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Liga lesní moudrosti
Výroční zpráva 2020 woodcraft is lifecraft

„Woodcraft je pro mě 
životní cesta, na které 
jsem mnohé poznal a 

naučil se. Ukázal mi 
krásu života kolem nás

a toto poznání bych rád 
předal i dalším 

hledačům.“



Slovo náčelníka
Ligy lesní moudrosti

Rok 2020 změnil pravidla hry. 

30 let od obnovení Ligy lesní moudrosti a my jsme plánované oslavy a další akce rušili. Pandemie zasáhla celý svět, proměnila
fungování společnosti a zatřásla i s hodnotami naší organizace. Trávit čas v přírodě nebo s kamarády bylo někdy dokonce 
zakázané a my jsme se museli potýkat s on-line schůzkami, stálým přesouváním akcí na pozdější termín nebo na „někdy“. Rušili 
jsme program  a on-line se stal součástí našeho života ještě více než dosud.

Přesto rok 2020 přinesl mnohé radosti: obrovské nasazení dobrovolníků, hledání cest kontaktu s okolím a podpora všeho, co je 
opravdu důležité. I svět woodcraftu zaznamenal radostné chvíle a o některých se v této výroční zprávě dočtete. Máme další 
krásnou knihu o naší, většina kmenů uspořádala krásné tábory, dokonce i mezikmenová setkání, poskočili jsme ve zvelebování 
našich základen a vychovali nové náčelníky a vedoucí. Wašte! Toto wašte patří vám všem, kdo se zapojil do činnosti i přes 
nepříznivé počasí na naší modré obloze.

Jeden počin stojí nicméně za zdůraznění. A to je vyústění přátelství s kanadskými woodcraftery, kteří nám poskytli darem 
dědictví po Klenovi. Děkujeme! Prostředky využijeme k dalšímu rozvoji našich základen. Woodcrafteři si zaslouží jezdit na krásná
místa, kde načerpají inspiraci.

Určitá omezení, která jsme si v roce 2020 zkusili, s námi zůstanou. Nejen na táborech, ale i na schůzkách. Naštěstí my 
woodcrafteři jsme od přírody vynalézaví, tak se těším, s čím přijdeme v dalších letech.

S modrou oblohou, 
Chlup



Hau kóla,
máme za sebou další rok. Kulatý rok, kulatého výročí znovuobnovení naší organizace. Rok, který jsme s  očekáváním 
pečlivě plánovali, ale přinesl hlavně velké změny, starosti a nejistotu. Vyburcoval spoustu lidí k velkým výkonům na 
stezce Čtvrtého světla a postavil před nás nelehká rozhodnutí.

Hned z jara nám dal podnět k přezkoumání svých stereotypů a hodnot, ukázal sílu přátelství a kruhu společenství 
blízkých lidí. Dostali jsme spoustu času na sebe a své rodiny. Z naší běžné činnosti se povedly realizovat vlastně jen letní 
akce. Vše ostatní se přesunulo do virtuálního, nebo individuálního prostoru. Proběhly Čotokvy i mnohé tábory, všichni 
jsme z nich načerpali mnoho elánu. Jsem hrdý na všechny, kteří z něj dokázali čerpat a pokračovat v práci pro ostatní 
přes nesnáze, které přinesl podzim a zima. Kteří našli způsob, jak smysluplně pokračovat a rozvíjet woodcrafterskou 
zvídavost. Doufám, 
že nezlenivíme a brzy vyrazíme i na výpravy do přírody.

Myslím si, že prožíváme čas důležitých rozhodnutí, čas pro změny v životě jednotlivců i společnosti. Jsem velmi zvědavý, 
co se do budoucna opravdu změní, a doufám, že se už brzy ukáže, co jsme se jako společnost z minulého roku naučili. Že 
minulý rok využijeme, jako možnost posunout se dál, být méně sobečtí, lépe připravení, pozornější a semknutější. Svět, 
ve kterém žijeme, nám dává naplno pocítit, jak je v něm vše propojené. Jsme všichni na jedné lodi. Oyáte oyás’iŋ -
všichni jsme příbuzní.

