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Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti – The Woodcraft League za rok 2013 

Ústředí: Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Kontakt: +420 234 621 235, +420 602 714 592, e-mail: ustredi@woodcraft.cz 

Web: www.woodcraft.cz 

Výroční zprávu zpracovaly: Jitka Koutenská a Markéta Řezáčová (hospodaření) s přispěním mnoha autorů 

textů a fotografů z řad LLM. 

Činnost Ligy lesní moudrosti v roce 2013 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 2013 v Lize lesní moudrosti byl jako obvykle naplněn mnoha výpravami za dobrodružstvím, tábory, 
setkáními rodin s nejmenšími dětmi, mezikmenovými akcemi i programy pro veřejnost. 
 
Jednou z významných událostí roku 2013 v Lize lesní moudrosti bylo pokračování v projektu „Činy mluví 
aneb Cesta k odpovědnosti—odpovědnost za sebe sama i za druhé skrze prostředí neformální výchovy“ 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), díky němuž se nám podařilo vydat 
další publikaci, tentokrát inovovaný Svitek březové kůry—Kniha orlích per a mistrovství. Po příručce Orlí 
pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, která vyšla koncem roku 2012 jde o druhou publikaci. 
Do konce projektu (31. 12. 2014) nás čeká vydat ještě třetí publikaci Zápisník korálkových činů, a spustit 
webovou hru Stoupání na horu. Na obou těchto produktech usilovně pracuje řada metodiků. 
 
Významnou událostí bylo zvolení nového náčelníka, Filipa Chmela, na Valné hromadě v říjnu. Doufáme, 
že spolu se svým týmem naváže na skvěle rozjetou práci předchozí náčelnice Kamily Lunerové a Liga lesní 
moudrosti se bude dál rozvíjet. 
 
Pokud vás zajímá, co dalšího se během roku 2013 událo, čtěte dál. 
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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  
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  

Liga lesní moudrosti je držitelem ocenění MŠMT Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží na 
léta 2011 – 2015.  

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. 
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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  
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 hromada 
se konala 5. 10. 2013 v Balónovém zámku v Radešíně. 

Náčelník LLM: 
Filip Chmel 

Ohnivec LLM: 
Jan Bejček 

Členové náčelnictva: 
místonáčelnice        Kamila Lunerová  
ČRDM, správce - Kosí potok, fara     Aleš Sedláček 
rodinné kmeny, Lóže skřítků, Lesní mateřské školky  Kateřina Pejšová 
vztahy s veřejností, ligové spolky     Kateřina Chvátalová 
kancelář, ústředí        Jitka Koutenská 
akce pro veřejnost       Tomáš Sadílek 
Velká lóže         Vít Suk 
Malá lóže         Roman Machain 
mezinárodní aktivity, vzdělávání, marťanský tým (IT) Jana Kluiberová 
správce webu, marťanský tým (IT), ÚROP   Pavel Spálený 

 
Členové rozšířeného náčelnictva:    Revizní komise: 

Šéfredaktorka časopisu Woodcraft :   Předseda  Milan Pernický 
  Kateřina Benešová       Marta Ryšavá 
Náčelník Čotokvy:         Jiří Kluiber 
  Jiří Macek         Pavel Spálený 

 



6  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Kde máme kmeny a rody 
 
V roce 2013 měla LLM 43 organizačních jednotek, které působí ve 14 krajích ČR. Největší 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  
Wičašayatapi (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),  
Jezerní lidé (Brno), Stopaři (Brno), Kinkažu (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 2013 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  
členstva nám odrůstají členové v mládežnickém věku a nadále zůstávají členy organizace. 

Rozdělení členů 
dle věku 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Do 18 let 521 512 521 584 576 

19 - 26 let 171 198 190 184 210 

27 let a více 270 294 304 311 336 

Celkem 962 1004 1015 1079 1122 
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Malá lóže 
 
Děti ve věku přibližně 6 – 15 let tvoří „Malou lóži“, převážně jako členové dětských kmenů. Kmenová  
činnost 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 plnění vše-
stranně 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  
kůry – Kniha orlích per. Pro potřeby  
předškolních dětí slouží Zápisník korálkových 
činů. Systém činů vede jedince k rozvoji zdra-
vého životního stylu, vědomostí (přírodověda, 
astronomie, historie, filozofie aj.), rukodělných 
ad. dovedností, ale i k práci pro druhé a pro 
své okolí (vedení kmene, organizace společen-
ských aktivit, aktivní ochrana přírody).  
 
