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Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti – The Woodcraft League za rok 2012 
Ústředí: Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47 
Kontakt: +420 234 621 235, +420 602 714 592, e-mail: ustredi@woodcraft.cz 
Web: www.woodcraft.cz 
Výroční zprávu zpracovaly: Jitka Danišková, Kamila Lunerová, Markéta Řezáčová (hospodaření) s přispě-
ním mnoha autorů textů a fotografů z řad LLM. 

Činnost Ligy lesní moudrosti v roce 2012 finančně podpořili: 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
Magistrát hl. m. Prahy, krajské a obecní úřady (podpora některých kmenů) 
Státní zemědělský intervenční fond 
soukromí dárci 
 
 
Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům! 
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Úvod 
 

Rok 2012 v Lize lesní moudrosti byl naplněn mnoha výpravami za dobrodružstvím, tábory, setkáními 
rodin s nejmenšími dětmi, mezikmenovými akcemi i programy pro veřejnost.  

Jednou z významných událostí roku 2012 v Lize lesní moudrosti bylo zapojení se do Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) díky projektu podanému společně s organizace-
mi A-TOM, YMCA a DUHA „Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti - odpovědnost za sebe sama i za 
druhé skrze prostředí neformální výchovy“. V rámci tohoto projektu dojde v období od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2014 k vydání tří publikací a vytvoření nové webové stránky určené veřejnosti, jejíž součástí 
bude mimo jiné i on-line hra - Stoupání na horu. První ze zmíněných publikací, Orlí pera a mistrovství 
pro malé zálesáky a woodcraftery, vyšla koncem roku 2012.  

Děti v LLM jsou zářnou ukázkou toho, že dnešní děti jsou stejně hravé, zvědavé,  neposedné a toužící 
po partě kamarádů, jak bývaly všechny generace dětí před nimi. LLM chce svou činností zaměřenou na 
pravidelnou celoroční činnost v kmenech, aktivitami pro veřejnost i vydávanými publikacemi nabízet 
náměty a inspiraci pro bohatý každodenní život v souladu s přírodou a s modrou oblohou nad hlavou  
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Co je Liga lesní moudrosti 
 
Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League (LLM) je dobrovolné, zájmové  a nezávislé sdružení občanů  
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 mimoškolní výcho-
vu 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.  

 
• 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 přírodě pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, 
aby se tak vzkřísily jemnější stránky jeho ducha  
a jeho vědomí sounáležitosti 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 prostřednictvím 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 formou schůzek, jednodenních i vícedenních výprav, táboření, putování a samozřejmě  
táborů.  
Specifikem LLM je možnost členství jednotlivců, kteří jsou registrováni jako „stráže“ a je pro ně připra-
vována 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 hromada 
se konala 6. 10. 2012 v Tuchlovicích v prostorách místní ZŠ. 

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 
 

Nově byl zvolen Filip Chmel. 

     

 
 
Členové rozšířeného náčelnictva:    Revizní komise: 

Šéfredaktorka časopisu Woodcraft     Předseda  Milan Pernický 

  Kateřina Benešová       Marta Ryšavá 

Náčelník Čotokvy         Jiří Kluiber 

  Jiří Macek         Pavel Spálený 
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Kde máme kmeny a rody 
 
V roce 2012 zaznamenala LLM nárůst organizačních jednotek na 41, které působí ve 14 krajích ČR. Nej-
větší koncentrace kmenů LLM je v Praze, Brně a jejich okolí, ale řada kmenů je i v menších obcích. 

Praha 
Čovečové, Drum Bun, Kruh, Psí družina, Severní 
hvězda, Strážci údolí, Ťapáč, Tussilago, Wahpeton, 
Walden 

Středočeský kraj 
Bobrů (Říčany), Jestřábi (Tuchlovice), Hledači 
(Černolice), Jestřábi (kladno), Lacerta Peta 
(Mělník), Mawadani (Davle), Mniwača Wičašay-
atapi (Říčany), Omaha (Kosmonosy), Osmaka Opo 
(Mnichovo Hradiště), Sacagawea (Mělník), Yellow 
Knife (Kladno), 

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

Plzeňský kraj 
Jilm (Holoubkov), Šemíci (Starý Plzenec) 

Karlovarský kraj 
Strážci pokladů (Bečov nad Teplou) 

Královehradecký kraj 
Tate Osmaka (Dolany) 

Pardubický kraj 
Trilobit (Choltice) 

Kraj Vysočina 
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.) 

Ústecký kraj 
Tygři (Teplice) 

Liberecký kraj 
Ačjuta Gotra (Doksy) 

Počet členů LLM se v roce 2012 opět o něco navýšil a přesahuje hranici 1000 členů. Podíl členů do 
26 let se drží lehce nad hranicí 70 %, což je způsobeno zejména tím, že přes postupný mírný nárůst člen-
stva nám odrůstají členové v mládežnickém věku a nadále zůstávají členy organizace. 