Wičákha

Slovo ohnivce
Ligy lesní moudrosti



Woodcraft neboli lesní moudrost je 
výchovné hnutí. Vede člověka, 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 teď, tady a s 
tím, co má k dispozici. Tedy i v běžném životě, 

například v práci či ve škole.
Hlavní těžiště woodcrafterské činnosti však leží ve 

smysluplném naplňování volného času.

"Woodcraft podle mě představuje 
určitý styl života, který člověka 

přibližuje k přírodě a také mu dává 
podnět na sobě neustále pracovat. 
Beru ho jako prostředek k rozvíjení 

osobnosti, umu poznání 
opravdových přátel a celkově učení 

se novým věcem jako takovým." 
Lucie Štichová - Lucka

Náčelnice dětského kmene Jilm



Woodcrafteři plní všestranně zaměřené 
zkoušky, tzv. činy, které vedou jedince k 
různorodému seberozvoji.

Stoupání 
na horu

Byla jsem členem kmene, který 
patřil v LLM po roce 89 mezi 

zakládající. Na Horu jsem nikdy 
stoupat nepřestala a teď, když 

na ni stoupáme společně s 
dětmi, chci, aby měli možnost 
poznat její kouzlo v celé kráse.

činům říkáme také 
Orlí pera – jako 

měli Indiáni orlí pera 
na čelence za 

vykonané skutky

v roce 2020 jsme si 
splnili 606 činů
a  10 mistrovství

Přes 1000 činů ze 
stovky oborů

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

rukodělné dovednosti –
– práce pro druhé

Magdalena Dvořáková – Wakiyela 
Wiyaka Shakpe-win

Náčelnice rodinného rodu Wanakahoma



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 1 567

Naše základní články jsou kmeny
kde vymýšlí různorodé činnosti
v přírodě i mimo ni.

Kmeny pravidelně připravují náplň 
volného času pro děti a mládež 
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. 

Rody jsou menší skupiny, třeba 
rodiny s malými dětmi. I pro ně je 
připravován program v duchu 
woodcrafterské filozofie. nové rody: Wanakahoma, Bílí Vlci

Kde jsou naše kmeny?

do 6 let
72

6 - 15 let
715

16 - 18 let
118

19 - 26 let
151

27 let a více
511

89
stráží

kmenů
41

rodů
24



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
24 rodů
89 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

25 letních táborů

231 dobrovolných vedoucích

Letos jsme si vyzkoušeli, jaké to je 
mít putovní tábor. Celá výprava 

se nesla v duchu Pevnosti Boyard, 
členové mohli plnit úkoly, za které 

dostávali klíče, díky kterým pak 
mohli otevřít místnost s 

pokladem.

kmen Jilm

Ze života kmenů

10 nejčastěji plněných činů v roce 2020
1. Studijní výsledky
2. Setonův běh
3. Listnaté stromy
4. Pečení z nekynutého těsta
5. Určování ptáků
6. Naši savci
7. Zkouška červeného kříže
8. Hod míčkem do dálky
9. Přemet stranou
10. Kliky

K inspiraci nám pomáhá plnění činů 
podle Korálkového svitku pro skřítky, a 
jak děti rostou, přecházíme pomalu ke 
Svitku březové kůry, který je určený pro 
větší děti. Věříme, že takto motivovaný 
program vede naše členy cestou 
výchovy k všestrannosti, což je cílem 
celého systému Ligy lesní moudrosti, jak 
jej stanovil E. T. Seton. 

kmen Walden



Úkoly on-linové výzvy:
ranní rozcvička, ustel si na jednu noc na 
neobvyklém místě, žonglování se 3 míčky, 
odhad délek, zaznamenávání počasí, kresby 
rostlin a živočichů, vyrob indiánský výrobek, 
napiš indiánskou pohádku, postav stan, 
výroba roušky, uvaž 6 uzlů, upeč něco 
dobrého, pomoz ostatním, celý den nehraj 
hry na mobilu…

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, byly 
vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny.

