jinak, než se těšit. 

Starou Prahou, 10. dubna 2010  

Na akci Starou Prahou se sešli zástupci pěti kmenů: kme-
ne Bobrů, Jestřábů, Strážců údolí, Wallowy a Ťapá-
če.  Bloudily městskou částí Trója, známou především zoo-
logickou zahradou. Kolem zvířat se také točil celý děj hry. 
Soutěžící skupinky čekala exotická zvířata uprchnuvší z 
newyorské ZOO a mířící přes Tróju domů do Afriky. Počasí 
nám sice příliš nepřálo, přesto si jistě každý odnesl z letošní 
Prahy nějaký hezký zážitek. 

Lesní běh, 1. května 2010  
11. ročník Lesního běhu se konal v lese u Tuchlovic pod ve-
dením kmene Jestřábi.  

Tradiční orientační běh, vědomostní soutěže, stavba malého 
týpí ve dvojici na čas, pro největší otužilce koupání v lesním 
rybníku. 

Stopa Černého vlka, 28. – 30. května 2010 

Na Malém Waldenu se sešla více než stovka woodcrafterů z 
deseti kmenů. V jubilejní rok jsme oprášili téměř dvě desít-
ky starý motiv hry „Tajemství Xapatánu“, která kdysi od-
startovala každoroční velikou mezikmenovou soutěž. Hra je 
plná dobrodružství, adrenalinu, namáhání těla i šmátrání ve 
vědomostech. Na své si přišly mladé dívky při hledání ta-
jemné sošky i všichni bojovníci od těch nejmenších, kteří 
jim získávali potřebné indicie. 

Velké hry  
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ČIWAWA – Krajem Jaroslava Haška 

12. – 13. června 2010 
Při putovní šifrovací hře ČIWAWA pro mladé woodcraftery 
nebývá o zážitky nouze. Kdo nemá v hlavě, musí mít v no-
hách... a hlavně si nesmí zapomenout baterku, protože puto-
vání bývá částečně i noční.  
Letošní putování  se odehrávalo v okolí hradu Lipnice a 
symbolickým průvodcem Haškovým krajem nebyl nikdo 
jiný, než dobrý voják Švejk. 
 
Kiwendotha 2010 – Historie se opakuje 

9. – 10. října 2010 
Skupina zvědavců a vědních nadšenců se hromadí v rozleh-
lých kruhových prostorech přednáškové síně, profesor Luxol 
netrpělivě přešlapává na místě. Začíná přednáška o úžasném 
vynálezu, o stroji času. A přichází skvělá nabídka - vyzkou-
šet si stroj na vlastní kůži! 
Stroj času funguje pouze ve směru do minulosti a jen po ur-
čitý časový úsek. Předem není vůbec jisté, do které ze čtyř 
hlavních historických etap (pravěk, starověk, středověk a 
novověk) je stroj zaveze. Nezbývá nic lepšího, než se vydat 
na cestu časem.  

Kmenové tábory 
Celoroční činnost většiny kmenů LLM vrcholí letním táborem. Řada kmenů však jezdí i na táboření zimní, 
jarní nebo podzimní. Kmeny využívají tábořiště vlastní, jiného kmene, mohou využít i ligové tábořiště na 
Kosím potoce. Tábory a táboření je čas pro odpočinek i pohybovou aktivitu, pro rekreaci, setkávání přátel, 
plnění činů či večerní posezení  a vyprávění u ohně v týpí. 
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Generace „třicátníků“, kteří vyrostli v kmenech LLM, v současnosti často zakládá rodiny a i nadále se 
účastní dění LLM i se svými dětmi. LLM využívá tento celospolečenský baby boom a nová generace kme-
nových členů má možnost v rámci kmene nebo LLM prožívat aktivní program pro celé rodiny. 
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 bojo-
vat. 

V rámci rodinných kmenů se pořádají letní i zimní tábory, víkendové výpravy, rodiny se zúčastňují i akcí 
LLM pro Malou lóži. Ke kmenům, které se v současné době zabývají mj. rodinným wodcraftem patří Je-
zerní lidé, Wahpeton, Tussilago, Wabash, Walden a další. 

Při činnosti s nejmenšími dětmi se často využívá Zápisník korálkových činů pro Lóži skřítků, tj. pro děti 
do přibližně 10 let. Tyto činy pokrývají celou řadu oblastí, jako je znalost přírody, jednoduché sportovní 
výkony, turistika, výtvarná činnost, ale rozvíjí i smysl pro pořádek, ochotu pomáhat, společně pracovat i 
samostatně plnit svěřené úkoly. 

Lóže skřítků 
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„Woodcraft je pro každého od 4 do 94 let,“ pravil kdysi zakladatel hnutí, E. T. Seton. Liga lesní moudrosti 
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 men-
ší „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. A také příležitost ke Službě, nedíl-
né součásti woodcrafterského života. 

Velká lóže 

Slavnostní 20. výroční sněm LLM 

5. července 2010, Kosí potok 

Nejvýznamnější akce tohoto roku, slavnostní 
sněm u příležitosti 20. výročí obnovení Ligy lesní 
moudrosti se konal na tábořišti na Kosím potoce u 
Mariánských Lázní.  

Sněmu předcházelo dopolední shromáždění všech 
účastníků, kteří v průvodu nesli na tyčích stuhy. 
Červené stuhy byly se jmény fungujících kmenů 
a na černých byla jména kmenů zaniklých. 
Všechny tyče se potom seskládaly do sebe, jako 
při stavbě týpí. Bylo to velmi symbolické vidět 
pohromadě červené i černé stuhy všech 86 kmenů 
spojených v jeden celek.  

Celý den je ve znamení her a zábav, je zde mož-
nost prohlédnout si kroniky starých kmenů, často 
již dávno zaniklých. 