Tento systém zabezpečuje všestranný rozvoj 
osobnosti, který vhodně doplňuje působení  
rodiny a školy. 

sport 
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Kmeny Malé lóže se setkávají během roku na řadě akcí, které jsou obvykle otevřeny i zájemcům z řad 
veřejnosti. 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 

Stará Praha a Bloudění woodcrafterů 
20. - 21. dubna 2013 

Jelikož jsou obě akce jednodenní, domluvili se  
organizátoři (kmen Ťapáč a Jestřábi) a uspořádali akce  
v jednom víkendu po sobě v Praze, s možností  
přenocování v klubovně kmene Kruh. 

Na Staré Praze hráči mají možnost poznat vždy nějaký 
konkrétní kus Prahy s jeho historií. Letos se smíšené  
skupiny vydaly prozkoumat Staré Město a Josefov.  
Setkaly se s takovými osobnostmi jako Karlem IV,  
mistrem Janem Husem, Širokem a dalšími. 

Orientačního závodu chtiví woodcrafteři zas poměřili  
své schopnosti tentokrát v Šáreckém údolí. Účast byla  
hojná a všichni nakonec našli cíl. 

TaMaLo (Táboření Malé Lóže) 
1.—5. května 2013 

Během Tamala se z tábořiště stalo pratábořiště a všude běhali 
samí pračlověci. Vše začalo divadlem o čekání na bouřku,  
která dala pračlověkům oheň a o následné  nešťastné náhodě 
jednoho pračlověka, který při pití vody ji přímo na něj vylil. 
Cílem výpravy bylo dojít k šamanovi, který zná kouzlo  
rozdělávání ohně, a poté oheň přinést do pratábora, přenést 
přes vodu na voru a rozfoukat ho do plamenů na hrázi. Většině 
skupin se úkol podařilo splnit. 
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Kiwendotha 
27.—29. září 2013 

„Staň se i ty členem posádky objevné lodi,  
mířící ke břehům Severní Ameriky a buď jed-
ním z prvních, kdo se vylodí na pevnině Nového 
kontinentu!“ vyzívala pozvánka na tradiční  
akci Ligy lesní modrosti, zaměřenou tentokrát 
na mořeplavbu. 

Odvážlivců se sešlo mnoho, a tak tábořiště  
Malý Walden poslední zářijový víkend zaplnilo 
několik týpí  a pobíhajících herních skupinek. 

Mezikmenové akce pro Malou lóži 

Stopa Černého vlka 
30. května — 2. června 2013 

Tentokrát se z účastníků stali pošťáci, kteří se svými 
dopravníky museli převážet poštu mezi městy.  
A takový pošťák musel ujít během několika hodin  
i několik „desítek kilometrů“.  Aby to nebylo zas tak 
jednoduché, na území Ameriky se pohybovaly  
indiánské kmeny, které jim balíky, pokud byli chyceni, 
zabavovali. Tím však pošťáci získávali nemalé ztráty  
a to jak finanční, tak i časové. Přesto se několika  
pošťákům podařilo nastřádat docela dost dolarů. 

Odměna pro vítěze byla vskutku sladká… 

Tawiskara a SRK 
13. — 15. září 2013 

Navzdory ne zrovna příznivé předpovědi počasí se sešlo na 
tábořišti Zátoka kmene Tate Osmaka okolo čtyřiceti  
woodcrafterů, aby si změřili své lukostřelecké schopnosti  
nebo si vyměnili zkušenosti ze soudku fungování rodinných 
kmenů. 
V sobotu ráno, když zrovna jen mžilo, se dopřipravila lovecká 
stezka a střelnice. Po intenzivní kolektivní hypnóze nebe jsme 
zastavili déšť a dokonce i vyvolali trochu sluníčka. Konečně 
se mohlo začít střílet! 
Soutěžilo se v lovecké stezce, na řadu přišla rovinná střelba  
a královská soutěž – ústupová střelba. Aby těch speciálních 
střeleb nebylo málo, nechyběla noční střelba. Principem bylo 
to, že na terč se přidělaly svítící náramky, střelci stříleli vlast-
ně dle paměti a viděli jen kroužek ve tmě a to jestli se trefili,  
poznali až po příchodu k terčům s čelovkou. 
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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  
kmenových 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  
bojovat. 

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  
Jezerní 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  
menší „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, nedílné součásti woodcrafterského života. 

Velká lóže 
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Jarní brigády na Kosím potoce 
dubna - června 2013 

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 blízké okolí do co nejlepších podmínek. Ani 
rok 2013 nebyl výjimkou. 