Výzvy 2020
V roce 2020 se uskutečnily dvě Výzvy. 
Jedna se uskutečnila v běžném režimu, 
druhá byla přizpůsobena pro online 
prostředí. Výzvy plnilo 13 dětských 
kmenů. Vítězný kmen 

získává putovní 
Mahykanovu palici.
V roce 2020 vyhrál 

kmen Jilm.
Wašté!

Pro členy LLM



Proběhl v termínu 17. července až 2. srpna, již 
tradičně se první týden nesl v duchu indiánského 
stylového táboření a druhý týden v duchu 
táboření woodcrafterského.

Táboření
Ligy lesní moudrosti

Během července a srpna bylo členům umožněno 
tábořit v omezeném množství na loukách Kosího 
potoka. Louky byly rozděleny do sektorů se 
samostatným hygienickým zařízením a byl v nich 
omezen počet tábořících. Tedy i přes nepříznivou 
situaci si členové LLM mohli zatábořit v krásné přírodě 
a nabrat síly po náročném jaru. I přes absenci řízeného 
programu bylo stále co dělat.
Bylo krásně vidět, jak se zúročily roky táboření s 
programem, protože v rámci oněch sektorů probíhal 
program samostatně a živelně. Ať šlo o výrobu 
indiánských sashí (tkaných pásů) nebo mokasínů, 
vaření bez nádob, komentovaných procházek přírodou 
nebo sportovních zápasů v shiny či ringu. 

Kateřina Pejšová - Lasík





Na rok 1990 a na obnovení Ligy lesní moudrosti může 
vzpomínat pouze několik našich členů, ale plody 
jejich nadšení a práce dodnes sklízíme všichni. 
Významné výročí jsme společně nemohli oslavit v 
kruhu. Přinášíme proto alespoň několik vzpomínek. 

30. výročí obnovení
Ligy lesní moudrosti

Členové náčelnictva po obnovení LLM: 
Logan – Martin Kupka, náčelník
Wanblitanka – Daniel Hoffman, ohnivec
Hukwim – Jiří Novák, hospodář
Biminiji – František Kožíšek, jednatel
Tapi – Iva Synáková, vedoucí sekce pro práci s mládeží
Mahpiya – Martin Mokoš, vůdce lesní školy
Hudžin – Zdeněk Laita, předseda poradního sboru
Hechakapa – Zdeněk Rendl, předseda výboru orlích per
Willy – Petr Vilhelm, písmák

„Ta ohromná euforie z nabyté svobody
a možnost obnovit LLM u nás, to bylo
něco úžasného. To, že jsme nakonec
byli přímo hybateli jejího obnovení,
bylo úplně nad rámec alespoň mých
představ.“

- Petr Vilhelm - Willy

„Mám obrovskou radost, když na
akcích Ligy vidím kvanta mladých lidí a
dětí. A hlavně rodiny s dětmi. Mám
ohromnou radost, když vidím, jak se
ten první proud rozlil do spousty
různých potůčků, které představují ty
nejrůznější kmeny a rody Ligy a také
jednotlivé postavičky.“

- Martin Kupka - Logan

„Mladším bych to asi připodobnil
takto: představte si nějaké krásné
přání, které považujete za naprosto
neuskutečnitelné – a ono se z ničeho
nic, ze dne na den, splní.“

- František Kožíšek - Biminiji



Na jaře 2020 jsme vydali další 
knihu Tomáše Studenovského -
Tuwanakhy S modrou oblohou 
za temnými mraky. Kniha 
mapuje woodcrafterské hnutí u 
nás v letech 1938 - 1968. 
Autorovi se podařilo shromáždit 
množství dosud zcela 
neznámých nebo opomíjených 
faktů i dokumentů a několik 
stovek unikátních dobových 
fotografií. 

Vydání knihy 
S modrou oblohou za temnými mraky

„Tuwanakha nám tímto předal další 
poklad! Historie, která by jinak zůstala 
nepopsána ve stovkách zaprášených 
dokumentů, kronik a zažloutlých fotografií 
vyšla na světlo naší současnosti. Tisíceré 
díky!”

