
„Naším cílem je vést děti 
k radosti z poznávání přírody
a poznávání světa. Učíme je 

hodně praktických dovedností, 
klademe důraz na 

samostatnost, tak aby z našich 
dětí vyrostli sebevědomí lidé, 
kteří si budou umět v životě 

poradit.“

Markéta Horská
náčelnice dětského kmene

Tančící lososi

Liga lesní moudrosti
výroční zpráva 2019

woodcraft is lifecraft



Slovo náčelníka
Ligy lesní moudrosti

Hau Kola,
Liga lesní moudrosti v roce 2019 zažila opravdu nevšední rok a společně jsme si ho mohli užít naplno. 

Podařilo se mnoho projektů dotáhnout a k tomu zvolit nové náčelnictvo. Udržet s předchozími lety krok 
bude hodně těžké, ale podmínky by snad nemohly být lepší. Za to patří velké wašté všem, náčelnictvu, 
bývalému náčelníkovi Filipovi i lidem mimo vedení - prostě všem dobrovolníkům, co přidali ruku k dílu.

Členská základna se rozšířila zase o pěknou řádku členů, a dokonce vznikl nový kmen. Některé akce 
jsme bohužel museli zrušit (např. Ohniveckou čotokvu), ale v roce 2020 se už stoprocentně uskuteční. 
Někdy se to holt nepovede, ale valná většina akcí proběhla bez problému a přibyly zase další výzvy 
(nebo s velkým V?). Co se rozhodně povedlo, je dokončení Fary Michalovy Hory. Nikdo tak krásnou 
budovu nemá, takže příjezd Julie A. Seton, vnučky zakladatele woodcrafterské myšlenky E. T. Setona, na 
slavnostní otevření byla odpovídající pocta všem, kteří se na stavbě podíleli. Díky! Fara je krásná a zveme 
všechny, aby se tam vypravili.

Já byl náčelníkem až od podzimu, ale podívat se zpět na rok 2019 mě nesmírně těší.
Děkuji všem členům, organizátorům akcí, vedoucím kmenů, táborů, schůzek a výprav.

S modrou oblohou,
Tomáš Sadílek - Chlup



Slovo ohnivce
Ligy lesní moudrosti

Buďte zdrávi,
předně chci poděkovat za důvěru, které se mi od náčelníka Chlupa, zástupců kmenů, rodů a stráží dostalo. Být ohnivcem 

je pro mě obrovskou ctí, zodpovědností a výzvou. Když se dnes ohlédnu za rokem 2019, byl to rok spousty práce, úspěchů, 
ale i trochy zklamání.

Ohnivecké společenství zahájilo rok 2019 víkendem samo pro sebe, takovým malým team-buildingem. Přijali jsme 
pozvání od Wičanhpi na jejich chalupu v nejsevernějším cípu naší republiky. A dál následovaly již tradiční akce:

Jarní Klíčení, setkání zabývající se osobním růstem, proběhlo na základně kmene Jestřábi. Tentokrát na téma „Teď“.
Na srpen jsme připravovali Ohniveckou čotokvu, která se koná v tříleté periodě. Pro malý počet přihlášených jsme se ale 

rozhodli akci posunout na další rok. Tato nepříznivá konstelace hvězd byla pro celý organizační tým ono velké zklamání. 
Do výročního sněmu se společenství zapojilo jen jako podpůrná síla. Sněmovní den tentokrát probíhal v režii kmene 

Trilobit, samotný sněm hlavně pod taktovkou ohnivce Tokhatamaniho a náčelnictva.
Na podzim se konalo Ohnivecké setkání, tentokrát na netradičním, ale krásném místě, v prostředí nově otevřené 

základny v Michalových Horách. Tato akce většinou uzavírá ligové ohnivecké dění s neuvěřitelně přátelskou a otevřenou 
atmosférou. V roce 2019 proběhla na téma „Práce s dětmi a dospívajícími, přechodové rituály“, což způsobilo velký zájem 
i v řadách nových účastníků.

S modrou oblohou,
Tibor Parák - Wičháka



Woodcraft neboli lesní moudrost je 
výchovné hnutí. Vede člověka k tomu, 
aby v sepětí s přírodou harmonicky 
rozvíjel své tělo i ducha.

být woodcrafter
znamená:

pečovat o své zdraví a tělesnou 
zdatnost, žít v souladu s 

přírodou

všestranně se rozvíjet

být pevných morálních zásad

být prospěšný svému okolí

Woodcraft může člověk praktikovat tam, kde se nachází, s 
tím, co má k dispozici, a v přítomném okamžiku, tedy i v 

běžném životě, například v práci či ve škole. Hlavní těžiště 
woodcrafterské činnosti však leží ve smysluplném 

naplňování volného času.