Rozdělení členů 
dle věku 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Do 18 let 477 521 512 521 584 

19 - 26 let 186 171 198 190 184 

27 let a více 279 270 294 304 311 

Celkem 942 962 1004 1015 1079 
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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 speci-
fický výchovný systém vycházející z filozofie 
woodcraftu. Principem je plnění 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 Svitek březové ků-
ry – Kniha orlích per. Pro potřeby předškol-
ních dětí slouží Zápisník korálkových činů. 
Systém činů vede jedince k rozvoji zdravého 
životního stylu, vědomostí (přírodověda, astro-
nomie, historie, filozofie aj.), rukodělných ad. 
dovedností, ale i k práci pro druhé a pro své 
okolí (vedení kmene, organizace společenských 
aktivit, aktivní ochrana přírody).  
 
Tento systém zabezpečuje všestranný rozvoj 
osobnosti, který vhodně doplňuje působení ro-
diny a školy. 

sport 
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Mimo Velkých her se kmen Malé lóže setkávají během roku 
na řadě dalších akcí, které jsou obvykle otevřeny i zájem-
cům z řad veřejnosti. 

Stará Praha 
14. dubna 2012 

Tradiční akce, kterou pořádá kmen Ťapáč, proběhla tentokrát 
v Holešovicích. Úkolem účastníků bylo napravit selhání orga-
nizátorů monstrózní celosvětové výstavy, kterým se poztráce-
li vystavovatelé i výstavní exponáty. Některé bylo potřeba 
dokonce znovu vyrobit. 

 

 

 

 

 

Tawiskara a SRK—Setkání rodinných kmenů 
5. — 8. května 2012 

Základním umem indiánů bylo ovládat luk a šíp. Ti zku-
šenější mohli v různých soutěžích poměřit své síly a no-
váčci si měli šanci vše osahat a nechat si poradit. Plynule 
navázalo Setkání rodinných kmenů, které mělo za cíl 
umožnit výměnu zkušeností fungování těchto kmenů. 

 

 

 

 

 

Olympiáda a Bloudění woodcrafterů 
18. — 20. května 2012  
Olympiády se zúčastnilo více jak 30 závodníku z řad LLM a asi 
kolem 15 dětí z řad veřejnosti. Krom klasických disciplín jako na-
příklad běh na různě dlouhé tratě, skok daleký z místa, gymnastiku, 
vrh koulí, či hod různými míči si závodníci mohli poměřit své síly i 
v netradičních „srandadisciplínách“, jako byl hod CD, běh s papí-
rem v kolíčku na prádlo, či hod nafukovacím balónem.  

V neděli plynule navázalo tradiční bloudění, neboli orientační zá-
vod, tentokrát v okolí Žilinského vrchu na Kladensku. 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 
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Stopa Černého vlka 
9. — 10. června 2012 

Tématem letošního ročníku byli lovci kožešin. Pro 
účely této hry vznikly fiktivní kmeny, namíchané ze 
členů reálných kmenů. Hlavním cílem bylo získat co 
nejvíce kožešin, aby se bylo, až nastane chladné po-
časí, čím zahřát. 

 

 

 

 

 

Kiwendotha a TaMaLo (Táboření 
Malé lóže) 
27. — 30. září 2012 

Kdo z dětí může říct, že se účastnil vědecké 
konference? Minimálně všichni, kdo dorazili 
na Kiwendothu, trochu netradičně spojenou 
i s Tábořením malé lóže. Během prodloužené-
ho víkendu si zájemci z řad Malé lóže mohli 
nechat na sněmu udělit svá orlí pera, dozvěděli 
se zajímavosti o přírodních národech a absol-
vovali spoustu her. 

 

 

 

 

Domovní znamení 
8. prosince 2012 

Vyzvědačská hra proběhla z Hradčanského náměstí 
směrem ke Starému Městu. Hráči poznali znamení a 
místa našeho hlavního města, o kterých neměli ani tuše-
ní. Hrálo se po trojicích, či čtveřicích, vždy s jedním 
starším hráčem, kterého v některých případech nahradili 
rodiče dětí. 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 
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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 výko-
ny, turistika, výtvarná činnost, ale rozvíjí i smysl pro pořádek, ochotu pomáhat, společně pracovat i samo-
statně 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 
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Vzpomínkový večer na Woowotannu 
12. ledna 2012 

Prof. Miloš Seifert – Woowotannu byl průkopníkem lesní moud-
rosti a zakladatel Ligy lesní moudrosti v Československu. Byl to 
velký obdivovatel E. T. Setona, jeho myšlenky woodcraftu se 
snažil přizpůsobit českému prostředí a využívat je při výchově 
naší mládeže, přeložil mnoho Setonových děl a otevřel je tak  
i našim lidem. Knihy lesní moudrosti, a řady dalších knih a příru-
ček využitelných pro woodcrafterskou i jinou pedagogickou čin-
nost. 

Ženské setkání 
2. - 4. března 2012 

Ani slabá účast neodradila organizátorky ani dorazivší slečny 
a ženy od společného strávení pěkných chvil při zpěvu v kostele, 
vyrábění z organzy a povídání o všemožných i nemožných vě-
cech v Leči, nedaleko Berouna. 