Ve sněmovním kruhu zasedli nejen dospělí, ale 
i mnoho dětí, celkem kolem 200 účastníků.  
V obřím stanu se řeční, vzpomíná, trochu nostal-
gicky, trochu věcně, ale zajímavě. 

Po sněmu následovala indiánská hostina o několi-
ka desítkách různých chodů, každý, kdo mohl, tak 
něco uvařil, upekl či nakoupil a donesl na hostinu. 
A následovalo pow wow s bubnováním a tanco-
váním. 

 Setmělo se za zpěvu večerní písně skončil den 
plný zážitků, emocí, nostalgie i naděje do budouc-
nosti. 
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Mapování šelem, 26. – 28. února 2010 

Již potřetí se sešli příznivci stopování, rysů, vlků a vů-
bec divočiny, aby pomohli s velkou ochranářskou akcí 
zaměřenou na ověření výskytu velkých šelem v 
CHKO Beskydy. 13 stopařů se sešlo v osamělé dřevě-
nici v dolině Hrubá Brodská ve Vsetínských vrších. 
V pátek nám o šelmách a zvláště o medvědech  poví-
dal pan Šulgan ze Správy CHKO. Výsledky sobotního 
stopování na 7 trasách v jižní části CHKOB nebyly 
nijak převratné. Ovšem řečeno slovy klasických příro-
dovědců –  „i negativní výsledek je výsledek. 

Ples LLM, 7. února 2010 

Woodcrafteři holdují tancům nejen indiánským, ale i 
klasickým společenským. Názorným dokladem je kaž-
doroční oblíbený společenský ples, tentokrát v morav-
ském duchu pod vedením kmene Jezerní lidé v Bílovi-
cích nad Svitavou. Valčík, polka, tango, čardáše i 
mambo, nebylo žánru, při kterém by parket zůstal 
prázdný.  

Iwetempu Florbal Cup, 7. února 2010 

Pohybu není nikdy dost. V rámci plesového víkendu 
se sjela do jihomoravských Bílovic nad Svitavou bez-
mála stovka woodcrafterů nejen za plytkou zábavou, 
ale i za náročným nevšedním sportovním zážitkem.  

Hrálo celkem 5 týmů (Wallowa-Stopaři, Wallowa-
Kynkažu, Jestřábi, Osmaka Opo, Jezerní lidé). Jednot-
livé zápasy byly 2 x 7 minut a běžely za sebou v po-
měrně svižném tempu. Hrálo se systémem každý s 
každým a o vítězi rozhodl součet získaných bodů v 
jednotlivých zápasech. Jednotlivé zápasy byly velmi 
napínavé a plné nečekaných zvratů. Vítězem florbalo-
vého turnaje pro rok 2010 se stal tým z kmene Jestřá-
bů!  

Bloudění woodcrafterů, 2. května 2010 

Každý správný woodcrafter se umí orientovat v mapě 
a taky dobře běhat. Své schopnosti je možno prověřit v 
klasickém orientačním běhu, tentokrát v okolí Tuchlo-
vic díky organizaci kmenem Jestřábů.  

Akce v průběhu roku 
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Nejkrásnější sbírka, 14. – 16. května 2010 

Třetí kapitola Nejkrásnější sbírky – každoročního 
víkendového putování po některé z našich CHKO – 
nás zavedla do Českého krasu a byla zaměřena  
na objekty neživé přírody. Začali jsme prohlídkou 
štol v lomu Alcazaru a exkurzí do historie těžby vá-
pence. Pak už nastal čas na kousek živé přírody. 
V neděli ráno jsme  si prohlédli amatérskou jeskyni 
Arnoldka.  Exkurzi jsme zakončili návštěvou pro sbě-
ratele v Českém krasu povinnou, totiž v legendárním 
lomu Malá Amerika. 

 

Jarní brigády na Kosím potoce 

Když se sejde pár desítek pracantů, odsýpá to jako po 
másle. Účast na první letošní brigádě na Kosím poto-
ku byla rekordní a klád také. Podařilo se připravit 
dřevo a lavičky na výroční sněm. V neděli zbyl ještě 
čas na drobnější práce, které uvedly tábořiště do les-
ku a připravily jej na letní táboření a výroční sněm. 
Cílem další brigády bylo posekat alespoň podstatnou 
část luk. Začínalo se za úsvitu a končilo za tmy. 
O dalších víkendech se hrabala a svážela posekaná 
tráva a převážely hromady dřeva na druhý břeh poto-
ka na novou potní chýši.  

 

Letní táboření LLM na Kosím potoce 

1. – 17. července 2010 

Spolu se slavnostním sněmem začínalo i letní táboře-
ní LLM. První dny byly ve znamení činností spoje-
ných s přípravou a průběhem sněmu a následné vý-
stavy woodcrafterského umění v nedalekých Micha-
lových Horách. Po jeho skončení nastal čas pravého 
poklidného indiánského táboření, kterému mimořád-
ně přálo tropické počasí – koupání, hry, přírodovědné 
vycházky, jízda na bullboatu, vodní golf a mnoho 
dalšího pro děti i pro dospělé.  

Bohužel konec tohoto prosluněného tábora pozname-
nala sice jedna, ale zato velice silná noční bouřka, 
během které spadlo i pár stromů na naše kuchyně, ve 
kterých v tu chvíli naštěstí nikdo nebyl. Chuti nám to 
ale nevzalo ani minimálně, spíš naopak. 
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Ohnivecký víkend – Hádala se duše s tělem? 