„Liga nebo woodcraft pro mě 
znamená hlavně kamarády

na celý život a takovým bonusem 
je program, který nám woodcraft

nabízí. Je to způsob, jak trávit svůj 
volný čas a ještě se přitom rozvíjet 

a setkávat.“

Vlastimil Kocourek – Vlastík
náčelník rodinného kmene Osmaka Opo



LLM nabízí specifický výchovný systém vycházející z filozofie 

woodcraftu. Principem je plnění všestranně zaměřených 
zkoušek, tzv. činů, které by měly vést jedince k různorodému 
seberozvoji.

Stoupání 
na horu

„Pro mě je Liga lesní moudrosti 
odlišná hlavně v tom, že umožňuje 

každému opravdu jít si svojí 
cestou a zároveň nijak netlačí na 

tu soutěživou složku. Jak každý 
jednotlivec, tak každý kmen si 

může vybrat cestu, kterou se 
vydá, v rámci různých myšlenek 

woodcraftu.“

Marie Anna Hanzalová – Blecha
dětský kmen Bobrů

činům říkáme také 

Orlí pera – jako 

měli Indiáni orlí pera 
na čelence za 

vykonané skutky

v roce 2019 jsme 
si splnili

744 činů a 

7 mistrovství

Přes 1000 činů ze 
stovky oborů

zdravý životní styl – znalost 
přírody a místa, kde žijeme 
– rukodělné dovednosti –

– práce pro druhé



PRAVDA
Mluv pravdu,
buď pokorný,
hraj čistě podle pravidel.

SÍLA
Buď odvážný,
mlčenlivý,
poslouchej.

LÁSKA
Buď laskavý,

ochotně pomáhej,
žij radostně.

KRÁSA
Buď čistý,
buď silný,

vždy ochraňuj přírodu.

Woodcrafterský zákon



POČET ČLENŮ
celkem 1 539

Naše činnost se praktikuje převážně 

prostřednictvím základních článků, kmenů,
v podobě různorodé činnosti v přírodě i mimo ni.

Kmeny trvale a pravidelně připravují 

náplň volného času pro řadu dětí a 
mládeže formou schůzek, jednodenních i 
vícedenních výprav, táboření, putování a 
samozřejmě táborů.

Stráže jsou specifikem LLM, kdy 

nabízíme členství jednotlivcům, pro 
které je připravována nabídka programu
z ústředí i jednotlivými kmeny. 

Možnou formou členství jsou také tzv. 

rody, což jsou menší skupiny, třeba 
rodiny s malými dětmi. I pro ně je 
připravován program v duchu 
woodcrafterské filozofie. 

91
stráží

kmenů
41

rodů
23nový kmen:  Stromolezci

nové rody: Čelavové, Malá rodina,    
Nihigan, Sionnach Gorm, Skål

Kde jsou naše kmeny?

do 6 let
65

6 - 15 let
732

16 - 18 let
103

19 - 26 let
144

27 let a více
495



Kde jsou naše kmeny?

Kmeny dělíme na dětské, 

rodinné a kmeny dospělých
podle zařazení členů do 

věkových skupin, neboli lóží.

Převaha členů Lóže skřítků a 

Malé lóže vytváří dětský kmen. 

Kmen dospělých se sestává 
převážně z členů Velké lóže a 

rodinný kmen vzniká z
rodin odrostlých členů, 
kteří v činnosti pokračují 
se svými rodinami.

41 kmenů
23 rodů
91 stráží

Lóže skřítků
do 10 let

Malá lóže
10 – 16 let

Velká lóže
nad 16 let

Náčelníkem kmene 
může být jen úspěšný 

absolvent Náčelnických 
zkoušek. Díky tomu se 

stane i Hlavním 
vedoucím dětských 

táborů.

Samospráva za 
účasti dospělých
– necháváme své děti, 
aby se zapojovaly do 

programu, organizace a 
plánování. Dospělý je 

zde v roli rádce a 
pomocníka.