 
Ples LLM—tentokrát maškarní 
30. března . 1. dubna 2012 

Každoročně se pořádání plesu LLM ujme někdo jiný, tentokrát to 
byla spolupráce dvou kmenů, Lacerty Pety a Ksigudanu. Maškar-
ní veselí se odehrávalo v žateckém tanečním sále Moskva, který 
je zvláštní tvarem tanečního parketu, který je kruhový. Nikdo se 
nenechal zahanbit a tak se nám na parketu sešla řada originálních 
převleků, nechyběl Pat s Matem, Sněhurkou i s trpaslíky, nebo 
například mrkev a struhadlo, kteří vyhráli první místo v soutěži 
masek. 

 
 
Nejkrásnější sbírka 
27. dubna - 1. května 2012 

Další CHKO do sbírky navštívených se pro vandrovníky a příro-
domily staly Jizerské hory. Nechybělo smočení v radioaktivních 
pramenech, hledání křížků dávné pytlácké přestřelky, ani výhled 
do širé krajiny. 

 
Jarní brigády na Kosím potoce 
duben - červen 2012 

Pokud si chtějí členové užít letní táboření na Kosím potoce 
v klidu a bez přemíry stresu, je třeba absolvovat několik pracovně 
zaměřených víkendů, během kterých připraví dřevo, louky i blíz-
ké okolí do co nejlepších podmínek.. Ani rok 2012 nebyl výjim-
kou. 

Akce pro Velkou lóži v průběhu roku 
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Letní táboření LLM na Kosím potoce 

29. června – 15. července 2012 

Jedním z mnoha bodů programu bylo na letošním 
táboře slavnostní odhalení rekonstruovaného kří-
že, které provedl restaurátor Lukáš Schorný—
Wasúpi, za pomoci dobrovolníků z našich řad 
a za finanční podpory MŠMT, nadace VIA a sou-
kromých dárců.  

Tento akt doprovázela výstava woodcrafterského 
umění v objektu bývalé místní fary a kostela, 
která představovala LLM nejen jako organizaci 
zaměřenou na táboření v indiánských týpích a 
ochranu přírody, ale především, jako širokou 
skupinu rozličných lidí z nejrůznějších oborů. K 
vidění byly přírody a woodcrafterské činnosti, 
obrazy vytvořené nejrůznějšími technikami, či 
knihy od autorů, či překladatelů z LLM. O hu-
dební doprovod se postaral ženský pěvecký sbor, 
slyšet byla i hra na sólovou kytaru, fujaru a saxo-
fon. 
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Ohňová Čotokva 
23.—25. listopadu 2012 

Po této akci nelze než konstatovat, že není 
už jen výsadou mužů rozdělávat oheň tře-
ním dřev. Celý víkend měli woodcrafteři 
možnost dozvědět se zajímavosti a různé 
vychytávky o rozdělávání ohně nejrůznější-
mi způsoby. Jako hřeb celého víkendu za-
klekli všichni účastníci s třecími souprava-
mi a nebylo nikoho, kdo by se nedočkal vy-
touženého cíle, vlastních plamínků. 

Dobrovolnický víkend v rámci pro-
jektu  
72 hodin ruku na to! 
12.—14. října 2012 

V rámci dobrovolnického víkendu se na faře 
v Michalových Horách udělal pěkný kus prá-
ce. Opravily se plotové kuny., které se v před-
chozích letech pod tíhou plotu poněkud vy-
chýlily. Lukáš Schorný—Wasúpi dokončil 
stylové zábradlí kolem rekonstruovaného kří-
že, který byl na letním táboření slavnostně 
odhalen. Na tábořišti byly vysazeny tři lípy 
a nejen, že byla sklizena jablka, dokonce se 
díky moštárně přeměnila v mošt, kterého bylo 
požehnaně.  

Ohňová Čotokva 
23.—25. listopadu 2012 

Po této akci nelze než konstatovat, že není 
už jen výsadou mužů rozdělávat oheň tře-
ním dřev. Celý víkend měli woodcrafteři 
možnost dozvědět se zajímavosti a různé 
vychytávky o rozdělávání ohně nejrůznější-
mi způsoby. Jako hřeb celého víkendu za-
klekli všichni účastníci s třecími souprava-
mi a nebylo nikoho, kdo by se nedočkal vy-
touženého cíle, vlastních plamínků. 
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Vítání jara - Drum Bun 
21. března 2012 
Již od pěti hodin ráno se začali potkávat v metru a 
tramvaji jednotlivci, hloučky se postupně zvětšovaly 
a kolem půl šesté na zastávce Divoká Šárka byla již 
pěkná řádka lidí. Každý rok to bývá stejné – mátožné 
postavy v ranních tramvajích, cesta údolím Šárky, 
lezení po skále, podávání rukou, pozdravy, pohledy 
přes Prahu k východu... Zazní kytara, jarní písně... 
Vykopeme ukrytou listinu, podepíšeme se a opět po-
klad zakopeme – nashle příští rok! Pak se zvolna roz-
cházíme... Drum Bun ještě tradičně směřoval ke 
Džbánu a vykoupal se – aby byli na to jaro čistí! Ak-
ce však vždy doopravdy končí až na Vítězném ná-
městí v cukrárně. Nikomu se nám pak nechce do prá-
ce ani do školy… 

 
 
 

Beskydy na kolech - Kynkažu 
4. - 8. července 2012 
Této velice sportovně až výkonnostně orientované 
výpravy se zúčastnilo 10 členů kmene. Cílem bylo 
zdolat nejznámější vrcholky Beskyd. Ubytování jsme 
byli nedaleko hotelu Soláň ve velmi stylové marin-
gotce. Z tohoto místa jsme dennodenně vyráželi na 
kolech do všech světových stran poznávat krásy Bes-
kyd. 
 