Martin Kupka - Logan



Woodcrafteři z Kanady
a Klenova chata

V roce 2020 se nám dostalo velkého daru,
a to především přátelského. Náčelník 
Kanadské ligy Edward Brabec – Wolverine
a další kanadští woodcrafteři byli pozváni na 
Sněm LLM, který se nakonec nemohl 
uskutečnit. V rámci něj mělo dojít k 
oficiálnímu předání finančního daru pro LLM 
ve výši 580 tisíc kanadských dolarů. Dar 
využijeme na zušlechťování základen a 
pořízení nových objektů pro kmeny a dětské 
oddíly. Chata, kterou za tento dar zakoupíme, 
ponese Klenovo jméno. 



Jak jsme pomáhali
v průběhu pandemie

Ať už se jedná o pomoc plynoucí ze zaměstnání nebo o dobrovolnickou 
aktivitu, i lidé z Ligy lesní moudrosti pomáhali zvládat pandemii lépe. 
Uvádíme pouze několik z nich.

• Robert Zika z kmene Tussilago pracuje na infolince pomoci občanům. 
• Alžběta Suská - Ičunk jako dobrovolnice pomáhala v nemocnici v Hustopečích.
• Náčelnictvo kmene Kruh se zapojuje do šití roušek, roznosu jídel či asistování. 
• Jonáš Paleček, který je druhým rokem studentem medicíny odebíral klinické vzorky.
• Činčapi Wakhan He z Mníšku pod Brdy, jejich členové se zaobírali hlavně šitím roušek 
všech barev a tvarů. 
• U Wanagi Oyate vystřídalo počáteční šití roušek šití návleků na infekční oddělení do 
čáslavské nemocnice. 
• Ostošest šila i Radka Kopřivová ze Strážců údolí.

DĚKUJEME!





Online schůzky
v průběhu pandemie

„Na jaře jsme klasické schůzky 
hodně omezili. Jako jediný 

prostředek ke komunikaci s 
dětmi nám sloužila WhatsApp 

skupina. Díky ní jsem mohla 
děti motivovat k plnění 

ligových Výzev. Strhla se 
taková lavina, že se nám 

podařilo Výzvy vyhrát, z čehož 
jsme měli opravdu radost.“

kmen Jilm Holoubkov

„Určitě je důležité si s dětmi popovídat a 
povzbudit je. Hned po první online schůzce 
se děti shodly, že by je chtěly pravidelně. 
Věřím tedy, že tyto schůzky mají smysl a 
dovolí účast i těm, kteří běžně na schůzky 
nemohou.“

kmen Strážci údolí

Většina aktivit se přesunula do 
online prostředí. Děti jsme se 
snažili motivovat především k 
aktivnímu trávení času. Děkujeme 
všem náčelníkům za vytrvalost a 
vynalézavost.  



(Nejen) online aktivity
v průběhu pandemie

Střednědobá hra o tajnou recepturu léku
Cílem hry je získat všechny stránky deníku 
Slavomíra Velikého a díky tomu přijít na 
tajnou recepturu léku proti slepotě. 
Příklady úkolů, za které děti dostávaly 
stránky:
• Na procházce nasbírej 10 listů ze 

stromů či keřů, které jsi s jistotou 
schopen určit.

• Ze získaných listů vytvoř otisky 
barvou (inspirace OP 2L6), za které 
získáš křížovku k vyluštění. Za tajenku 
získáš stránku z Deníku.

• Další stránku získáš vyplněním online 
kvízu o rostlinách (inspirace OP 2K1).

• Dle popisu trasy hledej správné místo v 
obci, vyfotíš tam další stránku Deníku.

• Jdi po okruhu s několika QR kódy, na 
jehož konci se nachází další stránka 
Deníku. 

Fiktivní společná výprava do South Shields (rodiště E.T. Setona)
Za každý ujitý, uběhnutý či ujetý kilometr na kole člena se celý kmen posouvá na 
této cestě, a tak všichni táhneme za jeden provaz. Máme před sebou trasu 
dlouhou 1711,7 km. Na cestě můžete pro členy vymýšlet i úkoly, které bude 
potřeba, aby všichni členi splnili, jinak se nebudeme moci zase posunout. 