Akce pro Velkou lóži v průběhu roku 
Setkání náčelníků rodů dětských kmenů 
4. - 6. ledna 2013 

I starší, či dospělí si rádi hrají, a tak akce uspořádaná  
hlavně z důvodu výměny zkušeností a navázání kontaktů 
mezi vedoucími, byla tematicky zaměřená na školu čar  
a kouzel v Bradavicích (dle známé knihy o Harrym  
Potterovi).Nechyběly hry, ani diskuse nad tématy, které 
náčelníky tzv. pálí. 

Vyšívání ursoními ostny 
13. ledna 2013 

Několik výrobychtivých i učeníchtivých nadšenců se sešlo  
v prostorách Tuchlováčku, kde měli možnost vyzkoušet si 
různé techniky výšivek ostny z ursona. Pravdou je, že dívat 
se na Waštewin, jak jí práce pěkně šla od ruky, bylo velice 
příjemné, a také vše vypadalo velice jednoduše. Nicméně 
jakmile jsme si k tomu zasedli sami, zjistili jsme, že to bude 
chtít ještě spoustu hodin nácviku a tvrdé práce, aby se nám 
podařilo dosáhnout alespoň trochu uspokojivého výrobku. 
Každopádně účel celého kurzu byl naplněn a my odcházeli 
plně uspokojeni.  

Taneční víkend v Tuchlovicích 
25. - 27. ledna 2013 

Během víkendu plného hudby, pohybu a dobré nálady nás 
organizační tým seznámil v sobotu dopoledne s Fit tanci  
a latinsko-americkými tanci. Pánové nahlédli do dámských 
kroků, ale všichni jsme to krásně zvládli. Samozřejmostí 
byly standardní tance. Ke každému tanci jsme se naučili 
krátkou sestavičku. Odpoledne jsme absolvovali kurz 
country tanců. 

V neděli jsme se věnovali tancům, na které nezbyl  
v sobotu čas. Nakonec jsme se v rytmu letkis rozloučili  
a vydali se do svých domovů. 
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Letní táboření LLM na Kosím potoce 

29. června – 14. července 2013 

Novou funkcí, oproti předchozím letům, se stal 
post Kosího bojovníka, člověka, který neměl za 
úkol válčit ani nic podobného, naopak se měl 
starat o pořádek a klid v průběhu celého  
táboření. 

Ani letos nechyběly každoroční body  
v programu, jako turnaj v lakrose, ringu nebo 
třeba vodním golfu, vyrábění všeho druhu, či 
taneční slavnost Pow-wow. Kdo chtěl, mohl se  
dramaticky „vyřádit“ hned při několika  
divadelních příležitostech. Nedospavci zas 
mohli absolvovat ranní vycházku za hlasy ptáků  
a mnoho dalšího... 

Našly se ale i výjimečně strávené chvíle,  
například při oslavě desátého výročí založení 
kmene Sokolů, při kterém nechyběla  
ochutnávka trnkového vína, vyrobeného  
z místních trnek. Velký ohlas sklidil výrobek 
Miloše a Ježka, vodní mlýn, který sloužil  
k otáčení selátka nad ohněm, opékaného  
u příležitosti jedné blížící se svatby. 

Uprostřed tábora proběhl slavnostní sněm,  
setkání u večerního (kvůli menším dětem spíš 
pozdně odpoledního) ohně. Celý den probíhalo 
několik soutěží, např. v rozdělávání ohně, nebo 
o nejhezčí vlastnoručně vyrobený výrobek,  
jejichž vyhlášení proběhlo právě tam.  
Náčelnictvo ve zkratce shrnulo svou činnost  
a v závěru byly několika lidem uděleny tituly 
lesní moudrosti. 

V druhé polovině týdne se mimo jiné našlo  
několik odvážlivců, kteří se rozhodli zkusit si 
splnit čin Dálkový pochod (1B3) a to ve  
variantě 50km na čin a 100km na velký čin.  
Tady si mohl každý  zkusit, kde má své hranice 
a podívat se na dno svých sil. V mírně zvlněné 
krajině, která obklopuje naše západočeská  
lázeňská města, to byla, alespoň v první půli, 
údajně lahoda pro oko. Nohám už se ta neustále 
se měnící nadmořská výška tolik nezamlouvala. 
Naštěstí zbýval po pochodu ještě víkend na  
regeneraci a odpočinek. 
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Dobrovolnický víkend v rámci projektu  
72 hodin ruku na to! 
11.—13. října 2013 

V rámci dobrovolnického víkendu se na faře v Michalových 
Horách udělal pěkný kus práce. Oproti loňsku byl letošní ročník 
vskutku mezinárodní. Krom účastníků z České republiky  
dorazili i pomocníci z Maďarska a Polska.  

Uklidili jsme zahradu u fary v Michalových horách, sesbírali 
jablka a pomocí ručního lisu vylisovali přírodní mošt. Na  
tábořišti jsme natřeli stromky proti okusu zvěří a vybrali dřevo 
na opravu plotu kolem fary a část stihli opravit. 