19. – 21. února 2010 

Je pátek večer, město Brandýs nad Labem, zahajujeme 
letem světem a časem pozdravů, nechybí eskymácká 
tření nosů ani sambové rytmy. Sobotní brzké ráno za-
čínáme meditací. Po společné snídani povídání a mini-
rychlokurs o józe, pak divadelní rozcvička a na hudbu 
volné pohybové improvizace ve snové, jiné realitě. Při 
vlastním divadle tři skupinky ztvární příběh Stoupání 
na horu, každá má přitom ale omezené výrazové pro-
středky – jedné chybí gesta, jiné intonace, další pohyb. 
Ani byste nevěřili, jak máme vše provázané a jak nás 
jakékoli omezení fakt omezuje! 

Víkend byl nasycený poznáváním sebe sama zevnitř i 
zevně, setkáními s příjemnými lidmi. Ty naše duše a ta 
naše těla se nakonec dokázala docela i dostat do har-
monie – co víc si přát? 
 

Sešli se ohnivci, 12. – 14. listopadu 2010 

Program letošního setkání s tématem „Vztah k Matce 
Zemi“ byl opravdu nabitý. Sotva jsme vystoupili 
z vlaku a společně si přečetli dopis, vydali jsme se na 
cestu ke Klíčovému stromu. Každý z nás tam nakonec 
došel a svůj Klí č objevil. Ráno ještě před snídaní jsme 
si zuli boty, zavázali oči a vydali se na nedlouhou, za-
to intenzivní procházku po Zemi. Následovala před-
náška, kde jsme se dozvěděli  leccos z historie vztahu 
člověka k přírodě. Věnovali jsme se chorošům,  disku-
tovali o problémech ve kmeni, měli jsme blok věnova-
ný bylinám. Večer nám rychle uběhl při diplomatické 
hře „Prales“. 

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 připravuje 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. Spolek ohnivců rovněž zajišťuje výroční sněmy 
LLM a Ohniveckou Čotokvu. 
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Náčelnické zkoušky 

1. – 3. října a 5. – 7. listopadu 2010 

Okolo dvaceti zájemců se sešlo začátkem října 2010 
v Praze v klubovně Kruhu na úvodním víkendovém 
semináři k náčelnickým zkouškám, převážně teoretic-
kému (vedení kmene, psychologie, filozofie wood-
craftu, základy hospodaření, organizace kmenů a 
LLM, základy zdravovědy...). A pak následovalo ně-
kolik i docela náročných domácích úkolů. 

Druhý víkend byl již ryze praktický – tentokrát na 
ligové chatě Fram ve Filipově Huti na Šumavě. Tři 
týmy putovaly mezi stanovišti v okolí Kepelského 
potoka a musely si poradit s pěti úkoly přímo v teré-
nu. 

Silným zážitkem byla dost naturalisticky fingovaná 
autonehoda s třemi těžce raněnými lidmi pod převrá-
cenou škodovkou. Navíc obědvat toho dne mohli jen 
ti, co zvládli v časovém limitu sestřelit šípem vybra-
né potraviny, vylézt si pro ně na laně do výše pěti 
metrů, čistým způsobem rozdělat oheň a jídlo si při-
pravit. Někteří s prázdnými žaludky zdolali i zbývají-
cí stanoviště. Navečer jsme se všichni sešli v potní 
chýše a k zamyšlení o obřadech.Vrcholem večera by-
la opulentní hostina na Framu. 

Příjemně naplněni i naladěni jsme shlédli videozá-
znamy jednotlivých týmů pořízené během dne a vy-
hodnotili úspěšnost našich záchranných akcí. 

V neděli jsme diskutovali o našich domácích úkolech 
odeslaných e-learningem lektorům a na slavnostním 
sněmu jsme obdrželi toužebně očekávané dekrety. 

Tento běh náčelnických zkoušek absolvovalo 17 lidí 
z celkem  osmi kmenů. 

Vzdělávání 
V letošním roce proběhly náčelnické zkoušky, tentokrát ve zcela novém kabátě, a to mj. i díky zapojení 
do projektu Klíče pro život zprostředkovaném Národním institutem dětí a mládeže pod MŠMT. Novinkou 
bylo zejména využití e-learningu pro distribuci studijních materiálů i plnění testů, ale i terénní víkend 
nabitý kolektivními úkoly. 
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Ohnivecká Čotokva, 25. – 30. srpna 2010 

„Před  ohniveckou  Čotokvou jsme dostali  potřebné 
informace a dva zalepené dopisy. Sraz jsme měli až 
v Teplicích nad Metují.  V 15 hodin  ve vlaku jsme 
otevřeli  první dopis. Dozvěděli jsme se, že celý svět 
začíná být slepý. Prý i my oslepneme...“ 
Tak začalo 6 skvělých dní plných nových informací, 
zážitků, nových přátelství, ale také 6 dní, kdy musí-
me sehnat ingredience na kouzelný lektvar, který za-
chráníme sebe i ostatní. 
A co všechno nás čekalo? 
Program byl nabitý. Přednášky střídaly pohybové 
hříčky a naše mozkové závity jely naplno. Vymýšleli 
jsme, co všechno by měl znát a umět „superohnivec“, 
dozvěděli jsme se něco z vývojové psychologie, do-
stali několik rad, jak správně komunikovat, vyráběli  
jsme chřestidla, povídali jsme si o ohnivectví 
v kmeni , meditovali, při hře na cestu do lepšího svě-
ta jsme si mohli ujasnit, jaké hodnoty jsou pro nás 
v životě důležité a další a další. 
 
 
Školení hospodářů, 15. října 2010 

V předvečer  Valné hromady se přihlášení hospodáři, 
či začínající hospodáři sešli v prostorách NICM v 
Praze Na Poříčí. Kurs pod vedením ligové hospodář-
ky Marky byl zajímavý přesto, že účetnictví je věda 
nezáživná. No, něco jako když uklízíte. Je to nezbyt-
né a tak to uděláme, ale bez jakéhokoliv nadšení. 
Hlava se nám chvílemi málem zavařila, ale právě na 
praktických ukázkách a úkolech jsme mnohým tajům 
čísel porozuměli.  

