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ÚVOD



Slovo Náčelníka
Zažili jsme vánici jako snad nikdy před tím, 
zašívali jsme roztrhaná týpí, nebo radě-
ji šili úplně nová, kompletně měnili plány 
výprav na poslední chvíli a hlavně doháněli 
resty z dob, kdy „to nešlo“. Někdo by to 
nazval krizí, já bych použil označení „škola“. 
Podobné okamžiky, a že jich ve kmenech za-
žíváte mnohem víc a mnohem náročnějších, 
nás každého posouvají kupředu mílovými 
kroky. Jsem proto rád, že jsou mezi námi 
praví woodcrafteři, kteří se věnují práci pro 
druhé dále. I přes „školu“ roku 2021.

Mohl bych si stýskat, že Liga nepovyrostla 
stejně jako dříve nebo že jsme museli kvůli 
COVIDu některé akce opět rušit. Byl bych 
také radši za stabilizaci příjmů naší milé or-
ganizace. Pro mne je ale důležitější, že děti 
pořád baví jezdit do lesa, na louky a na hory. 
Že si aktivně plníme orlí pera a pořád hledá-
me tu těžší, ale zajímavější cestu. Jsem rád 
že můžeme podat pomocnou ruku kmenům 
v získání vhodných kluboven, že můžeme 
nabídnout díky šablonám prostředky, které 
v budoucnu třeba jen tak nebudou.

Rok 2021 pro mne byl důležitý ve všech ohle-
dech. Uspořádali jsme odložený výroční sněm 
připomínající 30 let obnovené Ligy. Viděli jsme 
se na Sněmu zástupců, na který jsme se museli 
těšit také o rok déle. Uspořádali jsme stovky 
schůzek, 25 letních táborů, a desítky a desítky 
výprav. Získali jsme krásný pozemek v Kruš-
ných horách a obhájili titul uznané organizace 
MŠMT. To vše díky skvělé práci všech dobro-
volníků, kteří se zapojují do naší činnosti. A že 
jich opravdu není málo. Děkujeme za skvělou 
práci.

Do budoucna si přeji, aby se z některých 
rodů staly kmeny. Aby se další stráže spojily 
a zapojily do aktivní činnosti Ligy. Přeji si, 
aby dětské kmeny rády jezdily na společ-
ná táboření a aby se stejně rády setkávaly 
i menší party. Rok 2021 byl novým nádechem 
po plavání pod hladinou roku 2020. Myslím, 
že čin jsme s přehledem splnili a nyní nám 
zbývá zkusit zaplavat i ten velký.* Co nás 
totiž čeká v dalších letech, nikdo netušíme.

1Q9 Plavání pod vodou
Uplav pod vodou (celé tělo  
musí být stále pod hladinou):
25 m………………….ČIN
40 m………………….VELKÝ ČIN

* Chlup – Tomáš Sadílek
Náčelník LLM

Pro mne je 
důležitější, že děti 
pořád baví jezdit  
do lesa, na louky  
a na hory.
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Začátek dvacátých let 
pokr<<Vačuje v duchu 
nejistoty a velkých 
změn ve světě. 

Slovo Ohnivce

Začátek dvacátých let pokračuje v duchu 
nejistoty a velkých změn ve světě. Opatření 
proti šíření nemoci opět postihly náš život na 
jaře i na podzim. I přesto si dovolím říct, že se 
mnoho lidí postavilo této výzvě čelem a vzniklo 
mnoho dobrého. V rámci naší organizace se 
i přes nemalá omezení povedlo udržet činnost 
kmenů, v on-line prostoru i naživo. Podařilo 
se realizovat tábory a proběhly mezikmenové 
akce i velké určené veřejnosti. 

Léto nám do žil přililo sílu společných zážitků 
a pomohlo přestát podzimní vlnu. Pevně 
doufám, že tato nabitá energie léta nám 
pomůže i nadále překonávat nejen vlny nemoci, 
které možná ještě přijdou, ale všechny výzvy, 
co pro nás svět nachystal. Snad zmírní i únavu, 
kterou stále častěji cítím i z lidí okolo sebe. 