Ohňová Čotokva 
18. - 20. října 2013 

Po této akci nelze než konstatovat, že není už jen  
výsadou mužů rozdělávat oheň třením dřev. Celý  
víkend měli woodcrafteři možnost dozvědět se  
zajímavosti a různé vychytávky o rozdělávání ohně  
nejrůznějšími způsoby: křesáním, třením dřev, třením 
rukama, či rozdělávání ohně pomocí slunečních  
paprsků. 

Ples LLM 
1. — 3. listopadu 2013 

Ligový ples pořádá každoročně některý z kmenů. Toho letošního se 
ujaly kmeny dva, Ťapáč a Strážci údolí. Nechyběl bohatý  
doprovodný program, například povídání s fotodokumentací o tom, 
jak strávit zábavně 14 dní v autě a ještě se přitom dostat za polární 
kruh, turnaj v baketbalu, nebo třeba výroba spon do vlasů  
a pánských motýlků z poněkud netradičního materiálu, ze dřeva. 
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Velikonoční výprava—Wallowa 
28. března—1. dubna 2013 
Přestože jsou velikonoce, svátky jara, na horách je ještě sněhu dost  
a dost. Proto se věnujeme zimním radovánkám, lyžování, běžkování, ale 
i velikonočnímu pečení a tvoření, velikonočním zvykům. Také návštěvě 
muzea a vojenských pevností. 

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  
pořádají jedno (či více) denní výpravy s různorodým zaměřením (např. kultura, poznávání historie…).  
Z mnoha kmenových akcí vybíráme jen některé: 

Sjíždění Jihlavky—Kinkažu 
9. června 2013 
Ráno jsme se všichni potkali na Kampusu u Tesca 
a vyrazili směr Luka nad Jihlavou. Jedno auto 
jsme nechali v Bransouzech a druhým vyjeli až 
do Petrovic. Tady jsme všichni nafoukli svoje  
lodě a mohli jsme vyrazit. Vodáků moc nebylo, 
horní tok Jihlavky je navíc velice klidný, takže 
jsme si to pěkně užívali. První jez si ovšem vybral 
svou oběť a jedna z lodí šla ke dnu. Další cesta už 
probíhala bez problémů, všechna plavidla se  
v pořádku dostala až do Bransouzů. Teď už nám 
jen zbývalo dojet zpátky pro auto a hurá domů.  

Akce Budka—Okwaho 
2. března 2013 
V rámci Ligy lesní moudrosti jsme se zapojili do pilotáže příručky 
Orlí pera pro malé zálesáky a woodcraftery. Děti se pokoušely plnit 
vybraná orlí pera a my jsme začali výrobou ptačích budek. Ve  
školních dílnách se nás sešlo 15 a během dopoledne jsme jich  
vyrobili 7. Následující neděli jsme je šli vyvěsit do parku. 
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Hory - Ťapáč 
9.—16. února 2013 

Tradiční týden sjezdování, běžkování a nejrůznějších 
her. Letos byli účastníci pozváni na Hawai, (ne)šťastnou 
náhodou však jejich loď nepřistála na tropickém ostrově 
ale za polárním kruhem. Tentokrát v zázemí chaty 
v Jiřetíně pod Jedlovou. 

Výpravy, výlety a putování kmenů 

Vánoční nadílka - Lacerta Peta 
6.—8. prosince 2013 

Ubytováni	 jsme	 byli	 přı́mo	 v	 areálu	 zámku	 v	 Bečově,		

v	 ubytovně	 pro	 průvodce.	 Přivı́tali	 nás	 kasteláni	 Káťa		

s	 Ywannem.	 Prvnı́	 večer	 jsme	 se	 v	 podstatě	 jen		

ubytovali,	najedli	se	a	 šli	spát.	V	sobotu	dopoledne	nás	

Káťa	 a	 Ywann	 vzali	 do	 mı́stnı́	 botanické	 zahrady,		

o	kterou	se	starajı́,	a	provedli	nás	po	Bečově.	Večer	nám	

ukázali	 zámek,	 kde	 je	 krom	 jiného	 uložen	 relikviář		

sv.	Maura.	Po	výborné	večeři	přišel	také	Mikuláš,	který	

se	 sice	 neukázal	 osobně,	 ale	 všem	 naplnil	 sáčky		

různými	dobrotami.	A	pak	už	se	jen	hrály	různé	hry.		