 

Kurs práce s motorovou pilou 
22. – 24. října. 2010 
 

Motorová pila se hodí na každém táboře. Na práci s 
nimi by měl mít ale každý pracovník oprávnění a u 
vedoucích dětských kolektivů to platí dvojnásob. 
Proto LLM pravidelně pořádá kurzy práce s přenos-
ným nářadím s mtorem. Účastníci získali nejenom 
náležité znalosti, praktické zkušenosti a kýžené 
oprávnění, ale taky udělali kus práce na našich po-
zemcích na Kosím potoce.  
 

„Byl to víkend nejen plný fyzické práce, naše 
mozkové závity si přišly také na své. Důležité bylo 
to, že jsme se v partě blízkých lidí něco nového 
naučili, prožili pěkné chvíle plné kamarádské at-
mosféry.“ 

A jak to celé dopadlo? Kdo nebo co může přemoci 
slepotu? Žádný lektvar, žádné zaklínadlo, ale my 
sami, pokud nepřesta věřit v dobro. Na závěr jed-
no z mnoha mouder: „Nejdůležitější je dostat se 
na tu správnou vlnu“… tak ať se na ní co nejdéle 
udržíme. 
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Tábor v Banátu 
červenec 2010 

Letos jsme již potřetí ve spolupráci s organizací A-
TOM vyrazili do Rumunska, do oblasti rozkládající 
se nad Dunajem, ve které se před necelými dvěma sty 
lety usadili čeští kolonisté a zůstali tam dodnes, udr-
žujíce si svoje zvyky i jazyk. Přijeli jsme do Banátu, 
abychom mohli strávit dva týdny s místními dětmi na 
letním táboře. 

Další dny jsme stříleli lukem a šípy, stříleli do balo-
nu, do dálky, hráli jsme spoustu her, prověřili výtvar-
né schopnosti, plnili jsme orlí pera, slavili Gábikovi 
narozeniny. Na závěr i sněm a po něm už jen loučení. 

„Woodcraft – životní alternativa“  
Indiánské zpěvy a tance 

Členové kmene Walden již mnoho let pořádají pravi-
delná setkání, kde se tančí a zpívá v indiánském ryt-
mu.  Při bubnování na buben, zhotovený podle vzoru 
indiánů, učí indiánské písně nejen v lakotském jazy-
ce. Tanečníci a tanečnice se naučí tradiční indiánské 
tance i moderní verze.  Hudebníky a tanečníky  pak 
můžeme vidět na různých akcích při veřejných vy-
stoupeních, jako např. na celorepublikové soutěžní 
akci, pořádané Indian Corralem, zvané  POW WOW. 

Bambiriáda, 23. května 2010 

Letos jsme se opět zúčastnili již tradiční Bambiriády, 
která se tentokrát konala na Praze 6 na „Kulaťáku“. 
Navzdory nepříznivým prognózám ohledně počasí 
nám nepršelo, občas dokonce vysvitlo sluníčko.  
Naše šapitó návštěvníky Bambiriády zaujalo většinou 
už z dálky. Kouř, který se vznášel kolem našeho sta-
noviště, nepřehlédl  nikdo. U vstupu do šapitó si 
mohli návštěvníci poslechnout něco o LLM, prohléd-
nout si svitky a další knihy. Kdo chtěl získat malou 
odměnu v podobě koženého přívěsku s vyraženým 
motivem zvířete, musel splnit všechny připravené 
úkoly. Návštěvníci si mohli prohlédnout týpí, které 
bylo příjemně zabydleno. Celá prezentace našeho 
šapito nabídla ukázku toho, co je LLM a  její činnos-
ti , a to především dětem a rodičům. 

Programy pro neorganizované děti a mládež 
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Výstava woodcrafterského umění, 6. 7. 2010  

V rámci oslav 20. výročí  obnovení LLM uspořádala LLM vý-
stavu fotografií, obrazů, ilustrací, keramiky a dalších výrobků 
členů Ligy lesní moudrosti v prostorách kostelíka v Michalo-
vých Horách. Výstava byla zároveň spojená i s koncertem pří-
mo z kůru – sborový zpěv, slovenské lidové písně hrané na fuja-
ru, improvizace na Panovu flétnu a další, což dodalo výstavě 
velmi neotřelou atmosféru. Součástí výstavy bylo i odhalení ob-
novené sochy sv. Josefa nacházející se v blízkosti kostela a na 
jejíž obnově se podílel jeden z našich členů.“ 
 

Woodcrafterské centrum 
 

Kmen Walden v prostorách své klubovny vybudoval woodcraf-
terské centrum, které funguje již několik let. Pořádají se zde 
nejen setkání členů kmene, ale otevřené dveře mají i ostatní čle-
nové LLM,  členové jiných organizací i veřejnost. Pořádají se 
zde různé přednášky, kursy, promítání, workshopy. K dispozici 
je všem návštěvnkům woodcrafterská knihovna se studovnou, 
obchůdek s knihami, korálky a dalším materiálem pro výrobu 
woodcrafterských potřeb. 
 

Kmen Osmaka Opo – Den dětí 
 
Den dětí by měl patřit dětem a proto jsme se rozhodli a postavili  
jsme své týpí na zahradě MŠ Mírová v Mnichově Hradišti. Při-
praven byl bohatý program plný her i dovednostních činností. 
Hned od začátku děti s velkým nadšením hrály indiánskou hru 
Hu-tu-tu-tu, lakros a další, naučily se rozdělávat oheň pomocí 
ocílky a v neposlední řadě si mnozí ulovily bizona pravým indi-
ánským lukem se šípy. K večeři jsme si společně opekli masíč-
ko. Všechny děti se těšily na noc strávenou v indiánském pří-
bytku. V sobotu ráno nás čekal tanec  s doprovodem nefalšova-
ného bubnu a opět několik zdařilých her, než si pro děti přišli 
rodiče. Nutno podotknout, že mnoho z rodičů se po chvíli stalo 
dalšími indiány, kteří neodolali hrát si společně se svými rato-
lestmi. 
 