 
 

Bugatky ve Stromovce - Lacerta Peta 
8. září. 2012 
První akcí, kterou někdo připravoval v rámci Aglešky 
(naší zasvěcovací stezky), byla výprava do Stromov-
ky na brusle, koloběžky a hlavním hřebem dne bylo 
zapůjčení si bugatek, na kterých jsme se poctivě vy-
střídali. Počasí bylo příjemné a tak nechyběl ani pik-
nik v trávě. 

Výpravy, výlety a putování kmenů 
Během roku se kmeny schází v klubovnách za účelem různých činností,  zdokonalují se v dovednostech a 
znalostech (např. výtvarné činnosti, zpívání, přednášky…). O víkendech a v době prázdnin kmeny pořá-
dají jedno (či více) denní výpravy s různorodým zaměřením (např. kultura, poznávání historie…). Z 
mnoha kmenových akcí vybíráme jen některé: 
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Vánoční - Stopaři 
Prožili jsme Vánoce, byla spousta legrace! Pár spále-
ných vánoček a listnatý stromeček. Dali jsme si dá-
rečky a vyrobili svíčky. Žádný kapr ve vaně ani kou-
sek sekané, ovšem řízek libový a salát bramborový!  

 

Bitva o sídliště - Strážci údolí a Ťapáč 
14. října. 2012 
Akční hra s jasnými pravidly pro woodcrafterské 
kmeny působící na sídlišti Lužiny v Praze 13. Strážci 
údolí si nazpět vydobyli svá území, na které protivník 
po celý rok nesmí, lépe řečeno nesmí být chycen. 

 

Na kola do Těšic - Okwaho 
8. září. 2012 
První sobotu školního roku jsme vyjeli v takřka dva-
cetihlavém pelotonu na kolech do Dolních Těšic. Ve 
zdejší přírodní památce jsme hledali, našli a zlikvido-
vali invazní netýkavku. Při hledání děcka vyplašila 
srnce, a ten mezi ně vlítnul a skoro jich několik 
„sejmul“ J. Zastavili jsme se také na hezké výhledy, 
zrající švestky a zkontrolovat jak pokročila stavba 
rodinného domu jedné naší členské rodiny. 

 

Klidová zóna - Huascarán 
13. dubna 2012 

Pořadatelem této akce byl obecní úřad Velatice. Ve 
spolupráci dalších neziskových organizací jsme po-
máhali budovat Klidovou zónu, která má sloužit  
k odpočinku a rekreaci. Naše děti upravovali terén, 
sázeli stromky, zalévali a uklízeli. 
 
 
 
Puťáky - Sacagawea 
celoročně 

Celý rok jsme chodili na puťáky a posilňovali jsme si 
nožičky. Šli jsme na Milešovku, na Bezděz a na další 
místa. Mnohdy jsme si šáhli i na dno svých sil, ale 
sranda byla při každém pochodu.  

Výpravy, výlety a putování 
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Arapaho 

Jelikož je celý kmen v současné době rozesetý po vysokých 
školách po celé republice (i mimo ni), největší společnou 
kmenovou akcí je letní tábor. Ten letošní se uskutečnil jako 
každoročně na Šumavě blízko Petrovic u Sušice v měsíci 
červenci. Proto v současné době nemá kmen malé děti, je 
hlavní náplní tábora rekreace 

 

Bobři 
Jako každý rok proběhl tábor u Chlumu u Zbýšova. Táboro-
vá hra byla tentokrát ve znamení Švýcarského Robinsona a 
jeho rodiny. Nechyběla soutěž v Olympiádě, Dřevorubecké, 
učili se jezdit na koních a starat se o ně. 

 

Kruh 
Tábor se konal již po druhé na tábořišti na Martinickém po-
toce u Senožrat na Vysočině. Chlapci měli téma táborové 
hry Star Wars a dívky Cestu na Měsíc, tudíž se obě témata 
lehce prolínala. Na návštěvní den se již tradičně hrálo rodi-
čům a známým divadlo, tentokrát Válka s mloky. V závěru 
proběhl společný sněm chlapců dívek, včetně volby nového 
náčelníka. 
 