Odpolední malá výprava  
za kulturou—Trilobit 
23. února 2013 

V Pardubicích vystavoval v galerii U Joná-
še úspěšný autor dětských komiksových 
knih a náš spolubojovník Pavel Čech –  
Machimia. Naše únorová výprava měla  
jasnou linku. V návštěvní knize přece 
kmen Trilobit nemůže chybět. Byla to moc 
krásná výstava a velké plátno Stínadel se 
pro mnohé z nás stává nezapomenutelným. 
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Wanagi Oyate 
Termín táboření ovlivnila plánovaná expedice za  
polární kruh. Bylo tedy nutné tábořit jindy a z důvodů 
neexistence neomezené dovolené i kratší dobu.  
Vynecháme-li mrchničkový nálet, jehož svědění jsme 
pociťovali i po táboření, čekali nás samé dobré  
aktivity: od pití kafíčka, pójkování a žonglování, po  
vyrábění postele, hraní her a také trápení Indouškova  
nosánku, neb jeho ovečky se neustále ztráceli a on je 
musel nejen vystopovat, ale i nově vyštěkat. A že měl 
úkoly opravdu těžké. Jedna ovečka se mu schovala 
dokonce pod podlahu zbořeného stavení. 

 

Bobři 

Jako každý rok náš tábor proběhl první tři týdny 
v červenci na stejném místě v blízkosti Chlumu  
u Zbýšova. Táborová hra byla tentokrát inspirována 
Tolkienovou knihou Hobit aneb cesta tam a zase  
zpátky. Již tradičně táborníci soutěžili v Olympiádě,  
Dřevorubecké a na tři dny se rozprchli na výpravy. 
Tábor byl zakončen slavnostním sněmem  
a vyhlášením bodování. 

 

Jestřábi 

Tábor jsme strávili na naší louce na Střele. Tématem 
celotáborové hry byl letos středověk. Šlo o to, že se 
do půlky tábora jednotlivé skupinky snažily získat co 
největší území pro své panství. Druhou půlku tábora 
se měly sjednotit a svrhnout císaře, kterým jim všem 
vládl. Podle ohlasu u dětí, se všem hra moc líbila,  
obzvlášť poslední část.  

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  
ohně v týpí. Z mnoha kmenových táborů vybíráme jen některé: 
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Changleska Thozi 

Kmenový tábor proběhl od 8. do 21. 7. 2013 na tábořišti  
v Arnolticích a byl na tomto místě v pořadí už dvanáctý.  
Tábor jsme stavěli všichni společně. Během tábora jsme  
postavili chlebové pece, které nakonec upekly skvělou pizzu. 
Zbourali jsme starou kuchyň a vytvořili jsme novou.  
Posbírali jsme odpadky po velké vodě na polích firmy Grain 
v okolí Višňové. Zlézali jsme nízké lanové překážky. Hráli 
jsme lakros a ringo. Uspořádali jsme výpravu na pazourky. 
Tradičně jsme na táboře připravili initi a proběhl velký  
kmenový sněm.  
 

 
 
Sacagawea 

Na táboře jsme jako každý rok zažili spoustu dobrodružství  
a zábavy. Hráli jsme hry a sportovali jsme. Měli jsme  
celotáborovou hru na téma Blackman a myslím, že všechny  
zúčastněné tato hra zaujala. Přijali jsme mezi sebe  
u sněmovního ohně i plno nových členů. Tábor byl jako  
každý rok zajímavý a všichni si ho užili.  
 

 
 
Strážci údolí 

Letní kmenový tábor je vrcholem celoroční hry, také letos  
nechyběla nápaditá hra stylizovaná do prostředí americké 
show Survival. Stali jsme se účastníky – soutěžícími, kteří 
musí v klanech překonávat nejednu obtížnou překážku na své 
cestě k výhře!  
 
 

 

Sokoli 

U příležitosti desátého roku našeho působení v Lize  
(a -sátých náčelníkových narozenin) jsme v úterý 2. července 
uspořádali akci „Se Sokoly do korun stromů“ (sestava  
vysokých lanových překážek na smrcích nad táborem)  
a v podvečer posezení s pohoštěním (palačinky, dort, placky 
s pomazánkou z orobincového pylu, kosácké víno a tak. Dne 
3. července se konal 36. sněm kmene. 