Kmen  Huascarán – Velikonoční sbírka 

Kmen Huascarán uspořádal ve spolupráci s humanitární nadací 
ADRA Velikonoční sbírku s mottem „pomáhat může každý“ ve 
Velaticích a Mokré. Akce byla úspěšná, vybralo se 20.500,- Kč 
na humanitární pomoc v České republice i v zahraničí. 

Akce pro veřejnost 
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Kmen Otyókwa – Vítání ptačího zpěvu  

Kmen Otýokwa uspořádal  spolu s ČSOP Velešín tradiční Vítá-
ní ptačího zpěvu ve Velešíně. V nově obnovovaném sadu krajo-
vých odrůd jsme pomáhali sdružení Modron s jeho údržbou a 
seznamovali veřejnost i s jeho přírodními zajímavostmi. V létě 
jsme uspořádali botanickou vycházku na hrad Velešín 

 
Kmen Tate Osmaka – „Pro všechny 2010“ 

Kmen Tate Osmaka realizoval v průběhu celého roku projekt 
„Pro všechny 2010“. Tento projekt  pořádá kmen již několik let. 
Akce byly zaměřené na děti a mládež do 16 let z venkovského 
prostředí. Projekt se uskutečnil  v Jaroměři, Dolanech, Chvalko-
vicích a Říkově.  Během roku akce navštívilo cca 700 aktivních 
účastníků. Program na akcích vychází z činnosti kmene a ideí 
woodcraftu.. Z výběru akcí lze zmínit např.: Dětský karneval, 
Jarní kuličky, ukázky z činnosti kmene, Pohádkový pochod, 
Pouštění draků, Vánoční zastavení. 

Kmen Bobrů – Indiánské loučení s létem 

18. září 2010 

V sobotu 18. září se v Říčanech a jejich okolí konal již 16. roč-
ník pochodu „pro děti, rodiče, prarodiče a kamarády“ – Hlavní-
mi dlouholetými pořadateli této akce jsou Mraveniště, Klub čes-
kých turistů Radošovice a Liga lesní moudrosti zastoupená 
kmenem Bobrů. Již tradičně jsou mezi nás rozděleny i úkoly a 
na nás Bobrech je malování s  dětskými účastníky, jimž je urče-
no i zkoušení našich dovedností a her, rozděláváním ohně kře-
sáním a třením dřev počínaje, přes indiánské hry, až po oblíbené 
netradiční disciplíny pocházející z naší táborové olympiády. 
    V cíli na všechny účastníky čeká občerstvení v podobě peče-
né kukuřice, rýžových placiček nebo i obvyklých vuřtů a stánky 
dalších místních sdružení a spolků, kde prezentují svoji činnost, 
ani zde nechybí naše týpí. 
    Letošní ročník se i díky krásnému počasí vydařil a dosáhl no-
vého rekordu přes devět set návštěvníků, psy a jiná zvířátka v to 
nepočítaje. 
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Odkaz Černého vlka 
17. listopadu 2010 

Letos slavíme nejenom 20 let od obnovení LLM, ale také 150. výročí narození 
zakladatele hnutí lesní moudrosti, Ernesta Thompsona Setona – Černého vlka. 
Sérií přednášek  a sborníkem referátů, jsme se seznámili s osobností a dílem E. T.  
Setona , které jsou pro vznik a vývoj našeho výchovného hnutí woodcraft, klíčo-
vé. Konference se účastnili i  zástupci několika dalších organizací (např. YMCA, 
Junák, Asociace TOM, Česká tábornická unie). 
Tančírna „Republika“ pražského paláce YMCA, kde se akce konala, byla vyzdo-
bena s malebností pro woodcraft typickou. Indiánské předměty a nástěnky plné 
pečlivě vybraných fotografií vyprávěly o současné i minulé  Lize  lesní moudros-
ti, dobové archiválie pak poukazovaly na spřízněnost woodcraftu s trampským 
hnutím. 
Řečníci v přednáškách, které byly doplněné dataprojekcí , ukázali „Černého vlka“ 
a jeho stopu, kterou svým životem zanechal, ze všech možných úhlů pohledu. Se-
ton je dodnes považován i za jednoho z „otců zakladatelů“ skautingu. Tuto vazbu 
připomněla bronzová medaile Syrinx za přínos pro skautské hnutí, předaná činov-
nicí Junáka jednomu z přednášejících, Františku Kožíškovi.  

Ke konferenci byl vydán sborník příspěvků. 

E. T. Seton a 20. výročí obnovení Ligy lesní moudrosti – přednáška, 23. listopadu 2010 
V Praze působí již 80 let Spolek rodáků a přátel města Hořic v Podkrkonoší. Na listopadovém setkání spol-
ky byla na programu mimo jiné i přednáška na téma 150. výročí narození E. T. Setona a obnovení LLM 
v Čechách. Přednášku o woodcrafterském hnutí vedl Václav Svoboda, který je 17 let členem LLM a náčel-
níkem dětského kmene Strážců údolí. Přítomen byl také nejstarší člen Jiří Novák Hukwin (88 let), ro-
dák z Vrchlabí, a další.  