Městečko Palermo
Tradiční hru, kterou zná asi úplně každý a nikdy nezklame, se nám povedlo 
docela jednoduchým způsobem převést do online formy. Je potřeba, aby měl 
každý papír a nějakou výraznou fixu. Na začátku Osud/Vypravěč rozdělí role 
soukromou zprávou, případně lze říct všem, aby zavřeli oči a jednoho po druhém 
je vyjmenovat a na papíru jim ukázat, co jsou. Zbytek hry už pak probíhá 
normálně s tím rozdílem, že když se vrahové dohadují, koho zabijí, tak to napíšou 
na papír a ukážou na kameru.
Tip: Pokud by někdo z dětí neměl funkční kameru, tak ho nechte dělat vypravěče.

Poznávání hlasů ptáků
Stačí si najít nějakou internetovou stránku s hlasy ptáků nebo je pouštět z 
telefonu. Děti si vezmou papír a tužku a vždy po puštění ukázky si zapíší svůj tip. 
Rodové jméno je za bod, s druhovým za dva body. Při vyhodnocování znovu 
pusťte zvuk. Napomůže to k zapamatování.



Náčelnické zkoušky
kurz Hlavní vedoucí dětských táborů

V roce 2020 proběhla dvě setkání u 
příležitosti NZ, tentokrát se konaly na 
našich základnách. První společný víkend 
se uskutečnil 6. – 8. března na Faře v 
Michalových Horách. Druhé setkání 
proběhlo po nutném odložení na začátku 
září na Samechově. Účastníky čekaly 
přednášky z právní odpovědnosti, 
účetnictví a povídání o historii 
woodcraftu, činnosti kmenů a krásách
a úskalích kmenové činnosti.

Někteří absolventi již působí jako 
náčelníci kmenů. Gratulujeme!

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

Organizace táboření 
Právní odpovědnost
Hospodaření

„Náčelnické zkoušky to 
byly netradiční, ale i tak 

jsme poznali spoustu 
super lidí a naučili se 

mnoho.“
Viktor Rychlík - Viking

„Kromě dopoledních 
bloků přednášek a 

diskuzí o právní 
odpovědnosti, 

parametrech tábořišť a 
hygienických normách 

měli účastníci příležitost 
rozetřít oheň nebo se 

přiučit, jak se staví tzv. 
longhouse.“

- Emma Kotasová

Náčelnické 
zkoušky úspěšně 

zakončilo
14 absolventů.



Vzdělávací dny
na Samechově

Čtyři vzdělávací dny v termínu 13. – 16. 7. 2020 
se konaly na základně v Samechově. Každý z dnů 
se skládal ze čtyř hodin neformálního vzdělávání 
a čtyř hodin zábavných aktivit.

Děti si vyzkoušely jednoduchý proces výroby 
keramiky včetně výpalu, rozdělávání ohně 
primitivními způsoby, stavbu zubru. Proběhla 
výuka ornitologie a dějin umění a výtvarné 
činnosti.

Samozřejmě nesměla chybět lakrosová utkání, 
střelba z luku a spousta dalších, nejen sportovně 
založených, aktivit. 



Ohnivecká čotokva
na Faře v Michalových Horách

Ohnivectví má snahu vést člověka k vědomí, že 
mimo naši tělesnou existenci existuje i duchovní 
rozměr života. Ohnivectví je hledající - nenabízí 
odpovědi, ale respektuje individuální cestu.

Ohnivecká čotokva je týdenní kurz zaměřený
na vzdělávání a sdílení zkušeností nejen 
současných, ale i budoucích ohnivců LLM. 
Ohnivecká čotokva 2020 proběhla na Faře v 
Michalových Horách v termínu 16. - 21. 8. 
Účastníci se na kurzu mohli naučit základní 
dovednosti kmenového ohnivce. 

Woodcraft je mezi ostatními výchovnými hnutími 
svým ohnivectvím typický. Úkolem ohnivectví je 

vychovávat, vzdělávat a rozvíjet sebe i ostatní členy 
kmene nebo rodu v duchu lesní moudrosti. 

„Našel jsem v sobě místa, kde 
jsem nebyl a znovu navštívil ta, 

na která jsem zapomněl.”