Tábory kmenů 
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Bambiriáda 
24. - 27. května 2013 
Prezentace Ligy lesní moudrosti na Bambiriádě na 
Vítězném náměstí v Praze se ujaly ve spolupráci dva 
kmeny, Tate Osmaka a Walden, s pomocí dalších 
dobrovolníků. Měli jsme k dispozici týpí, ve kterém 
jsme měli připraveno indiánské náčiní a další  
indiánské věci, např. bubny, na kterých si návštěvníci 
mohli vyzkoušet bubnování. V týpí jsme dávali na 
ochutnání mátový čaj, který všem velmi chutnal.  
Namotávání želviček, které jsme měli připravené pro 
nejmenší děti, bylo populární ve všech věkových  
kategoriích. Pro starší děti jsme připravili  
tzv. "nahazovačky" -  házení kroužků na šíp a házení 
šípů do kruhu. Zájemci se mohli podívat na indiánské 
dámské i pánské šaty z kůže, na indiánské kroniky, 
fotky českých indiánů za první republiky i později. 

Akce pro neorganizované děti a mládež 

Kurz indiánských řemesel 
7. prosince. 2013 
Akce určená pro ty, co rádi vyrábí a chtějí se  
dozvědět něco nového. Cílovou skupinou jsou spíše 
začátečníci, ale ani zruční woodcrafteři, či zástupci 
veřejnosti se nenudí. Jako možná inspirace slouží  
výrobky, jejichž autory jsou sami členové kmene. 
Letos nechyběla práce s jelenicí, s korálky, barvení  
a zdobení. 

Drakiáda 
19. října. 2013 
V sobotu se na louce za Severní ulicí sešli přízniv-
ci dračího létání. Je pochopitelné, že většinu pilotů 
tvořily děti… ale i tatínkové. Počasí nám přálo, 
vítr pomohl do nebe většině drakům. Tradičně 
jsme připravili doprovodný program. Letos to byl 
dračí kvíz, malování na 3-metrovém štětci, lakros,  
střelba z luku a soutěž o nejchutnější moučník 
s perníkovým kořením. Samozřejmě nechybělo 
ani občerstvení. 
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Jarní ohnivecké setkání 
Vztahy mezi mužem a ženou 
15. - 17. března 2013 

Jak si udržet dobrý vztah? Jsou muži oprav-
du z Marsu? Může existovat přátelství mezi 
mužem a ženou? Jak moc je důležitý sex? 
Řídí se ženská psychika nějakými  
vzorci? Na tyto otázky se těžko hledá  
odpověď. My jsme se o to pokusili tím, že 
jsme sdíleli své zážitky a vědomosti na  
jarním (ohniveckém) setkání. Není to ale 
často tak, že když se některé otázky  
zodpoví, nové se radostně vynoří? 

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  
6. července 2013 

Na rozdíl od sněmů kmenů, na kterých se řeší 
důležitá rozhodnutí, slouží sněm LLM spíš jako 
slavnostní příležitost a chvíle pro bilancování 
woodcrafterské činnosti. Sněm probíhá  
každoročně, zpravidla se střídá oblast Čech  
a Moravy. Ten letošní probíhal jako součást 
ligového táboření na Kosím potoce. 

Podzimní ohnivecké setkání 
22. – 24. listopadu 2013 

Už jsi někdy letěl/a na asteroidu? Chceš si zopakovat  
základní ohnivecké dovednosti? Rád/a bys věděl co jako  
ohnivec dělat ve kmeni? Co si počít s Velkým duchem  
v lesní moudrosti? Po několika setkáních určených různým 
tématům se toto opět věnovalo ohnivectví ve kmeni a bylo 
určeno hlavně začínajícím ohnivcům a lidem, kteří si  
v ohnivectví nejsou třeba úplně jisti. 

Ohnivecká Čotokva 
26. srpna  - 1. září 2013 

Akce pořádaná Ohniveckým společenstvím pro  
kmenové ohnivce a příznivce ohnivectví. Celkově jsme 
se zaměřili na to jak se stát lepším ohnivcem a na práci 
na sobě, spousta věcí se odvíjela od knížky Cesta  
pokojného bojovníka. Každý dostal pracovní sešit, kde 
si mohl zapisovat své poznámky, a spoustu materiálů  
a pomůcek. Hodně jsme museli debatovat o svých  
názorech a přemýšlet, a protože času bylo málo a náplně 
moc, využívala se k tomu každá chvíle, např. i loupání 
cibule. 
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Vzdělávání 
V letošním roce proběhl mimo jiné další běh náčelnických zkoušek., akreditovaného kurzu MŠMT pro 
hlavní vedoucí dětských táborů, které musí absolvovat každý náčelník kmene.  

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí (1. víkend) 
9. - 11. listopadu 2013 

Jednou z povinných osob, které musí na táboře být, je  
zdravotník. Zdravotnický kurz nabízí několik organizací, byli 
jsme rádi, když se nám podařilo domluvit jeden zaměřený přímo 
na táboření s praktickými ukázkami, co všechno se může stát. 