Mount E. T. Seton (Křemelná na Šumavě), 14. srpna 2010  
Přesně v den výročí 150. narozenin náčelníka Černého vlka vystoupila skupina woodcrafterů, členů LLM, 
na Mount E. T. Seton na Šumavě. Toto čestné jméno nese neoficiálně překrásná hora Křemelná, nacházejí-
cí se v jedné z nejzachovalejších částí Národního 
parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Hora 
byla pojmenována na počest zakladatele wood-
craftu přesně před dvaceti lety, z iniciativy Ladi-
slava Vodáka, Letícího Sokola, woodcraftera, 
a jednoho ze zakladatelů národního parku 
a CHKO. 
Po výstupu, ohnivec LLM Ablákela zahájil slav-
nost skromným obřadem. Někdejší náčelník 
LLM Logan přečetl Poselství Černého vlka 
z Knihy lesní moudrosti a promluvil o přínosu 
E. T. Setona pro svůj život. Několika slovy se 
k  ěmu přidali i další z přítomných. Akci k uctě-
ní odkazu Černého Vlka jsme zakončili slavnost-
ní písní kmene Omaha. 

150. výročí narození E. T. Setona 
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V rozhlase – pořad Káva o čtvrté na téma Liga lesní moudrosti 

24.listopadu 2010  

Někdejší náčelník LLM Martin Kupka – Logan a s ním Jan Bejček – Thokata 
Mani a Kateřina Benešová – Wičanhpi přijali pozvání do Českého rozhlasu 
do pořadu Káva o čtvrté.  Pozvání bylo reakcí na tiskovou zprávu o chystaném 
semináři ke 150. výročí narození E.T.Setona, který se konal 17.11.2010. V bez-
mála 60 minutové besedě pod vedením redaktora Vladimíra Kroce jsme měli 
příležitost nejenom nastínit myšlenku woodcraftu a její původ v životní cestě 
Setona, ale také velmi barvitě vylíčit praxi dnešní Ligy lesní moudrosti. Měli 
jsme velikou radost z toho, že pan Kroc vedl besedu profesionálně a předem si 
udělal alespoň základní obrázek o dnešním woodcraftu. Do pořadu též živě 
vstoupilo několik posluchačů. Celkově to byla velmi podařená akce a dobrá pro-
pagace woodcraftu a LLM. 

V rozhlase -Zápisník zahraničních zpravodajů  na téma Indiáni 
v Čechách 

18. prosince 2010 

V pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů na stanici Radiožurnál Český roz-
hlas 1 vystoupil i ohnivec LLM Josef Porsch – Ablákela. Redaktor  navázal na 
předchozí příspěvek ze severní Ameriky o bitvě u Little Big Hornu. Jací byli 
vlastně Indiáni? To byla jedna z otázek, kterou se v rozhovoru zabývali. Došli 
k názoru, že si je hodně  romantizujeme. Ablákela dál mluvil o tom, co je to Li-
ga lesní moudrosti a woodcraft, jaký je zájem dětí a mládeže o činnost v LLM 
a vůbec o mimoškolní činnost ve volném čase. Na konci rozhovoru se Ablákela 
vyznal z toho, co jemu přímo woodcraft dává. 

Filmový dokument Woodcraft 
 
Projekt vznikl za účelem zvýšení povědomí o Lize lesní moudrosti a předání 
různých zkušeností a podstaty woodcraftu. Projekt se zaměřuje nejen na děti se 
zájmem o přírodu a dobrodružství, ale i na nové členy LLM i veřejnost. Rádi 
bychom tak dětem i mladistvým vnukli myšlenku, že je na světě víc krásy 
v přírodě, než mohou nalézt doma u počítačů a televizí. 
Během příprav a počátku natáčení se nám podařilo získat pár sponzorů, kteří 
nám přispěli na techniku potřebnou k natáčení. Naše aktivita zaujala i několik 
lidí mimo LLM, kteří se tak o nás dozvěděli a někteří z nich nám i různě pomá-
hají. 
V této době máme natočeno mnoho materiálů a postupně jej již začínáme zpra-
covávat. Již brzy se tak může objevit první ze čtyř částí tohoto filmového pro-
jektu. 

Prezentace LLM na veřejnosti a v médiích 

Martin Kupka – Logan, 
náčelník LLM po jejích 
obnovení v roce 1990 

Jan Bejček – Thokata Ma-
ni, člen náčelnictva LLM 

Josef Porsch  – Ablákela, 
ohnivec LLM 
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Časopis Woodcraft  

Liga lesní moudrosti vydává již mnoho let pravidelně 3-4 x do roka časopis. 
Od roku 2009  vychází pod názvem Woodcraft, což vyjadřuje nejen naši filozofii, 
ale i záměr a obsah časopisu. Šéfredaktorkou je Katka Benešová – Wičanhpi a 
další členové redakční rady jsou Tomáš Koubek – Okeya, Martin Svoboda, Jan 
Bejček – Thokata Mani, Vlastík Růžička. Redakční rada má mnoho externích spo-
lupracovníků, kteří  píší články, dodávají návody, fotky,  apod. Časopis má ale 
daleko víc nedočkavých čtenářů, kteří hlídají, kdy vyjde další číslo. V časopise 
jsou  pravidelné rubriky – Stalo se, Cestování, Tipy na výpravu, Zamyšlení, Ze 
života přírodních národů, Ze starých kronik, Námět k činnosti, Hry a oblíbené – 
Hlava není jen na čelenku. 

V roce 2010 vyšla 3 čísla v nákladu 700 ks vždy s celobarevnou obálkou, dvakrát 
s originální barevnou přílohou. 

 
Totemová deska 

Totemová deska je informační bulletin pro vnitřní potřebu Ligy lesní moudrosti. 
Vychází nepravidelně, cca 3 – 4x ročně. Obsahuje provozní  informace z ústředí 
pro kmeny, důležité zprávy z ČRDM,  hospodářské výsledky, kalendář ligových 
akcí apod.  