Rok 2021 utekl jako voda. Na omezení už jsme 
si docela zvykli, ve snaze vídat se i v izolaci, 
jsme se vídali alespoň na síti. Virtuální prostor 
je ale jen nouzové útočiště, v němž se nedá 
vydržet dlouho. Jsem tedy nesmírně šťastný, že 
při ohlédnutí za loňským rokem vidím nakonec 

hlavně úsměvy milých lidí v dešti i sluncem 
prozářených dnech i mimo rámečky obrazovek.

Co zde ale nechci opomenout zmínit, je jeden 
vzácný den roku 2021. Den, kdy proběhl nej-
slavnostnější okamžik života woodcrafterského 
společenství – výroční sněm. Ten letošní byl 
navíc výjimečný, byl to o rok odložený 30. sněm 
znovuobnovené LLM. Proto bylo pro jeho 
konání vybráno místo s velkou woodcraftersk-
ou historií sahající až k počátkům našeho hnutí 
u nás, tábořiště u Samechova, s programem 
plným oslav, symboliky a silných okamžiků. 

Kéž nám je i do příštích let dopřáno prožívat 
malá i velká dobrodružství poznávání našeho 
světa, čisté mysli a přátelství pod modrou 
oblohou.

Wičákha – Tibor Parák
Ohnivec LLM
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Liga lesní moudrosti 
je nestátní nezisková 
organizace sdružující 
zájemce o woodcraft, 

neboli lesní moudrost, 
myšlenkové hnutí, které 

staví na přirozeném 
vztahu člověka k přírodě 

a touze šťastně žít ve 
spravedlivé společnosti. 

1514

ORGANIZACE  
LIGA LESNÍ  

MOUDROSTI 
THE CZECH  

WOODCRAFT 
LEAGUE

kd
o

 js
m

e

kd
o

 js
m

e



Woodcraft klade 
důraz na ohleduplný 

pobyt v přírodě 
jen se základním 

vybavením a rozvoj 
znalostí o přírodě 

na základě vlastních 
pozorování. 
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Výrazným znakem 
woodcrafterských 

táborů je táboření po 
vzoru přírodních národů 

(především indiánů 
Severní Ameriky) 

a zkoušení prastarých 
dovedností našich 

předků. 
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ŽÍT V SOULADU 
S PŘÍRODOU

BÝT PROSPĚŠNÝ 
SVÉMU OKOLÍ

BÝT PEVNÝCH 
MORÁLNÍCH ZÁSAD 

VŠESTRANNĚ 
SE ROZVÍJET 

PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ 
A TĚLESNOU ZDATNOST

Být woodcrafter 
znamenáWoodcraft může  

člověk praktikovat  
teď, tady a s tím,  

co má k dispozici.  
Tedy i v běžném  

životě, například  
v práci či ve škole. 
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Woodcraft neboli lesní 
moudrost je výchovné 
hnutí. Vede člověka, 

aby v sepětí s přírodou 
harmonicky rozvíjel své 

tělo i ducha.

2322

KRÁSA

SÍLA LÁSKA

PRAVDA

BUĎ ČISTÝ,
BUĎ SILNÝ,
OCHRAŇUJ 
PŘÍRODU.

MLUV PRAVDU,
BUĎ POKORNÝ,

HRAJ PODLE 
PRAVIDEL.

BUĎ ODVÁŽNÝ,
MLČENLIVÝ,

POSLOUCHEJ.

BUĎ LASKAVÝ,
OCHOTNĚ 
POMÁHEJ,

ŽIJ RADOSTNĚ.

Woodcrafterský 
zákon
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Woodcrafteři plní 
všestranně zaměřené 

zkoušky, tzv. činy, 
které vedou jedince 

k různorodému 
seberozvoji. Činům 

říkáme také Orlí pera – 
jako měli indiáni orlí 

pera na čelence za 
vykonané skutky.

612 7
…splněno za rok 2021.