Lacerta Peta 
Největší úspěch v programu sklidil den věnovaný projektu 
rozvíjení finanční gramotnosti. Každý získal určitý počet 
bodů a mohl si nakoupit „program celodenního výletu“. Ně-
které položky byly zdarma, ale účastníci si mohli připlatit za 
luxus (např. snídani do postele, lepší dopravní prostře-
dek…). Nikdo nezklamal a tak speciální bod „překvapení“ 
koupili všichni a na naše obavy, kdo by zůstal s nezájemci 
před ZOO, nebyly naplněny. 

 

Ťapáč 
Tradiční vrchol kmenové činnosti, ke kterému neodmyslitel-
ně patří týpí a parta dobrých přátel. Táboříme na louce u ob-
ce Štipoklasy. Náplní letošní etapové hry bylo hledání ta-
jemného Kumara – ředitele zeměkoule.  

Tábory kmenů 
Vrcholem celoroční činnosti kmenů jsou letní tábory. Řada kmenů jezdí ovšem na táboření během všech 
čtyř ročních období. Tábořiště využívají vlastní, nebo vypůjčená od jiných kmenů, v neposlední řadě pak 
ligové tábořiště na Kosím potoce. Táboření je časem pro dobrodružství, romantiku, pohyb i odpočinek, 
pro rekreaci, setkání s přáteli, plnění orlích per, či večerní posezení za zvuku kytar a povídání kolem oh-
ně v týpí.  
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Okwaho 

Vyvrcholením celoroční činnosti je kmenový tábor v druhé 
polovině prázdnin. Již počtvrté jsme vztyčili naše týpí 
v údolí Mlýnky u Adolfovic v Jeseníkách. Letošní celotábo-
rová hra, připravená Tobym, byla na motivy Tolkienova Ho-
bita. Ke slovu tak přišly měkčené meče a štíty, což si užívali 
hlavně hoši (a tatínci). K nezapomenutelným etapám patřilo 
setkání s Glumem  v jeskyni (pod mostem), zabití draka 
Šmaka  a finální bitva se skřety.  Závěr tábora byl sice trochu 
zmáčený, ale přesto jsme přijali novou členku (Ivu) a na tá-
borovém (47.) sněmu ocenili snažení všech dětí. Vyvrchole-
ním tábora bylo společné foto v nových kmenových tričkách. 
 

Strážci pokladů 
Tábor byl rozdělen na dvě části. První bylo táboření se skaut-
ským střediskem Klíč Nový Bor, druhou pak experimentální 
příměstský tábor v Bečovské botanické zahradě, zaměřený 
zejména na praktické osvojení tábornických dovedností a 
táboření ve stylových stanech. Zaměřením celotáborové hry 
byla Dětská křížová výprava. 

Wanagi Oyate 

Členové kmene Wanagi Oyate letos opět tábořili na Volešku. 
V krásném to kraji Kochánova. Jelikož v loňském roce bojo-
vali s exkrementy od kraviček, tak letos za nimi, nejspíše pro 
zachování tradice kraje, se přiletěli podívat mravenci. Naš-
těstí vše dobře dopadlo a mravenci se utábořili jen na střeše 
stanu. Asi taky chtěli tábořit jako náš kmen - hezky po wo-
odcraftersku. A tak nezbylo, než si užít přívalový déšť s bles-
ky všude okolo, lov na obrovského medvěda Mato (který se 
pak převtělil do krtka), jízdu na koních a samozřejmě relaxa-
ce ve stínu lesa a vůně hub.  

 

Tábory kmenů 
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Bambiriáda 
24. - 27. května 2012 
Stejně jako v minulých letech i letos nám bylo ctí prezen-
tovat se na této celostátní akci. Možnost vytvořit své 
vlastní stanoviště, kde bude tisícům návštěvníků předsta-
vována činnost, kterou se zabýváme, je pro nás velkou 
motivací. Je pro nás důležité zapojit se do projektu, jehož 
cílem je, mimo jiné, poukázat na význam, který mají jed-
notlivá občanská sdružení pro aktivní a nekonzumní vyu-
žívání volného času dětí a mládeže. Touto formou jsme 
navíc mohli společně s dalšími sdruženími seznámit rodi-
če s pestrou nabídkou aktivit pro děti v jejich městě. Jed-
ná se o jedinou akci tohoto typu, prezentující aktivní for-
my trávení volného času dětí a mládeže. Celospolečenský 
význam vzhledem k vysoké návštěvnosti a zájmu veřej-
nosti je obrovský. Jako i v jiných letech jsme se snažili 
připravit pro všechny dětské i dospívající účastníky zají-
mavý program v podobě nejrůznějších činností a manuál-
ního vyrábění – např. výrobu váčků s bylinkami, rozdělá-
vání ohně křesáním i třením dřev nebo poznávání vycpa-
ných zvířat běžných v naší přírodě.  

 
 
 
Jarní turnaj v kuličkách 
6. dubna. 2012 
Jak již název vypovídá, celá akce se točila kolem kuliček 
a jejich cvrnkání. Našel se ale i čas na hry dávno zapome-
nuté, jako točení obručí, či káči. 