„Woodcraft je pro každého
od 4 do 94 let.“     E. T. Seton



Vrcholem naší činnosti je letní tábor.
Bez toho to prostě nejde.

626 dětí a mládeže
zapojených do pravidelné činnosti

29 letních táborů

231 dobrovolných vedoucích

Pololetní prázdniny jsme 
strávili na chatě Dolance v 

Krkonoších. Sněhu jsme si užili 
nejen na lyžích na nedalekých 
sjezdovkách, ale i na svahu u 

chaty, kde se dalo jezdit 
prakticky na všem.

kmen Tate Osmaka

Ze života kmenů

10 nejvíce splněných činů v 
roce 2019
1. Setonův běh
2. Kliky
3. Kimova hra
4. Naši savci
5. Studené pokrmy
6. Přemet stranou
7. Běh na 1 500 m
8. Indiánské oblečení z látky
9. Potápění
10. Běh na 100 m

Táborová hra byla tentokrát 
inspirována knihou Stopařův 
průvodce po galaxii od autora 
Douglase Adamse. Již tradičně 
táborníci soutěžili v olympiádě a 
dřevorubecké stezce. Pořádal se 
turnaj v lakrose, který jsme trénovali 
již přes rok na mezikmenový 
lakrosový turnaj. Tábor byl zakončen 
slavnostním sněmem, kde jsme 
udíleli zasloužená Orlí pera.

kmen Bobrů

Co třeba děláme na schůzkách?
poznáváme stromy podle listů, kůry, plodu

rozděláváme oheň křesáním
střílíme z luku

vyrábíme ptačí budky
tvoříme z keramické hlíny

chodíme bruslit a lézt

hrajeme lakros pleteme košíky



10 vzdělávacích akcí

přes 30 akcí pro členy Ligy

Více než 50 událostí pro veřejnost,

20 z nich organizovaly přímo kmeny.

Děkujeme!

Řezbářský workshop na srubu Suivakko

„Ježek se chopil vedení, rozdal nám tykve na 
výrobu přírodních čutor a my jsme měli 

dostat z tykví dužinu. Byl jsem zvědav, jakým 
kouzlem to chce Ježek udělat, když jsme 

všichni pouze uřízli špičku, aby vznikl otvor 
na pití. Ježek nám vysvětlil, že tykve musíme 

naplnit ostrým štěrkem a potom tykví 
chrastit tak dlouho, až se nám podaří 

štěrkem vydřít dužinu se semínky. Zhruba 
čtyřicet minut se ozývaly údolím chrastivé 

zvuky přírodních rumba koulí. Déšť se nám 
naštěstí přivolat nepodařilo, ale tma již 

ovládla celé údolí.”

Tomáš Studenovský - Tuwanakha

Soutěže mezi dětskými kmeny

Zdravou soutěživost mezi kmeny podporujeme různými 
hrami, úkoly a sportovními událostmi. Několik navazujících 
úkolů, které kmeny plní samostatně v průběhu roku, 
nazýváme Výzvy. Další akce, jako je Stopa Černého Vlka, 
Lakrosový turnaj, Kiwendotha a mnoho dalších, jsou 
spojeny s víkendovým pobytem dětských kmenů hlavně v 
týpí.

Úkoly Výzev 2019

• Umístit kešku pro ostatní a sami 
nějakou najít

• Piknik se speciálním způsobem jezení 
a oblečení v barvách jídla

• Vytvořit novou Olympijskou disciplínu
• Zadat táborovou výzvu ostatním 

kmenům

Vítězný kmen 

získává putovní 

Mahykanovu palici.

V roce 2019 vyhrál 

kmen Bobrů.

Wašté!

Pro členy LLM



TaMaLo
aneb Táboření Malé Lóže

SRK
aneb Setkání Rodinných Kmenů

Každoroční víkendové 
táboření na Malém 
Waldenu pro dětské 
kmeny a členy Malé 
Lóže.
Během táboření 
probíhají soutěže 
Mistr uzel, 
Rozdělávání ohně 
křesáním a třením 
dřev a vyvrcholením 
je Sněm Malé lóže, 
kde jsou kromě 
udělování Orlích per 
vyhlášeny výsledky 
Výzev.