činů mistrovství
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
ZNALOST PŘÍRODY  

A MÍSTA, KDE ŽIJEME
RUKODĚLNÉ DOVEDNOSTI

PRÁCE PRO DRUHÉ

PŘES 1000  
RŮZNÝCH ČINŮ  
ZE 100 OBORŮ

NAJDEME  
V KNIZE SVITEK  
BŘEZOVÉ KŮRY

STOUPÁNÍ  
NA HORU

„Dostal jsem se tam, kde nebyly žádné 
stromy, neviděl jsem žádné větvičky,  

ale spatřil jsem Zářící Moře…“

z povídky Stoupání na horu  
od E. T. Setona

2726
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PŘEHLED VĚKOVÉ DIFERENCIACE

Woodcraft  
je pro každého  

od 4 do 94 let
E. T. Seton

3130

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Lóže skřítků Malá lóže Velká lóže
do 10 let 10–16 let nad 16 let

Kmeny dělíme na dětské, rodinné a kmeny 
dospělých podle zařazení členů do věkových 
skupin, neboli Lóží. Převaha členů Lóže skřít-
ků 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.

Naši členové
do 6

4,6 %

do 15
45,5 %

do 18
7,9 %

do 26
8,9 %

do 35
6,7 %

nad 35
26,3 %

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 připravo-
vána nabídka programu ústředím i jednotli-
vými kmeny. 

RODY jsou menší skupiny, třeba rodiny s ma-
lými dětmi. I pro ně je připravován program 
v duchu woodcrafterské filozofie. 
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‚‚Narodili jsme se do světa bez 
smečky, kmene, do zděných hnízd, 

kde najednou daleko je soused a jeho 
přátelství a výpomoc. Touha najít 

spřízněné duše přivedla naši rodinu 
do LLM. Chceme se přimknout, patřit 
i dát se. Těší nás život v indiánském 

společenství, které ctí přírodu, 
chce a dokáže s ní žít v souladu, 
ve společenství, které vidí smysl 

v zušlechťování lidské duše.“
41 kmenů
24 rodů
89 stráží

CO NÁS 
SPOJUJE

32 33

Zdenka Doubravka, 
náčelnice rodu Bílí vlci
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Jak se činí kmeny?
CO TŘEBA DĚLÁME  
NA SCHŮZKÁCH? 
 
Poznáváme stromy podle 
listů, kůry, plodů,
chodíme bruslit a lézt,
rozděláváme oheň  
křesáním, střílíme z luku,
vyrábíme ptačí budky,
tvoříme z keramické hlíny.

10 NEJOBLÍBENĚJŠÍCH  
ČINŮ V ROCE 2021
 
Kimova hra
Studijní výsledky
Setonův běh
Kliky
Pečení z nekynutého těsta
Listnaté stromy
Táboření ve stylovém stanu
Studené pokrmy
Naši savci
Dostřel jedním šípem

KDO VYMÝŠLÍ  
PROGRAM? 
 
Jak funguje samospráva  
za účasti dospělých? Ne-
cháváme své děti, aby se 
zapojovaly do programu, 
organizace a plánování. 
Dospělý je zde v roli rádce 
a pomocníka.

900
25
230

dětí zapojených 
do pravidelné 
činnosti

letních  
táborů

dobrovolných 
vedoucích

Vrcholem 
naší činnosti 
je letní tábor.
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Lidé v LLM
NÁČELNICTVO
Tomáš Sadílek, Tibor Parák, Filip Chmel, Aleš 
Sedláček, Daniel Douša, Jindřiška Trunečková, 
Marek Havrlík, Martin Lehký, Pavel Spálený, 
Pavlína Hlaváčová

ROZŠÍŘENÉ  
NÁČELNICTVO
Gabriela Modřanská (časopis Woodcraft)

HOSPODÁŘKA
Lucie Vaňková 

ADMINISTRATIVNÍ  
PRACOVNICE
Anna Bartošová

SNĚM ZÁSTUPCŮ
Nejvyšší rozhodovací orgán LLM, akce pro zá-
stupce všech kmenů, kde je rozhodováno o dal-
ším směřování LLM. Probíhá 1× ročně. Jednou za 
tři roky je SZ volební.

KONTROLNÍ  
A REVIZNÍ KOMISE
Nezávislý kontrolní orgán LLM. Vyjadřuje se 
k činnosti Náčelnictva, především k návrhu roz-
počtu a hospodaření LLM, provádí revizi hospo-
dářské situace, účetních knih a účetních závěrek 
LLM a organizačních jednotek. KRK předkládá 
Sněmu zástupců zprávu o své činnosti.