Náčelnické zkoušky 
5. - 7. dubna 2013 

I letos byla náplň kurzu rozdělena do dvou částí, na  
e-learningovou, kterou mohli účastníci plnit z tepla  
domova, a praktického víkendu, kdy bylo třeba vynaložit 
nějaké úsilí na místě. Základnou nám byla ligová  
základna, bývalá fara, v Michalových horách. V budoucnu  
bychom chtěli v těchto místech zřídit jakési ekocentrum  
a tak téma bylo jasné. Některé náměty jsme si založili a do 
budoucna je možná využijeme. /spěšných absolventů bylo 
nakonec sedm. 

Kurz práce s přenosným nářadím s motorem 
5. - 7. dubna 2013 

Souběžně s Náčelnickými zkouškami probíhalo školení práce s motorovou  
pilou, křovinořezem apod. Snahou woodcrafterů je sice snažit se být co  
nejblíže přírodě, kam se může zdát, že toto nářadí nepatří, ale vyjede-li na  
táboření na Kosí potok na 200 lidí, z toho spousta dětských skupin nebo matek 
s dětmi, je praktické toto nářadí s předstihem využít a některé věci si připravit. 
Absolventi kurzu jsou pak pravidelnými účastníky těchto brigád a nikdo  
nepovolaný takovéto nářadí z bezpečnostních důvodů neobsluhuje. 

Školení (nejen) excelu pod vedením Čeyanaly 
26. - 28. dubna 2013 

S počítačem se setkáváme dnes a denně a protože i po našich 
kmenech chceme spoustu věcí, které zpracují  například  
v programech Excel, Word, či Power Point, zorganizovali 
jsme víkendové školení zaměřené hlavně na tyto tři  
programy, kde jsme se snažili účastníkům ukázat různé 
„vychytávky“, které by se jim mohly hodit a v budoucnu 
ušetřit třeba i čas. 
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• V časopise Archa 6/2013: Hrdosti Ligy lesní moudrosti 

Každý by měl mít něco, na co může být hrdý, co se mu podařilo. LLM  sdružuje lidi všech věkových  
kategorií, se společným zájmem, kterým je  pobyt v přírodě. Právě jich jsme se zeptali, co se Lize v jejich 
očích daří. 

On-line k nahlédnutí zde: http://crdm.cz/casopis-archa/62013/ 

 

• V časopise Skaut 55/4, 55/5, 56/1 a 56/2: Sedm tajemství lesa 

Souborem 4 článků psaných formou deníkových zápisků se skupina několika členů ohniveckého  
společenství rozhodla Skautům přiblížit některé taje woodcraftu, konkrétně Sedm tajemství lesa: Noční 
bdění, Mír noci, Lesní chléb, Posvátný oheň, Lék na obloze, Severní hvězda a Čtyřnásobný zákon. 

On-line k nahlédnutí zde: http://casopisy.skaut.cz/skaut/ 

 

• V televizním vysílání - pořad Planeta YÓ: 
Filip Chmel: Liga lesní moudrosti 

 22. ledna 2013 

Po Tokaheyovi - Aleši Sedláčkovi, který se v pořadu objevil za ČRDM a Tereze Chmelové, která  
představila televizním divákům táboření v Banátu v roce 2012, se na televizních obrazovkách v lednu 
2013 objevil i Filip Chmel., který představil Ligu lesní moudrosti veřejnosti. 

Prezentace LLM na veřejnosti a v médiích 

Cena Přístav udělena členovi LLM 

Cena Přístav bývá udělována od roku 2002  
a v letošním roce ji převzalo historicky nejvíce 
osobností z řad neziskového sektoru, veřejné  
správy, či firem finančně či materiálně  
podporujících práci s dětmi… celkem třináct.  
Jedním z nich byl i Jiří Plšek - Waštélaka, starosta 
Dolan a dlouholetý náčelník kmene Tate Osmaka. 

Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání. 
ČRDM jejím udělením vyjadřuje dík nominovaným 
zástupcům za jejich přínos k rozvoji mimoškolní 
výchovy. Ocenění má podobu ručně malované 
„trosečnické“ lahve s vloženým poselstvím.  
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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,  
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. 

 

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 zdrojem  
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 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 - Kniha orlích per a mistrovství 
V rámci projektu MŠMT OP VK - Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti byla vydána 
publikace Svitek březové kůry - Kniha orlích per a mistrovství. Tuto příručku mohou 
mládež a dospělí využít pro zpestření klasických oddílových a dalších mimoškolních 
činností. Jelikož je spektrum uvedených činů pestré (počet nabízených úkolů přesahuje 
600), každý si najde oblast, v které vynikne, nebo naopak motivaci, v čem by se mohl 
zlepšit, což je i hlavním smyslem této metodiky – rozvíjet osobnost ve všech směrech, 
od sportovních výkonů, přes vědomostní, či zručnostní činy, až ke službě ostatním, či 
vůli sebe sama. 
 