Proběhl osmý ročník 
velikonočního setkání 

všech, kdo chtějí 
nahlédnout a zkusit 

tábořit v přírodě podle 
myšlenek woodcraftu a s 

touto činností teprve 
začínají. Každý potrénoval 

stavbu týpí, nebo 
rozdělávání ohně čistým 
způsobem (aniž by sám 

takové vybavení vlastnil). 
Pletly se pomlázky, 

malovaly kraslice. 
Nechyběla spousta her a 

zážitků v jarní probouzející 
se přírodě.



Jednou z devíti hlavních zásad woodcraftu je malebnost
ve všem. Malebnost našeho táboření je to, co upoutá 
náhodného návštěvníka i to, co pohladí na duši protřelé 
harcovníky. 
A nejde jen o dobře postavená týpí, vlající pera čelenek, 
nebo zdobené košile. Je to soubor mnoha nepsaných 
pravidel a zdánlivých maličkostí, která dohromady tvoří 
malebnost. 

Táboření na Kosím potoce poskytuje prostor pro 
společné setkání jednotlivých kmenů a přispívá tím k 
mezikmenovému poznávání a předávání zkušeností. 
Na programu se měli možnost podílet všichni 
zúčastnění, a tak nechyběly různé diskuze, vyrábění 
(např. z keramiky), vedle toho i pohyb jako například 
vodní golf, turnaj v ringu, šiny nebo lakros. Pro děti 
bylo připraveno čtení knížek, divadlo i táborová hra pro 
skřítky (menší děti).

Proběhl v termínu 20. července až 4. srpna, již 
tradičně se první týden nesl v duchu indiánského 
stylového táboření a druhý týden v duchu 
táboření woodcrafterského.

Tábor
Ligy lesní moudrosti



Výroční sněm
Ligy lesní moudrosti

Kmen Trilobit propůjčil ve dnech 31. 8. - 1. 9. 2019 
své tábořiště na louce u řeky Chrudimky nedaleko 
místa zvaného Kubátka, aby lidé z mnoha kmenů 
mohli zažít dechberoucí atmosféru sněmu Ligy 
lesní moudrosti.

Co se na něm všechno událo?
- soutěž o nejkrásnější indiánský 

či woodcrafterský výrobek
- soutěž v rozdělávání ohně 

třením dřev a nebo křesáním.
- povídání s Pavlem Hoškem –

autorem nedávno vydané knihy 
Evangelium lesní moudrosti.

- představení kandidátů na 
nového náčelníka a ohnivce.

Na sněmu zažíváme 
nejslavnostnější chvíle 

naší organizace.

Součástí sněmu je
i udílení orlích per,
titulů a mistrovství

lesní moudrosti.

Ústřední oheň vychází ze čtyř světel:

KRÁSA, PRAVDA, SÍLA a LÁSKA





Slavnostní otevření

Fary Michalovy Hory

„Před 15 lety jsme hledali místo, 

které by mohlo sloužit jako naše 
základna při tradičním letním 

táboření u Kosího potoka, v 

aukci jsme objevili budovu fary a 
rozhodli jsme se jí vdechnout nový život. 

Kdybychom věděli, jak dlouho bude 
rekonstrukce trvat, nikdy bychom do 

toho nešli. O to větší mám dnes radost, 
že jsme projekt dotáhli do zdárného 

konce. Fara se totiž stala místem 
setkání – našich dobrovolníků i 

místních, kteří se na práci podíleli, 
získala podporu okolních obcí i spolků, 

MAS Český západ, MŠMT, Asociace 
TOM. Těm všem patří velké díky.“

Aleš Sedláček – Tokaheya

Zahrada Fary se 1.8.2019 úderem 14. hodiny zaplnila 

asi 300 návštěvníky, slova se ujal náčelník LLM Filip 

Chmel a Aleš Sedláček – Tokaheya, dvě nejdůležitější 

osoby, které za rekonstrukcí stály. Rukou společnou a 

za pomoci obří sady třecích dřev pak zástupci všech, 

kteří mají na dokončení projektu svůj podíl, vytřeli jiskru 

pro první oheň, který zaplál ve farních kamnech. 

Dveře i okna se otevřely a pozvaly 

přítomné na prohlídku, byla zahájena hra 

pro děti s pokladem ukrytým kde jinde, než 

na Faře. Za zvuku kapely Walden Singers

se hýřilo v tanečním kruhu, proběhla 

seznamovací hra i soutěž v rozdělávání 

ohně. Děti si vyzkoušely biologický kurz, 

který zde bude vedle kovárny a geologie k 

dispozici všem, především pak školním 

skupinám.