ÚSTŘEDÍ
Tvoří koordinační, ekonomické, právnické 
i sociální zázemí pro Náčelnictvo i všechny orga-
nizační složky LLM (kmeny, rody a stráže).

NÁČELNÍK
Statutární orgán, zastupuje LLM navenek, řídí 
a koordinuje činnost Náčelnictva a ústředí, vole-
ná 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 majet-
kem 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).

Woodcraft je 
myšlenkové hnutí 
postavené na 
demokratických 
principech.

36 37
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Rozvaha (v tis.Kč)

 

AKTIVA počáteční stav koncový stav
Dlouhodobý hmotný majetek 24718 30270

pozemky 628 3043
stavby 26478 29868
hmotné movité věci 402 402
nedokončený dlouhodobý majetek 311 702

Oprávky k dlouhodobému majetku -3101 -3744
Zásoby 203 201
Pohledávky 157 83
Krátkodobý finanční majetek 13404 7509
Jiná aktiva 5 10
AKTIVA CELKEM 38487 38073

Výkaz zisku a ztráty (v tis.Kč)

 

VÝNOSY 2020 2021
Provozní dotace  4831  6042
Dary 73 60
Přijaté členské příspěvky 399 368
Tržby 815 966
Ostatní výnosy 861 1353
VÝNOSY CELKEM 6979 8798

 

PASIVA počáteční stav koncový stav
Vlastní zdroje 34540 35588

vlastní jmění 23107 29071
fondy 9738 4848
oceňovací rozdíly z přecenění majetku 924 909
výsledek hospodaření celkem 771 x

Cizí zdroje 3947 2485
dlouhodobé závazky 4 4
krátkodobé závazky 258 1023

Jiná pasiva 3685 1458
PASIVA CELKEM 38487 38073

 

NÁKLADY
 Spotřebované nákupy a služby  1975  3527

spotřeba materiálu 830 1557
prodané zboží 78 32
opravy a udržování 105 18
náklady na cestovné 151 135
ostatní služby 811 1784

 Osobní náklady 2627 2855
 Daně a poplatky 37 23
 Ostatní náklady 49 161
 Odpisy dlouhodobého majetku 575 643
 Členské příspěvky zúčtované mezi org. složkami 947 828
PASIVA CELKEM 6208 8037

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 770 761
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  Ernst Thompson Seton

VYDÁNÍ A KŘEST 
NOVÝCH KNIH

Vydavatelství Ligy lesní moudrosti (LES) 
přivítalo v roce 2021 další přírůstek. Autoři 
František Kožíšek – Biminiji a Vladislav 
Raška – Allah připravili k 160. výročí naroze-
ní E. T. Setona knihu mapující jeho rozsáh-
lé dílo přeložené do češtiny. Kniha vyšla 
v omezeném nákladu 180 kusů pod názvem 
E. T. Seton – Personální bibliografie neperio-
dických publikací v češtině.

„Těžko bychom vedle češtiny našli jiný jazyk, 
do kterého byla přeložena tak podstatná 
část Setonova díla, ve kterém vycházejí 
Setonovy knihy tak dlouho a pravidelně, ve 
kterém vyšlo tolik různých titulů v nesčetných 
vydáních.“ – z předmluvy autorů knihy.

Odložený křest knihy S modrou oblohou za 
temnými mraky Tomáše Studenovského vy-
dané v roce 2020 a křest nové knihy Ernest 
Thompson Seton – Personální bibliografie 
neperiodických publikací v češtině od Františ-
ka Kožíška a Vladislava Rašky vydané v roce 
2021 se uskutečnil 16. 12. 2021 v prostorách 
PřF UK na Albertově. Po křtu následovala 
krátká přednáška a debata o obnovení LLM 
v devadesátých letech. Děkujeme za hojnou 
účast.

Dne 2. listopadu 2021 jsme obdrželi od ná-
městka pro řízení sekce vzdělávání a mláde-
že MŠMT Mgr. Jana Mareše MBA, čestný titul 
NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mlá-
deží na léta 2022–2023. Toto ohodnocení 
získalo dohromady 19 organizací z České 
republiky a my jsme znovu mezi nimi.
 