Náčelníkův rok Miroslava Nevrlého 
Náčelníkův rok je knížka do kapsy, určená hlavně pro chvíle odpočinku, kdy je potřeba 
ve všednodenním shonu provětrat hlavu něčím povzbuzujícím. Knížka na svých  
52 stranách „kapesního“ formátu B6 obsahuje výběr z Náčelníkových knih Karpatské 
hry, Zašlá chuť morušek, Kniha o Jizerských horách a k tomu jako překvapení prakticky 
neznámý a obsáhlý autorův text O fšelyčemz hedbábném z mého mládí…   

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, 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 zvelebování chaty  
a jejího okolí. 

Woodcrafterské základny 

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 přilehlé lesní porosty, výsadba sadu původních ovocných odrůd apod. 
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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 tábornické 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.  

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 Jezerní 
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 výlety,  
letní tábory, rukodělné víkendy a další.  

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 
celého roku, ale i jako zázemí pro víkendové výpravy pro jiné 
skupiny dětí a mládeže. 
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Přehled hospodaření 
Rozvaha k 31.12.2013   

v tis. Kč   

   

Aktiva Počáteční stav Koncový stav 
Stavby 1 948 14 843 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 641 641 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 55 
Pozemky 219 219 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 294 0 
Oprávky k budovám -354 -651 
Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -641 -641 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -55 -55 
Zásoby a poskytnuté zálohy 174 185 
Pokladna 127 77 
Účty v bankách 353 845 
Odběratelé 28 0 
Poskytnuté provozní zálohy 118 91 
Ostatní pohledávky 476 0 
Náklady příštích období 3 2 
Příjmy příštích období 0 29 
Aktiva celkem 14 386 15 649 
      
Pasiva Počáteční stav Koncový stav 
Vlastní jmění 12 776 14 305 
Fondy 94 94 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 195 -13 
Účet výsledku hospodaření 0 0 
Ostatní dlouhodobé závazky 6 6 
Dodavatelé 190 123 
Přijaté zálohy 49 20 
Ostatní závazky 23 12 
Zaměstnanci 59 142 
Závazky k institucím soc. a zdr. 23 48 
Ostatní přímé daně 46 0 
Nároky na dotace 0 0 
Jiné závazky -58 12 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 320 0 
Výdaje příštích období 11 7 
Výnosy příštích období 654 893 

Pasiva celkem 14 386 15 649 
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Výkaz zisku a ztráty   

v tis. Kč     
    

Náklady k 31.12.2012 k 31.12.2013 
Spotřeba materiálu 166 195 
Spotřeba energie 34 40 
Prodané zboží 22 -5 
Opravy a udržování 24 1 
Cestovné 104 190 
Reprezentace 1 0 
Ostatní služby 671 553 
Mzdové náklady 1 095 1 153 
Zákonné sociální pojištění 195 254 
Daně 2 34 
Ostatní pokuty a penále 7 1 
Jiné ostatní náklady 45 37 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 95 297 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 607 561 
Poskytnuté členské příspěvky 0 1 
Náklady celkem 3 067 3 312 
    

Výnosy   

Tržby za obchůdek 36 37 
Tržby za služby 1 130 503 
Úroky 2 4 
Jiné ostatní výnosy 170 394 

Dary 11 87 
Přijaté členské příspěvky 260 286 
Provozní dotace 1 649 1 987 
Výnosy celkem 3 259 3 299 
    

Hospodářský zisk celkem 192 -13 

Příspěvky mezi organizačními složkami 2 1 
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Dotace za rok 2013 
  

MŠMT Oblast 1  
pn ústředí 82 342,00 
pn a vybavení kmenů 416 092,00 
mzdy 150 000,00 
tábory 22 166,00 
krátkodobé akce 45 600,00 
vzdělávání 10 800,00 
celkem 727 000,00 

  

MŠMT Oblast 2  
Kruh 2 100,00 
Tate Osmaka 37 000,00 
Trilobit 10 500,00 
ústředí 86 400,00 
celkem 136 000,00 

  

MŠMT Oblast 3 (Investice)  
Fara Michalovy Hory 1 600 000,00 
  
MHMP 179 400,00 

  

Dotace na zemědělské pozemky 29 001,00 
(placeno od nájemce formou nájmu)  
  
OPVK 944 638,05 
  

  
celkem investiční dotace 1 600 000,00 
celkem neinvestiční dotace 2 016 039,05  

  
Celkem za rok 2013 3 616 039,05 