Akce pro neorganizované děti a mládež 

Kurz indiánských řemesel 
1. prosince. 2012 
Akce učená pro ty, co rádi vyrábí a chtějí se 
dozvědět něco nového. Cílovou skupinou jsou 
spíše začátečníci, ale ani zruční woodcrafteři, či 
zástupce veřejnosti se nenudí. Jako možná in-
spirace slouží výrobky, jejichž autory jsou sami 
členové kmene. 
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Udělování skřítkovských rouch 
25. února 2012 

Tato sobota se v Lesní mateřské školce s názvem 
„Klub malého stromu“ nesla ve slavnostním duchu. V 
nově otevřeném objektu v Akademii Libchavy měli 
děti možnost při posvátném obřadu získat roucha skřít-
ků. Přejme jim, aby pro ně plnění korálkových činů 
bylo příjemným zpestřením každodenního programu a 
správným nasměrováním na cestu lesní moudrosti. 

 

 

Podzimní „wellness“ ohnivecké setkání 
10. – 11. listopadu 2012 

Jako u většiny akcí pořádaných ohniveckým společen-
stvím i tato byla již několik dní před samotným koná-
ním beznadějně obsazená. Pojem wellness by se mohl 
zdát trochu zavádějící. Rozhodně se nejednalo o žád-
nou nudu. Nechyběla procházka po historickém centru 
Chrudimi, zakončená návštěvou místního plaveckého 
bazénu, ukázky různých relaxačních technik, včetně 
toho, jak správně rozmasírovat napjaté krční svalstvo a 
zážitková hra. Třešničkou na dortu bylo kolem každé-
ho jídla předčítání knížky Děti z Bullerbynu. 

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. 

Výroční sněm LLM  
31. srpna — 2. září 2012 

Na rozdíl od sněmů kmenů, na kterých se řeší 
důležitá rozhodnutí, slouží sněm LLM spíš jako 
slavnostní příležitost a chvíle pro bilancování 
woodcrafterské činnosti. Celý víkend byl zamě-
řen na téma návratů… na místo, do dětství, ke 
kořenům… Nepochybně zajímavou aktivitou 
bylo vyvěšení fotografií z dětství všech účastní-
ků, na kterých bylo z druhé strany napsáno je-
jich jméno, ostatní pak mohli hádat, kdo je kdo.   
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Náčelnické zkoušky a sněžnicová Čotokva 

2. - 4. a 9. - 11. března 2012 

Zatímco e-learningové úkoly se daly plnit z tepla domo-
va, na praktických víkendech trochu přituhovalo. Nejen 
počasím, ale i náročností aktivit. 

První víkend byla účastníkům útočištěm chalupa v Bran-
dýse nad Labem, kde nově vzniklo několik fiktivních 
kmenů, napříč reálnými kmeny, aby se dorazivší mohli 
lépe poznat.  Nechyběla zdravověda s praktickým využi-
tím nově nabytých znalostí při fingované autonehodě, 
nebo třeba příprava woodcrafterské akce podle předem 
stanovených parametrů 

Druhý víkend se dostalo na zmíněné sněžnice. Došlo na 
budování  a jeho praktické testování při přespání v noci. 

 

 

Náčelnické zkoušky a indíánská Čotokva 

13. - 15. dubna a 11. - 13- května 2012 

Ústředním příběhem bylo putování mladičké indiánky 
Sacagaweyy s výpravou bělochů napříč Amerikou. 

Během teoretičtějšího víkendu opět nechybělo založení 
fiktivních kmenů a výklad (či diskuse) témat zveřejně-
ných v e-learningu. V neděli mohli obyvatelé Tuchlovic, 
hlavně tedy ti dětští, shlédnout dvě divadelní představení, 
vzniklá pod rukama zájemců o glejt (s možností dělat 
hlavní vedoucí oddílů a táborů) do slova a do písmene 
přes noc.  

Druhý víkend teplo základní školy nahradil chlad týpí, 
tento víkend byl pro květen opravdu netypicky chladný.  
Hlavními průvodci programem byli členové Indian Cora-
lu. Každý si odvezl domů alespoň malou pomalovanou 
krabičku z nevydělané kůže a spoustu zajímavých infor-
mací o stylu života opravdových indiánů. 

Vzdělávání 
V letošním roce proběhly hned  dva běhy  náčelnických zkoušek., které byly opět zapojeny do projektu 
Klíče pro život zprostředkované Národním institutem dětí a mládeže pod MŠMT. Jeden byl zaměřený na 
putování na sněžnicích, druhý pak na indiány. Pro distribuci studijních materiálů a plnění testů bylo 
využito e-learningu a na samotných víkendech bylo pak alespoň více času na praxi. 
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• V časopise - Skautský svět, říjen - listopad 2012: Woodcrafterské táboření na 
Kosím potoce 

Článek pro bratrance skauty o krásách a přínosech woodcrafterského stylu tábora z pohledu rodinného 
táboření, naplněném spoustou zajímavých aktivit, o výchově dětí pod modrou oblohou. 