„Titul je uznáním dlouhodobé a kvalitní 
práce ve prospěch dětí a mládeže,“ stojí na 
titulu. A je to rozhodně ohodnocení, které 
patří všem, kteří se na chodu Ligy lesní 
moudrosti podílejí. Je to potvrzením toho, 
že jsme organizací spolehlivou a ceněnou. 
Tímto naše další práce ale nekončí, naopak. 
Přejeme všem mnoho sil, nápadů a chuti do 
akcí s dětmi a mládeží. 

ZÍSKALI JSME  
ČESTNÝ TITUL  
OD MŠMT

42 43
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SNĚM LLM
Výroční 30. sněm Ligy lesní moudrosti se 
uskutečnil 28. 8. 2021 na tábořišti Same-
chov. Celý sněmovní den byl zasvěcen oslavě 
obnovení organizace a vzpomínání na doby 
minulé. I proto bylo pro jeho konání vybráno 
tábořiště Samechov, které je s historií česko-
slovenského woodcraftu svázáno už mnoho 
desetiletí. Zde se konaly první čotokvy v Če-
chách a okolní sruby patří dodnes rodinám 
známých woodcrafterů. 

K narozeninám jsme naší milé Lize zasadili 
lípu a sněmovní oheň putoval symbolických 
30 kilometrů štafetou s doutnající pochodní, 
než z něj byla zažehnuta slavnostní hranice. 
Přes sedmdesát woodcrafterů přivezlo na 
sněm světlo v lucernách sedmnácti kmenů 
a rodů. 

Kromě tradičních částí sněmu, vyhlášení 
vítězů soutěží sněmovního dne a udílení 
poct a titulů lesní moudrosti, promluvili na 
začátku sněmu náčelníci a ohnivci, kteří nás 
během oněch 30 let vedli, aby se s námi po-
dělili o zážitky, pocity a postřehy z dob, kdy 
byli ve funkci.

Udělování Orlích 
per je důležitou 
součástí každého 
sněmu.
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 Táboření LLM 2021
 Táboření v Banátu, rozdělávání ohně
 Táboření v Banátu, určování kytek

TÁBOŘENÍ LLM 
NA KOSÍM POTOCE
Tradiční táboření Ligy lesní moudrosti se 
konalo 17. 7. – 1. 8. 2021 a bylo po delší 
době opět takové, jaké vždycky bývalo. 
Prostě krásné. Na táboře se konala spousta 
zajímavých akcí. Turnaj v shiny, úniková hra, 
lukostřelecká soutěž, ale také přednáška 
o vesmíru nebo o bezpečném zacházení se 
zvířaty. Kdo chtěl, mohl se učit jízdě na koni. 
Výjimečným zážitkem pro všechny byl nízký 
přelet bombardéru, vyrobeného z přírod-
ních materiálů. Bylo to krásné táboření plné 
zážitků.

LETNÍ TÁBOR 
V BANÁTU
O letních prázdninách se uskutečnil tábor 
pro děti českých krajanů v rumunském Baná-
tu. Tábora se dohromady zúčastnilo 21 dětí, 
z toho dvě děti z Ligy. Program byl inspiro-
ván knihou Staré pověsti české, což se uká-
zalo jako dobrá volba – jak pro táborovou 
hru, tak pro rozšíření kulturního rozhledu 
dětí krajanů. Největší úspěch měla dívčí vál-
ka, která dopadla jinak než ve skutečnosti. 
Také závěrečná bojovka – Lucká válka, byla 
nezapomenutelná. Odehrála se na loukách 
nad táborem s překrásnými výhledy. 