Popřát vše dobré faře i českému woodcraftu

přijela i Julie A. Seton, vnučka E. T. Setona, 

zakladatele světového woodcraftu. 

Julie se stala čestnou členkou LLM.





Náčelnické zkoušky
kurz Hlavní vedoucí dětských táborů

V roce 2019 jsme se při NZ podívali trochu pod povrch. 

Jednak společné víkendy proběhly v našich krasových oblastech, 
první víkend v Českém krasu (15. – 17. 3. Svatý Jan pod Skalou) a 
druhý víkend v krasu Moravském (5.–7. 4. Rychta Krásensko), a 
dále jsme se hluboce pohroužili do debat o woodcraftu, činnosti 
kmenů a krásách a úskalích kmenové činnosti.

Náčelnické zkoušky úspěšně zakončilo 16 absolventů.

Náčelnické zkoušky dělíme do čtyř částí:
Teoretická část formou e-learningu

na adrese moodle.wuni.cz, kde jsou účastníkům
zpřístupněny veškeré studijní materiály, úkoly
k vypracování a následně i testy z jednotlivých modulů

První praktický víkend
Druhý praktický víkend
Školení první pomoci

TÉMATA:
Woodcraft
Vedení kmene
LLM a kmenové zřízení
Environmentální výchova a přírodověda

Organizace táboření 
Právní odpovědnost
Hospodaření



Akce pro veřejnost
Celkem proběhlo přes 50 událostí pro
veřejnost, kmeny organizovaly 20 z nich.

Akcí se účastnilo 420 dobrovolníků
a přes 2 000 účastníků. Wašté!

Indiáni z Točníku
Víkendová akce pro širokou veřejnost na
hradě Točník, kde představujeme svou 
činnost, woodcrafterské a indiánské aktivity
či hry. Víkend je zaměřen na rodiny s dětmi, 
které si mohly na stanovištích vyzkoušet
různé dovednosti.

Stanoviště byla inspirována Stoupáním na 
horu. Každá aktivita se nějak vztahovala 
buď k činům vybraným do této hry, nebo
k činům ze Svitku březové kůry. Obecně
je můžeme rozdělit na vědomostní (např. 
poznávaní stop zvířat, hub apod.), ruko-
dělné (např. výroba indiánské doplňky, 
křesání ohně) a pohybové (lukostřelba, 
lakros a Setonův běh). 

Liga ve spolupráci s Asociací turistických 

oddílů mládeže se rozhodla navázat na 

uplynulé roky a znovu zorganizovat tábor 

pro děti českých krajanů, žijících v 

Rumunsku, ve vesnici Eibentál. Podnětem 

bylo přání ze strany místní paní učitelky, 

která nás požádala o znovu uspořádání 

tábora, na který se z minulosti nesly velké 

ohlasy. Od prvního tábora uběhlo již 

jedenáct let. Tábora se zúčastnilo 15 dětí.

Táboříme v 
Rumunském 

Banátu!



Základny LLM

Fara Michalovy Hory
Fara prošla dlouholetou celkovou rekonstrukcí, která byla 
završena v polovině roku 2019. Důraz byl kladen na 

zachování co nejvíce autentických prvků zejména z doby 
baroka a klasicismu. Na druhou stranu je objekt plně 
vybaven moderními technologiemi jako je wifi, pračka, 
myčka, indukční sporák apod. Objekt slouží nejen pro 

ubytování, ale také jako zázemí pro vzdělávací 
programy pro kmeny LLM, oddíly z ostatních organizací 

dětí a mládeže, ale i pro školní kolektivy a veřejnost.

Fram – turistická základna Filipova Huť

Chata se nachází v centrální části NP Šumava. Pro 

rozmanité okolní vyžití - turistika, cyklistika, lyžování 
se Fram stal celoročně vyhledávaným a oblíbeným místem 
nejen pro naše členy, ale také další organizace pracující s 
dětmi a mládeží i návštěvníky z řad
ostatní veřejnosti.

Fram
(v norštině „Vpřed“) byla 

věhlasná loď, na které 
koncem 19. století vyrazil 

norský vědec Fridtjof Nansen
se svou posádkou na výpravu 
do nebezpečného tajemného 

neznáma – vypravili se na 
severní pól!