• V televizním vysílání - pořad Před půlnocí: 
Kamila Lunerová, náčelnice Ligy lesní moudrosti: Pojďme žít do přírody!  
16. března 2012 

Náčelnice Kamila vystoupila v pořadu Před půlnocí v pátek 16. 
3. 2012. Jako doprovodné obrazové materiály byly použi-
ty ukázky z filmů Příběh Kosího potoka od Jany Porschové - 
Štíti a Film Woodcraft od Martina Svobody. Obsáhlý rozhovor 
přibližuje nejen Ligu, jako organizaci, ale zaměřuje se na pobyt 
v přírodě a woodcrafteské táboření. 

• V televizním vysílání - pořad Planeta YÓ: 
Tereza Chmelová: Tábory v Banátu 
20. listopadu 2012 

V jednom z mnoha dílů tohoto pořadu pro děti, byla hlavním 
hostem Tereza Chmelová z Ligy lesní moudrosti a Pavel Chlum-
ský z Asociace turistických oddílů mládeže. Vyprávěli divákům o táboře v rumunském Banátu, který po-
řádala asociace A-TOM ve spolupráci s členy LLM. 

• V Učitelských novinách č. 29/2012: 
Českých indiánů žije u nás na tisíc 

V Učitelských novinách v září 2012 vyšel článek připomínající sté výročí skautingu u nás zaměřený na 
společný začátek s woodcrafterským hnutím i na následných 100 let, kdy obě hnutí existovala společně, 
někdy vedle sebe, jindy proti sobě. 

 

Prezentace LLM na veřejnosti a v médiích 

Projekt OPVK - Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti 
Od 1. 1. 2012 jsme zapojeni spolu s dalšími organizacemi (A-TOM, Duha a YMCA) do projektu MŠMT 
OP VK - Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti. 

V rámci tohoto projetu vznikla první publikace - Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcrafte-
ry, př íručka s výběrem 60 úkolů (činů), které mohou děti plnit na táborech a schůzkách. 

Druhou příručko, která vyjde v pol. roku 2013 je Svitek březové kůry - Kniha orlích per a mistrovství, 
určená pro věkovou skupinu starší patnácti let. 

Třetí bude obrázkový zápisník pro skřítky. 

Posledním úkolem, který jsme se zavázali splnit, je vytvoření nového webu pro veřejnost. 

Díky spolupráci s jinými dětskými a mládežnickými organizacemi zapojenými do projektu se v rámci pl-
nění vzájemně seznámíme s činností a metodami podobně zaměřených organizací i s dosahem na neorga-
nizovanou mládež. 
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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 spolupracovníků, kteří  píší články, dodá-
vají 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. 

 

Totemová deska 
Totemová deska je informační bulletin pro vnitřní potřebu Ligy lesní moudrosti. Vychá-
zí 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 moudros� provozuje internetové stránky, které jsou informačním zdrojem 

nejen pro členy LLM, ale také  pro lidi, které zajímá woodcra  a naše činnost.  Z webo-

vých stránek lze zjis�t, co se stalo, co se chystá, oblíbené stránky jsou databáze her. 

Jsou tu podrobné informace ohledně provozu ubytovny Filipova Huť. 

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

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

 

Svitek březové kůry pro Malou lóži 
V květnu 2012 se dočkal aktualizace Svitek březové kůry pro Malou lóži. Jedná se o pří-
ručku s výčtem úkolů (činů), které mají za cíl rozvíjet děti v několika oblastech – fyzic-
ká zdatnost, přírodovědné znalosti, výtvarné a rukodělné dovednosti, práce pro druhé a 
pevná vůle. Tyto činy vychází z woodcrafterského systému orlích per a jsou upravené 
pro věkovou skupinu 10 – 15 let.. Za jejich splnění dostávají udělena orlí pera, která si 
našívají na své šerpy poct. Vzhled publikace je přehlednější s možností označit si splně-
né činy. Nedílnou součásti je pak část věnovaná mistrovstvím. 
 
Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery 
V rámci projektu MŠMT OP VK - Činy mluví aneb Cesta k  odpovědnosti byla vydána 
nová publikace, která je určena dětem nejen z řad LLM. Jedná se o soubor 60 nejčastěji 
plněných činů uvedených ve výše zmíněném Svitku březové kůry pro Malou lóži, které 
jsou doplněny krásnými ilustracemi Pavla Čecha. 

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 částeč-
ná rekonstrukce, přístavba a modernizace. 
Ubytovna je v provozu celoročně a provoz zajišťuje místní 
správce. Ubytovnu využívají hlavně naši členové, ale i další 
organizace pracující 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.  
Každoročně se zde pořádají brigády na dřevo a drobné zvele-
bování 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 

Woodcrafterské základny 
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Fara Michalovy Hory 
 
Jako zázemí k nabytým pozemkům na Kosím potoce LLM 
zakoupila objekt bývalé fary v nedaleké obci Michalovy Ho-
ry. V současné době probíhá rekonstrukce objektu s cílem 
vybudovat zde časem středisko ekologické výchovy (SEV).  
Centrum by mělo v počátku sloužit jako zázemí pro pořádá-
ní víkendových či prázdninových pobytů pro tábornické a 
přírodovědné dětské či mládežnické oddíly. Postupně by-
chom zde chtěli vybudovat centrum pro vzdělávací a pora-
denskou činnost v oblasti environmentální výchovy formou 
vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ a celoroční nabídkou 
volnočasových aktivit pro místní děti a mládež, jakož i for-
mou víkendových či prázdninových kursů pro dětské či mlá-
dežnické organizace nebo veřejnost. V objektu bude mož-
nost ubytování menší skupiny.  