Jiří Pejša - Básník

„Ohnivecká čotokva je trochu 
jako dobrá samoobsluha - každý 

si z pestré nabídky vybere, co  
chce a na co má.”

Kamila Rašková



Čotokva Malé lóže
ve východočeském Dědově

Po dvou letech pauzy opět přišel 
čas na lesní školu pro náčelníky 
Malé lóže. Zúčastnilo se 18 členů z 
kmene Bobrů, Jestřábů, Strážců 
údolí, Tančících lososů, Ťapáče a 
Waldenu.

Po několika seznamovacích hrách 
na účastníky čekal první úkol. 
Rozdělili se do skupin, ve kterých 
strávili další dva dny a putovali ke 
zřícenému kostelu Panny Marie. 





Akce pro veřejnost
'Pro všechny 20' kmene Tate Osmaka

Tento projekt má již sedmnácti letou tradici. I když 
bylo tento rok velmi těžké nějaké akce vůbec 
uspořádat, jsme rádi alespoň za to, co se podařilo.

Lukostřelecká soutěž „O zlatý šíp“ pro děti nabídla 
vedle lukostřelby také táborové venkovní vaření.
Dětského karnevalu se zúčastnilo 60 dětí v 
maskách v doprovodu rodičů. Byl připraven 
zábavný program jako Šmoulí vesnička, soutěže
s malými odměnami a tancování.
Dětský den v Čáslavkách se konal 22. 8. 2021. 
Zúčastnilo se 45 dětí. Byly připraveny soutěže, 
půjčovna koloběžek a další program.



Akce pro veřejnost
kmene Trilobit

Turnaj ve stolním tenise "O stříbrného Trilobita"
se konal 1. 2. 2020 veřejný turnaj ve stolním 
tenise. Této akce se zúčastnilo okolo 40 lidí všech 
věkových kategorií.

Charitativní akce na podporu denního stacionáře 
v Cholticích - Další cesta, se uskutečnila 5. 9. 
2020. Členové kmene Trilobit se podíleli 
především na zajištění doprovodného programu 
pro děti. Připraveno bylo pro návštěvníky také 
hudební a divadelní vystoupení. 



Soutěž o nejlepší výrobek
Čas strávený doma mohl být využit k tvořivé 

činnosti, a tak jsme vyhlásili soutěž o nejlepší 
woodcrafterský a indiánský výrobek roku.

Čas strávený doma 
mohl být využit k 

tvořivé činnosti, a tak 
jsme vyhlásili soutěž o 

nejlepší woodcrafterský 
a indiánský výrobek 

roku.



Základny LLM

Fara Michalovy Hory
Fara prošla dlouholetou celkovou rekonstrukcí, která byla 
završena v polovině roku 2019.  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.
V roce 2020 jsme doufali v nastartování a rozjíždění 
ubytování. Bohužel co covid nechtěl. Většina objednaných 
pobytů musela být zrušena. Na druhou stranu nám to 
usnadnilo dovybavení správcovského apartmánu 
samostatnou kuchyní a vytvoření zázemí venkovních učeben 
v přístřechu. V přístřechu jsou nově instalována posuvná 
zamykatelná vrata a příčky, a tak vybavení kovárny a 
truhlárny je možné ponechávat vždy připravené na místě.



Základny LLM

Fram – turistická základna Filipova Huť
Chalupa 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. V roce 2020 byl na Framu 
vyměněn zdroj tepla z kotle na dřevo na nové 
tepelné čerpadlo země-voda. Teplo v chalupě
zajišťují dva 162 m hluboké vrty s kompre-
sorem. Na jaře proběhly dvě intenzivní brigády,
na kterých se hlavně škrábalo a natíralo...
venkovní okna jsou jako nová.

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 proběhlo letní táboření s 
omezeným počtem účastníků a tři 
brigády. V roce 2020 zde byla 
vybudována  kopaná studna s pumpou. 
Došlo k odprodeji nevyužívaných parcel 
č. 1110 a č. 1120/11 v k.ú. Hostíčkov 
Lesům ČR, s.p.