Základny LLM

Tábořiště na Kosím potoce

Několik krásných luk pohromadě se rozkládá 
podél Kosího potoka východně od Plané,nedaleko
Mariánských Lázní. Na loukách probíhají během 
roku táboření a také brigády. Největší akcí zde 
ale bývá společné letní táboření. Během léta se 
na tábořišti vystřídá kolem tří set táborníků. 
Setkávají se zde členové z různých kmenů, rodů, 
stráže a také noví lidé, kteří Ligu teprve poznávají.

Samechov

Louka na Samechově u obce Chocerady je 
spojena s českým woodcraftem již mnoho 
desetiletí. Nyní je pod správou kmene Changleska
Thozi. V roce 2019 jsme se zaměřili zejména na 
úpravu a údržbu louky a přípravy pro její využití k 
táboření pro členy LLM.

Kromě majetku evidovaného přímo pod ústředím LLM jsou i 
některé kmeny majiteli nemovitostí či pozemků, které 
využívají ke své kmenové činnosti:

Domeček Srby
Woodcrafterská základna kmene Jestřábů pro pravidelnou 
celoroční činnost dětí a mládeže, která se nachází v obci Srby
v údolí Turyňského rybníka v bezprostřední blízkosti maleb-
ných křivoklátských lesů. Domeček lze využít i pro víkendové 
výpravy s možností spaní na karimatkách ve vlastních 
spacácích.

Bobří hrad
Základna kmene Jezerní lidé v kraji Vysočina nedaleko obce 
Sklené nad Oslavou slouží jako celoroční zázemí pro pořádání 
volnočasových aktivit nejen kmenům LLM, ale i dalším 
zájmovým skupinám zaměřeným na mimoškolní výchovu dětí 
a mládeže. Pořádají se tu akce pro děti a mládež, rodinné akce, 
netradiční školní výlety, letní tábory, rukodělné víkendy a další.

Děkujeme všem pomocníkům 
na brigádách!



Škola
mimo školu

Projekt začal na podzim v roce 2018. Cílem projektu je vy-

tvořit 13 vzdělávacích programů, které budou probí-
hat mimo školu. Jedná se o programy, které by v budoucnu 

měly probíhat na našich základnách Fram, Fara a 
tábořiště Kosí potok. Dále pak dva programy, které 

bude možno navštívit na hradě Roštejně, kde bydlí a 
vše organizují naši členové Káťa a Ywan Rozinkovi. Čtyři 
programy připravuje naše spřátelená organizace –

Asociace turistických oddílů mládeže.

Všechny programy, které připravujeme, musí projít tzv. 

pilotáží, kde vyzkoušíme všechny naše nápady a 
vyhodnotíme, zda je reálné program absolvovat s dětmi 
různých věkových kategorií, zda program děti zaujal a kolik 
a co si z programu odnáší.

Fram Divočina – dobré místo  životu

Truhlárna
Kovárna
Venkovní elektromechanická experimentální laboratoř
Terénní geologická laboratoř, Biologie v praxi

Příroda, prostor pro vzdělávání i kamarádství

Lovy (nejen) beze zbraní
Středověký člověk – woodcrafter?

Kreativní focení
Voda pro všechny
Historické moduly
Jak se neztratit ve světě IT technologií aneb Udělej si vlastní web

Fara

Kosí
potok

Hrad
Roštejn

A-TOM



Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

aktiva počáteční stav koncový stav
Dlouhodobý hmotný majetek 25167 25414
pozemky 628 628
stavby 15088 24434
hmotné movité věci 402 352
drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 0
nedokončený dlouhodobý majetek 8994 0

Oprávky k dlouhodobému majetku -2121 -2542
Zásoby 178 162
Pohledávky 131 124
Krátkodobý finanční majetek 3649 4922
Jiná aktiva 0 5
AKTIVA CELKEM 27004 28085

pasiva počáteční stav koncový stav
Vlastní zdroje 24387 23863
vlastní jmění 23673 24333
fondy 600 0
oceňované rozdíly z přecenění majetku 54 55
výsledek hospodaření celkem 60 -525

Cizí zdroje 2617 4222
dlouhodobé závazky 4 4
krátkodobé závazky 254 295

Jiná pasiva 2359 3923
PASIVA CELKEM 27004 28085

výnosy 2018 2019
Provozní dotace 2326 4851
Dary 38 32
Přijaté členské příspěvky 380 390
Tržby 732 777
Ostatní výnosy 162 322
VÝNOSY CELKEM 3638 6372

náklady
Spotřebované nákupy a služby 1241 2486
spotřeba materiálu 467 1172
prodané zboží 32 20
opravy a udržování 0 2
náklady na cestovné 189 168
ostatní služby 553 1124