Webové stránky www.woodcraft.cz 

Liga lesní moudrosti provozuje internetové stránky, které jsou informačním zdro-
jem nejen pro členy LLM, ale také  pro lidi, které zajímá woodcraft a naše činnost.  
Z webových stránek lze zjistit, co se stalo, co se chystá, oblíbené stránky jsou da-
tabáze her. Jsou tu podrobné informace ohledně provozu ubytovny Filipova Huť. 

Nečlenové se dozví co je to Liga lesní moudrosti, čím se zabývá, jsou tu informa-
ce o zakladateli E. T. Setonovi. Mohou zde rovnou vyplnit přihlášku a stát se čle-
nem LLM. 

Členové LLM se mohou přihlásit do Registru Orlích per, kde jsou všechny splně-
né činy a tituly a mohou si je sami doplňovat. Existuje tu databáze členů, automa-
tické rozesílání dokumentů, je tu  aktuální statistika členské základny LLM. 
Stránky v provozu již více jak 12 let. 

Sborník Odkaz Černého vlka 
Sborník byl vydán u příležitosti konference Odkaz Černého vlka pořádané LLM 
17. 11. 2011 v Praze u příležitosti 150. Výročí narození E. T. Setona a obsahuje 
dvanáct příspěvků, které na konferenci zazněly. 

Publikační činnost 
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Turistická základna Fram – Filipova Huť 

Turistickou ubytovnu Fram nedaleko Modravy,  nacházející se 
v centrální části NP Šumava, získala LLM v roce 2003 z Fondu dětí a 
mládeže. V uplynulých letech proběhla částečná rekonstrukce, pří-
stavba a modernizace. 
Ubytovna je v provozu celoročně a provoz zajišťuje místní správce. 
Ubytovnu využívají hlavně naši členové, ale i další organizace pracu-
jící 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.  Čeká nás pořídit vhodné vybavení pro dostatečné zajištění 
akcí dětských a mládežnických kolektivů. Každoročně se zde pořádají 
brigády na dřevo a drobné zvelebování chaty a jejího okolí. 
 
Kosí potok 
 
V roce 2005 se podařilo LLM dokončit odkup pozemků v západních 
Čechách (i díky finanční podpoře MŠMT). Jedná se o louky podél 
Kosího potoka na Tachovsku, které se využívají k pořádání letních 
táborů. LLM louky i přilehlé lesní porosty náležitě spravuje v duchu 
šetrné péče o krajinu – probíhá zde pravidelné kosení luk, péče o při-
lehlé lesní porosty, výsadba sadu původních ovocných odrůd apod. 
 
 

Fara Michalovy Hory 
 
Jako zázemí k nabytým pozemkům na Kosím potoce LLM zakoupila 
objekt bývalé 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 tábor-
nické a přírodovědné dětské či mládežnické oddíly. Postupně bychom 
zde chtěli vybudovat centrum pro vzdělávací a poradenskou činnost 
v oblasti environmentální výchovy formou vzdělávacích programů 
pro MŠ, ZŠ a celoroční nabídkou volnočasových aktivit pro místní 
děti a mládež, jakož i formou víkendových či prázdninových kursů 
pro dětské či mládežnické organizace nebo veřejnost. V objektu bude 
možnost ubytování menší skupiny.  

Ve spojitosti s péčí o naše pozemky na Kosím potoce by byl součástí 
centra i projekt primitivního hospodaření ve spolupráci s místními 
obyvateli.  S vybudováním SEV bychom rádi naše aktivity výrazně  
rozšířili a zaměřili se na činnosti v oblasti mimoškolní výchovy dětí a 
mládeže v duchu woodcrafterské filozofie v této lokalitě.  

Woodcrafterské základny 
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Břeclav 

Budovu na ulici Národních hrdinů v Břeclavi získala LLM od Fondu 
dětí a mládeže jako majetek po bývalém SSM v roce 2002 v poměrně 
neutěšeném stavu. Po několika letech práce se sem vrací činnost. 
Vedle pravidelných schůzek kmene Tatankaska se její členové 
po soustavných úklidových pracích pustili do zabezpečení objektu 
proti zatékání. 
 Koncem roku 2010 vyměnili poškozenou část krovu pultové střechy 
včetně opravy střešního pláště,  ve dvorní části zaizolovali plochou 
část střechy.  Do objektu přestalo zatékat a opravy v interiéru budovy 
jsou účinnější. Další práce probíhají v interiéru budovy, např. obnove-
ní  vodoinstalace včetně úpravy odpadů. Voda je doposud sváděna do 
záchytné jímky ve dvoře. Dalším významným krokem je kompletní 
rekonstrukce elektroinstalace včetně její revize a nové přípojky na 
venkovní rozvody. Práce je tu ještě mnoho, ale to, co je již hotové, je 
pro členy kmene Tatankaska velkou motivací celý projekt co nejdříve 
dokončit. 
 