 

 

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.  
Členové břeclavského kmene Tatankaska postupně opravují celý 
objekt tak, že slouží nejen k pravidelným schůzkám během celé-
ho roku, ale i jako zázemí pro víkendové výpravy pro jiné skupi-
ny dětí a mládeže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bobří hrad 
Kromě majetku evidovaného přímo pod ústředím 
LLM jsou i některé kmeny majiteli nemovitostí či 
pozemků, které využívají ke své kmenové činnosti . 
Mezi takové patří i woodcrafterská základna Bobří 
hrad v kraji Vysočina nedaleko obce Sklené nad 
Oslavou, který je v majetku brněnského kmene Je-
zerní lidé. Základna slouží celoročně jako zázemí 
pro pořádání volnočasových aktivit nejen kmenům 
LLM, ale i dalším zájmovým skupinám zaměřeným 
na mimoškolní výchovu dětí a mládeže (A-TOM, 
Junák, Sokol, YMCA ad.). Pořádají se tu akce pro 
děti a mládež, rodinné akce, netradiční školní výle-
ty, letní tábory, rukodělné víkendy a další.  
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Přehled hospodaření 

Rozvaha k 31. 12. 2012   

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 9 223 11 294 
Oprávky k budovám -315 -354 
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -585 -641 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55 
Zásoby a poskytnuté zálohy 165 174 
Pokladna 61 127 
Účty v bankách 941 353 
Odběratelé 0 28 
Poskytnuté provozní zálohy 156 118 
Ostatní pohledávky 0 476 
Náklady příštích období 1 3 
Příjmy příštích období 0 0 
Aktiva celkem 12 455 14 386 
      
Pasiva Počáteční stav Koncový stav 
Vlastní jmění 10 721 12 776 
Fondy 94 94 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 195 
Účet výsledku hospodaření 53 0 
Ostatní dlouhodobé závazky 6 6 
Dodavatelé 203 190 
Přijaté zálohy 14 49 
Ostatní závazky 17 23 
Zaměstnanci 95 59 
Závazky k institucím soc. a zdr. 2 23 
Ostatní přímé daně 2 46 
Nároky na dotace 0 0 
Jiné závazky 41 -58 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 320 
Výdaje příštích období 79 11 
Výnosy příštích období 1 128 654 

Pasiva celkem 12 455 14 386 
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Výkaz zisku a ztráty   

v tis. Kč     
    

Náklady k 31.12.2011 k 31.12.2012 
Spotřeba materiálu 224 166 
Spotřeba energie 47 34 
Prodané zboží -22 22 
Opravy a udržování 13 24 
Cestovné 244 104 
Reprezentace 0 1 
Ostatní služby 810 671 
Mzdové náklady 534 1 092 
Zákonné sociální pojištění 61 195 
Daně 5 2 
Ostatní pokuty a penále 2 7 
Jiné ostatní náklady 30 45 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 95 95 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 471 607 
Poskytnuté členské příspěvky 0 0 
Náklady celkem 2 514 3 064 
    

Výnosy   

Tržby za obchůdek 37 36 
Tržby za služby 680 1 130 
Úroky 0 2 
Jiné ostatní výnosy 187 170 

Dary 142 11 
Přijaté členské příspěvky 241 260 
Provozní dotace 1 280 1 649 
Výnosy celkem 2 567 3 259 
    

Hospodářský zisk celkem 53 195 

Příspěvky mezi organizačními složkami 0 2 
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Dotace za rok 2012 
  

MŠMT Oblast 1  
pn ústředí 149 089,00 
pn a vybavení kmenů 421 474,00 
mzdy 200 000,00 
tábory 28 128,00 
krátkodobé akce 37 909,00 
vzdělávání 0,00 
mezinárodní setkání 0,00 
celkem 836 600,00 

  

MŠMT Oblast 2  
Otyókwa 1 500,00 
Tatankaska 1 500,00 
Tate Osmaka 35 000,00 
Trilobit 7 000,00 
Wabash 5 900,00 
Walden 40 000,00 
ústředí 51 600,00 
celkem 142 500,00 

  

MŠMT Oblast 3 (Investice)  
Fara Michalovy Hory 1 539 995,00 
  
MHMP 184 000,00 

  

Dotace na zemědělské pozemky 25 715,00 
(placeno od nájemce formou nájmu)  
  
Dotace SZIF - investice Fara 476 066,00 
(v roce 2012 neproplaceno)  

  

OPVK 485 928,57 
  

  
celkem neinvestiční dotace 1 674 743,57 
celkem investiční dotace 2 016 061,00  

Celkem za rok 2012 3 690 804,57 
  