Osobní náklady 1005 2681
Daně a poplatky 58 48
Ostatní náklady 56 173
Odpisy dlouhodobého majetku 338 580
Členské příspěvky zúčtované mezi org. složkami 880 929
NÁKLADY CELKEM 3578 6897

Výsledek hospodaření 60 -525



Řízení LLM
V říjnu 2019 jsme si zvolili nové vedení

Sněm zástupců
nejvyšší rozhodovací orgán LLM, akce pro 

zástupce všech kmenů, kde je rozhodováno o 
dalším směřování LLM. Probíhá 1 x ročně. 

Jednou za tři roky je SZ volební.

Kontrolní a revizní komise
nezávislý kontrolní orgán LLM. Vyjadřuje se k 

činnosti Náčelnictva, především k návrhu 
rozpočtu a hospodaření LLM, provádí revizi 

hospodářské situace, účetních knih a účetních 
závěrek LLM a jejích organizačních jednotek. 
KRK předkládá Sněmu zástupců zprávu o své 

činnosti.

Ústředí
tvoří koordinační, ekonomické, právnické i 
sociální zázemí pro Náčelnictvo, i všechny 

organizační složky LLM (kmeny, rody a stráže).

Náčelník
statutární orgán, zastupuje LLM na venek, řídí a 
koordinuje činnost Náčelnictva a ústředí, volená 
dobrovolnická funkce na období 3 let.

Ohnivec
Je nejbližší rukou náčelníka, má na starosti směřování 
LLM v duchu lesní moudrosti, stará se o vytváření, 
udržování a rozvíjení tradic.

Náčelnictvo
Zodpovídá za chod spolku; hospodaří s majetkem a 
finančními prostředky LLM; svolává SZ; vydává vnitřní 
předpisy v souladu se Stanovami a Vnitřním řádem 
LLM. Členové náčelnictva jsou dobrovolníci, volení 
Sněmem zástupců na období 3 let.

Ústřední rada orlích per
ÚROP je ústřední výbor LLM pro udílení poct (orlích 
per, mistrovství a titulů).

Původní náčelnictvo: Filip Chmel, Jan Bejček, Kamila Lunerová, Daniel Douša, Martin Kubín, Tibor Parák, Kateřina 

Pejšová, Tomáš Sadílek, Kateřina Sadílková, Aleš Sedláček, Pavel Spálený, Eva Weislová

Nové náčelnictvo: Tomáš Sadílek, Tibor Parák, Filip Chmel, Aleš Sedláček, Daniel Douša, Jindřiška Trunečková, Marek 

Havrlík, Martin Lehký, Pavel Spálený, Pavlína Hlaváčová

Rozšířené náčelnictvo: Kateřina Grünwaldová (šéfredaktorka časopisu Woodcraft)

Hospodářka: Lucie Vaňková Administrativní pracovnice: Marie Palasová



Děkujeme všem našim členům za skvělý rok!
A děkujeme všem našim partnerům a lidem, kteří nám pomáhají.

Alena Hájková, Asociace TOM, Česká rada dětí a mládeže, Diecézní charita Plzeň, František Štorm - Stormtype, 
Geodezie Český západ s.r.o., Chrpa Krnov, KHS Plzeňského kraje, Lesy ČR, MAS Český západ, Městský úřad Sušice, 

Městský úřad Tachov, Městys Chodová Planá, NP Šumava, obec Modrava, OŽP Sušice, Pavel Havlín – Balírna 
Letňany, Pavel Hošek, Petr Hendl, Petr Zemánek, Plánské lesy s.r.o., Povodí Vltavy, Radka Šindelová, Robert 

Remiš - RETISK, Římskokatolická farnost Chodová Planá, sdružení Michalovy Hory, Spolek Domaslav, Stavební 
úřad Kašperské hory, Tesařství Hronek, Tesařství Muchka, Tomáš Velich, Zdeněk Boháč



Liga lesní moudrosti

Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti, z.s. za rok 2019

Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1

+420 234 621 235, +420 602 714 592
ustredi@woodcraft.cz

www.stoupaninahoru.cz   www.woodcraft.cz    www.ligalesnimoudrosti.cz