Bobří hrad 
Kromě majetku evidovaného přímo pod ústředím LLM jsou i některé 
kmeny majiteli nemovitostí či pozemků, které využívají ke své kme-
nové činnosti . 
Mezi takové patří i woodcrafterská základna Bobří hrad v kraji Vyso-
čina nedaleko obce Sklené nad Oslavou, který je v majetku brněnské-
ho kmene Jezerní lidé. Základna slouží celoročně jako zázemí pro po-
řádání volnočasových aktivit nejen kmenům LLM, ale i dalším zá-
jmovým skupinám zaměřeným na mimoškolní výchovu dětí a mláde-
že (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. V letošním roce se vyměnila nová okna v průčelí, 
opravil se podhled u bočního vchodu, proběhla rekonstrukce jednoho 
pokoje. 
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Přehled hospodaření 
Rozvaha k 31.12.2010   

v tis. Kč   

   

Aktiva Počáteční stav Koncový stav 
Stavby 1 948 1 948 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 641 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 
Pozemky 219 219 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 446 8 191 
Oprávky k budovám -237 -276 
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -473 -529 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55 
Zásoby a poskytnuté zálohy 123 127 
Pokladna 36 64 
Účty v bankách 21 326 
Odběratelé 1 0 
Poskytnuté provozní zálohy 22 50 
Ostatní pohledávky 505 0 
Nároky na dotace 0 347 
Náklady příštích období 0 7 
Aktiva celkem 10 252 11 115 
      
Pasiva Počáteční stav Koncový stav 
Vlastní jmění 9 192 9 766 
Fondy 93 93 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 
Účet výsledku hospodaření -70 9 
Ostatní dlouhodobé závazky 7 7 
Dodavatelé 12 168 
Přijaté zálohy 87 366 
Ostatní závazky 23 68 
Zaměstnanci 25 247 
Závazky k institucím soc. a zdr. 9 11 
Ostatní přímé daně 0 57 
Nároky na dotace 3 0 
Jiné závazky 0 44 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 576 80 
Výdaje příštích období 78 5 
Výnosy příštích období 217 194 

Pasiva celkem 10 252 11 115 
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Výkaz zisku a ztráty   

v tis. Kč     
    

Náklady k 31.12.2009 k 31.12.2010 
Spotřeba materiálu 143 219 
Spotřeba energie 61 59 
Prodané zboží 25 12 
Opravy a udržování 30 32 
Cestovné 82 224 
Reprezentace 3 0 
Ostatní služby 444 482 
Mzdové náklady 424 548 
Zákonné sociální pojištění 107 80 
Daně 1 13 
Manka a škody 36 0 
Jiné ostatní náklady 32 51 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 99 95 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 570 480 
Poskytnuté členské příspěvky 0 0 
Náklady celkem 2 057 2 295 
    

Výnosy   

Tržby za obchůdek 27 35 
Tržby za nájem 469 420 
Úroky 1 1 
Jiné ostatní výnosy 122 149 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 0 
Přijaté členské příspěvky 229 229 
Provozní dotace 1 136 1 470 
Výnosy celkem 1 987 2 304 
    

Hospodářský zisk celkem -70 9 
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Vybraná střediska   

   

Filipova Huť k 31.12.2009 k 31.12.2010 
Náklady    
Spotřeba materiálu 69 91 
Spotřeba energie 47 45 
Opravy a udržování 27 29 
Cestovné 10 146 
Ostatní služby 161 54 
Mzdy 160 51 
Zákonné pojištění 45 17 
Daň z nemovitostí 0 1 
Ostatní daně a poplatky 0 4 
Manka a škody 26 0 
Jiné ostatní náklady 14 23 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 9 
Náklady celkem 568 470 
Výnosy    
Tržby za ubytování FH 465 414 
Jiné ostatní výnosy 5 5 
Provozní dotace 94 56 
Výnosy celkem 564 475 
Hospodářský zisk celkem -4 5 
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Kosí potok a Michalovy Hory k 31.12.2009 k 31.12.2010 
Náklady    
Spotřeba materiálu 16 14 
Spotřeba energie 2 4 
Opravy a udržování 3 2 
Cestovné 28 33 
Ostatní služby 23 29 
Mzdy 16 11 
Ostatní daně a poplatky 1 7 
Jiné ostatní náklady 8 9 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 63 63 
Náklady celkem 160 172 
Výnosy  0 
Tržbv za nájem 1 1 
Jiné ostatní výnosy 92 87 
Tržby z prodeje dl.maj. 3 0 
Provozní dotace 90 78 
Výnosy celkem 186 166 
Hospodářský zisk celkem 26 -6 
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provoz kanceláře k 31.12.2009 k 31.12.2010 
Náklady    
Spotřeba materiálu 30 1 
Spotřeba energie 13 9 
Opravy a udržování 0 1 
Cestovné 26 12 
Reprezentace 3 0 
Nájem a služby 136 113 
Mzdové náklady 248 184 
Zákonné pojištění 63 63 
Manka a škody 10 0 
Jiné ostatní náklady 9 5 
Poskytnuté členské příspěvky 0 0 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 0 
Náklady celkem 542 388 
Výnosy    
Tržby za nájem kanceláře 0 0 
Úroky 2 1 
Jiné ostatní výnosy 0 24 
Přijaté příspěvky (dary) 0 0 
Přijaté členské příspěvky 229 157 
Provozní dotace 240 205 
Výnosy celkem 471 387 
Hospodářský zisk celkem -71 -1 
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Dotace za rok 2010 
  

MŠMT Oblast 1  
pn ústředí 50 930,00 
pn a vybavení kmenů 415 519,00 
mzdy 150 000,00 
tábory 27 540,00 
krátkodobé akce 56 011,00 
vzdělávání 0,00 
mezinárodní setkání 0,00 
celkem 700 000,00 

  

MŠMT Oblast 2  
Jestřábi 12 500,00 
Walden 42 500,00 
Tate Osmaka 31 260,00 
Ťapáč  
Jezerní lidé 3 740,00 
Huascarán  
jarní kolo - ústředí 70 000,00 
celkem 160 000,00 

  

MŠMT Oblast 3 (Investice)  
Filipova Huť 450 000,00 
Fara 250 000,00 
celkem 700 000,00 

  

MŠMT Mimo řádná - neinvestice  
Evropský rok dobrovolnictví 77 000,00 
celkem 77 000,00 

  

MHMP 160 000,00 
  

  

Dotace na zemědělské pozemky 5 884,48 
 20 182,17 
 26 066,65 
  

celkem dotace 1 823 066,65 
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