Díky včasné domluvě s rodiči dětí a další-
mi lidmi ve vesnici byla většina surovin na 
vaření i z lokálních zdrojů. Každý druhý den 
byl dostatek čerstvého mléka, vajec, sýrů 
a tvarohu. Vrcholem jídelníčku byli sumci 
z Dunaje, které nám daroval místostarosta 
české vesnice Svatá Helena. Stejně jako děti 
se těšíme na další tábor.
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 Hradohraní
 Pieta u hrobu M. Seiferta
 Na lávce z Hradohraní na Orlíku

HRADOHRANÍ 
ANEB INDIÁNI 
Z TOČNÍKU  
A ORLÍKU
Byl páteční zářijový podvečer, když se na 
hrady Točník a Orlík začala sjíždět auta 
a hlavními branami vcházeli první wood-
crafteři. Po dvou letech jsme opět uspořá-
dali oblíbenou akci pro veřejnost – Indiány 
z Točníku. Tradiční místo konání bylo letos 
obohaceno o hrad Orlík u Humpolce a akce 
tak získala nový název – Hradohraní.

I přes nepřízeň počasí si k nám návštěvníci 
z řad dětí cestu našli a jejich radost zahřála 
nejen naše zkřehlé prsty, ale hlavně srdce. 
Čekala na ně osvědčená stanoviště – lu-
kostřelba, zdravověda, poznávání souhvězdí 
či hlasů ptáků, určování stop a stromů, křesá-
ní a nově výroba medicínového váčku. Esem 
na hradě Orlíku byla zprovozněná hradní 
kuchyně, která zásobovala účastníky i orga-
nizátory výbornými indiánskými plackami.

PIETA U HROBU  
MILOŠE SEIFERTA
U příležitosti uplynutí 80 let od úmrtí Mi-
loše Seiferta – Woowotanny, se uskutečnil 
4. 12. 2021 v Bechyni krátký, ale vskutku 
malebný, pietní akt u jeho hrobu. Nejprve se 
jal úvodního slova náčelník Tomáš Sadílek – 
Chlup, přivítal účastníky a zdůraznil kontext 
akce, poté vyzval, aby byl položen na hrob 
věnec od LLM, doplněný o smuteční dekoraci 
s českou národní trikolórou od kulturního 
domu a také od Spolku rodáků a přátel Be-
chyně. Byl přečten krátký inspirativní úryvek 
z knihy Rebel s hlavou v oblacích. Na závěr 
zazněla oblíbená píseň Miloše Seiferta – 
Zelení hájové, v doprovodu dud.
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 Sněm zástupců
 Jan Bejček, bývalý ohnivec LLM

Hlasování na sněmu zástupců

CHVILKY 
MOUDROSTI
Podcast Chvilky moudrosti se zajímavými 
hosty z členských řad Ligy lesní moudrosti 
v roce 2021 představil tři hosty.

Pozvání do 7. dílu přijala dvojice Anežka Li-
bánská a Martin Rokyta, mladí ohnivci z dět-
ského kmene Kruh. V 8. díle se představila 
Kateřina Sadílková, bývalá členka náčelnic-
tva a manželka současného náčelníka LLM. 
A posledním hostem v 9. díle byl Jan Bejček, 
který se rozpovídal nejen o ohnivectví. 
Všechny díly jsou ke zhlédnutí online, viz QR 
kód. 

SNĚM  
ZÁSTUPCŮ
Sněm zástupců se konal v příjemném pro-
středí chaty Doubravky u Chotěboře. Páteční 
pozdní odpoledne se neslo v duchu příprav 
sálu a vítání přijíždějících členů. V sobotu 
proběhl samotný sněm, kterého se zúčastnili 
zástupci 20 kmenů, 4 zástupci rodů a stráží, 
členové náčelnictva a další hosté. Byly 
projednány budoucí důležité kroky a mimo 
jiné byl představen výsledek hospodaření za 
rok 2020 a odsouhlaseno zvýšení členských 
příspěvků na rok 2022 zhruba o 15 %. 
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OSLAVA 55 LET 
KMENE KRUH
V neděli 10. 10. 2021 se v Kasárnách Karlín 
uskutečnilo setkání Velkého oddílu Kruh při 
příležitosti 55 let od jeho vzniku a zároveň 
jako vzpomínková akce na Janku Pfeiffero-
vou, jeho zakladatelku. Bylo to po dlouhé 
době, kvůli omezením souvisejícím s korona-
virovou pandemií, setkání Velkého oddílu. 
Oslavy se zúčastnili nejen současní členové 
Kruhu, ale i ti bývalí, jejich přátelé a rodiny. 
Odhadem se tu vystřídalo 350–400 osob 
z různých generací oddílu.