Samechov

Rodina Pejšova, Vaňkovic a Kopřivů na 
jaře nelenili a využili locdownu ke 
zvelebení Samechova. Během čtyř 
víkendů, kdy jsme se střídali v práci a za 
přísného dodržení všech hygienických 
pravidel jsme přestěhovali suché WC na 
vhodnější místo na pozemku a postavili 
pevnější základy pod dřevěné boudy. Z 
pozemku jsme do sběrného dvora odvezli 
dva přívěsy odpadu vzniklého zbouráním 
staré kůlny a nefunkční latríny.

Děkujeme všem pomocníkům 
na brigádách!



Podpora neformálního 
vzdělávání

v Lize lesní moudrosti

Projekt s názvem Podpora neformálního vzdělávání v LLM je 
realizován od 1. 1. 2020 po celý rok. Realizace je podpořena 
v rámci výzvy OP VVV s názvem Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání částkou 8 772 512,- Kč. Ta poslouží k realizaci aktivit pro 
členy Ligy lesní moudrosti až do roku 2023, kdy je plánováno 
ukončení projektu. V rámci projektu za dobu jeho realizace 
zrealizujeme 1 185 šablonovitých aktivit – mezi ně patří například 
projektový den, tandemová výuka nebo vzdělávání vedoucích. Tím, 
že rok 2020 byl prvním rokem realizace, zaměřili jsme se na tvorbu 
procesů a metodik. 

Stejně jako další činnost organizace i realizaci tohoto projektu 
ovlivnila pandemická situace. Většinu aktivit není
možné za současných opatření realizovat. Proto postupně aktivity 
přesouváme do on-line prostředí, kde je možné realizovat alespoň 
vzdělávání. Za celý rok 2020 jsme vyúčtovali 1 704 528,- Kč, což 
tvoří 19 % rozpočtu projektu. S řídícím orgánem řešíme i posunutí 
konce realizace o další měsíce. To zvýší naší šanci na úspěšné 
dokončení projektu.

Termín 
realizace

2020 - 2023

Podpora neformální vzdělávání v LLM
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

8 772 512,- Kč
1 185 šablonovitých aktivit

1 704 528,- Kč
19 % rozpočtu projektu

Projektový den
Tandemová výuka 
Vzdělávání vedoucích
Zavádění nových metod

Oblast 
podpory

Rozpočet 
projektu

Čerpáno
2020

Realizace
2020



Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
aktiva počáteční stav koncový stav
Dlouhodobý hmotný majetek 22872 24718
pozemky 628 628
stavby 24434 26478
hmotné movité věci 352 402
drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 0
nedokončený dlouhodobý majetek 0 311

Oprávky k dlouhodobému majetku -2542 -3101
Zásoby 163 203
Pohledávky 124 157
Krátkodobý finanční majetek 4922 13404
Jiná aktiva 5
AKTIVA CELKEM 28085 38487

pasiva počáteční stav koncový stav
Vlastní zdroje 23863 34540
vlastní jmění 24333 23107
fondy 0 9738
oceňované rozdíly z přecenění majetku 55 924
výsledek hospodaření celkem -525 771

Cizí zdroje 4221 3947
dlouhodobé závazky 4 4
krátkodobé závazky 294 258

Jiná pasiva 3923 3685
PASIVA CELKEM 28085 38487

výnosy 2019 2020
Provozní dotace 4851 4831
Dary 32 73
Přijaté členské příspěvky 390 399
Tržby 777 815
Ostatní výnosy 322 861
VÝNOSY CELKEM 6372 6979

náklady
Spotřebované nákupy a služby 2486 1975
spotřeba materiálu 1172 830
prodané zboží 20 78
opravy a udržování 2 105
náklady na cestovné 168 151
ostatní služby 1124 811

Osobní náklady 2681 2627
Daně a poplatky 48 37
Ostatní náklady 173 49
Odpisy dlouhodobého majetku 580 575
Členské příspěvky zúčtované mezi org. 
složkami 929 947
NÁKLADY CELKEM 6897 6208

Výsledek hospodaření -525 770



Řízení LLM

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).

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  a Gabriela Modřanská (časopis Woodcraft)
Hospodářka: Lucie Vaňková Administrativní pracovnice: Anna Dvořáková



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 České republiky s.p., 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 2020

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
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