Akce trvala téměř celý den. Mohli jste si zde 
užít Bubnování se Svištěm, který kdysi také 
do oddílu chodil. Staří oddílovci si vyzkoušeli 
vyplnit rádcovské zkoušky, které Kruh po-
užívá dnes. Děti vyráběly lapače snů, sešity 
z recyklovaných papírů nebo si ušily šerpu. 
Na plácku v Kasárnách se také malovalo 
týpí.

Po celé odpoledne zasedala Rada orlích per, 
u té si návštěvníci uznali stopy a činy, či vy-
zkoušeli rozdělat čistý oheň. Bylo to krásné 
setkání napříč generacemi.

OHNIVECKÉ 
PODZIMNÍ 
SETKÁNÍ 
O víkendu 5.–7. 11. 2021 proběhlo v okouz-
lujících prostorách školy ZeMě v Řevnicích 
Podzimní ohnivecké setkání na téma ‚‚jistota 
a nejistota” nejen v ohnivecké praxi.

Účastníci měli možnost seznámit se blíže 
s ohnivectvím, vedením obřadů, prakticky si 
vyzkoušet stavbu modelu initi, projít si krok 
za krokem práci s vykuřovadly. Všichni si na 
chvíli vyzkoušeli vést program před skupinou 
a sdíleli navzájem malé kmenové rituály 
(budíček, svolávání k jídlu apod.). 

 Janka Pfeifferová
 Oslavy kmene kruh
 Ohnivecké setkání
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Udělování Orlích 
per je důležitou 
součástí každého 
sněmu

PUTOVÁNÍ 
ČOTOKVY  
MALÉ LÓŽE
Putování pro absolventy Čotokvy Malé 
lóže ze Starého města přes Holubyho cha-
tu až ke Starému Hrozenkovu proběhlo 
21.– 27. 8. 2021. Původní destinace Níz-
kých Tater sice nakonec nevyšla, ale louky, 
po kterých účastníci stoupali nahoru, byly 
vskutku nádherné i přes nepřízeň počasí. 

Mladí woodcrafteři v přírodě načerpali 
spoustu nových zkušeností a také získali 
orlí pera (např. 1E6 Putování v horách). 
 

PUTOVÁNÍ  
SKŘÍTKŮ
Vandr zejména pro nejmladší woodcrafte-
ry s rodinami se uskutečnil 21.–23. 5. 2021 
a zavedl výletníky do Krtských skal.

Jedna z oblíbených 
činností woodcrafterů 
je přirozený pohyb 
v přírodě… 
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 Z putování ML
 Stará Praha

Putování ML

HRA PRO 
VEŘEJNOST: 
STARÁ PRAHA
Hra pro členy LLM i veřejnost se konala na 
jaře a byla zaměřena na zajímavosti a osob-
nosti spojené s historickým centrem Prahy. 

Kmen Ťapáč si poradil a na covid vyzrál 
pomocí mapky s vyznačenými stanovištěmi 
a předtočenými videy s historickými osob-
nostmi, které hráče cestou provedly. Kouzlo 
hry založené na dobových kostýmech, 
hereckých výkonech a informacích z české 
historie bylo tak v maximální možné míře 
zachováno.

FOODCRAFT 
ANEB KURZ 
PRIMITIVNÍHO 
VAŘENÍ 
Kurz primitivního vaření – vaření zálesáků, 
přírodních národů, s ukázkou postupů z pra-
věku či středověku, se konal 11.–13. 6. 2021 
na tábořišti Samechov. Účastníci si vyzkou-
šeli vaření s pomocí horkých kamenů nebo 
v pravém bizoním žaludku. Ochutnali vi-
kingskou kaši, připravili si maso na vikingské 
opékací spirále.
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PĚKNÝ VÍKEND: 
VÝROBA ZRCÁTEK
Během jednoho podzimního víkendu jsme se 
Zdeňkou měli na našem srubu Suivakko pri-
ma návštěvu. Přijela nás navštívit část kmene 
Osmako Opo – pět kluků a dva dospělí. 

Pro mne a Zdeňku to bylo setkání o to 
milejší, že se s většinou rodičů těchto dětí 
známe už spoustu let. Byli jsme něco jako 
kmotři v počátcích tohoto kmene a v době 
jejich dospívání jsme je dvakrát provázeli 
na týdenním putování Malé lože slovenský-
mi horami. Tehdy navázaná přátelství nám 
vydržela dodnes. Tenkrát jsme učili tábořit 
a putovat rodiče, no a dnes už se věnujeme 
jejich dětem. 

Tohle nás se ženou naplňuje velikou radostí, 
protože i my uznáváme Setonova slova:
„Neznám větší radosti než sdílet a předávat 
druhým to, co mně samotnému je tak drahé 
a milé!“

Byl to báječný víkend. U mladých bojovníků 
byl vidět nejen zájem a chuť něco si vyrábět, 
ale i ochota pomoci při táboření – o čemž 
svědčila ohromná hromada dřeva, kterou 
kluci nanosili na tábořiště.

Výrobou indiánských zrcátek se zabývám už 
dlouho a tak jsem měl pro kluky nachystán 
dostatečný výběr jejich tvarů, ze kterých si 
mohli vybírat. Muf – otec jednoho z nich 

dovezl hromadu prkének a od sklenáře již 
vyříznutá malá zrcátka. Kluci pak během celé 
soboty s pomocí pilek, dlát, nožů, rašplí, pil-
níků, smirkového papíru a našich rad vyráběli 
svoje výtvory.

Po večeři jsme ve srubu s pomocí čalounických 
hřebů zrcátka zdobili. Samozřejmě došlo i na 
povídání a veselé historky, co jsme prožili kdy-
si se starými členy kmene. Schválně si tipněte, 
co nejvíc potěšilo synky – Bingo! – no přece 
vzpomínky na to, co se v mládí jejich tatínkům 
až tak úplně nezdařilo.

Petr Willy Vilhelm
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 Z činnosti kmene Tate Osmaka
Táboření Malé Lóže

 Tawiskara

ČINNOST KMENE 
TATE OSMAKA
Během roku 2021 kmen Tate Osmaka uspo-
řádal brigády na Zátoce a Sroubence, výlet 
na koloběžkách do záchranné stanice pro 
zraněné volně žijící živočichy v Jaroměři, 
výpravu za chlebem a další. 

Děti a náčelníci z kmene také vyrobili me-
dicinové předměty (váčky a lapače snů) pro 
zdravotníky z Oblastní nemocnice Náchod. 
Chtěli tak poděkovat a podpořit jejich ne-
lehkou práci a péči, kterou věnují pacientům 
s Covidem a zajistit jim jen ty nejhezčí sny.

Na koci roku dovezli členové kmene do okol-
ních obcí Betlémské světlo a starali se, aby 
během adventu nevyhaslo a lidé si ho mohli 
zapálit u štědrovečerního stolu.

SOUTĚŽ 
TAWISKARA
Lukostřelecká soutěž Tawiskara pro všechny 
nadšence do lukostřelby i laiky, kterou pra-
videlně pořádá na svém tábořišti kmen Tate 
Osmaka se konala 24.–26. 9. 2021. 

Byly zde zastoupeny rovné i reflexní luky 
s mířidli i bez. Sešli se zde lidé napříč ge-
neracemi, kteří nemají ambice vrcholových 
střelců, zato mají chuť společně tábořit, 
vařit na ohni, zpívat při kytaře a obohatit se 
o zkušenosti v lukostřelbě. 
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PROJEKT: 
PRO VŠECHNY 21
Během roku 2021 byly kmenem LLM Tate 
Osmaka realizovány též akce pro neorga-
nizovanou mládež Pro všechny 21. Tento 
projekt má již devatenáctiletou tradici. Kvůli 
covidovým omezením volnočasových akcí ne-
bylo programu tolik jako v uplynulých letech, 
přesto byli účastníci i pořadatelé rádi i za to 
málo, co se podařilo. 

Jednotlivé aktivity se zaměřovaly především 
na děti a mládež do 16 let žijící ve venkov-
ském prostředí. Nabídka volnočasových 
aktivit nabízela hlavně pobyt a pohyb na 
čerstvém vzduchu. Pořádané akce vycházely 
z cíle, aby smysluplně ovlivňovaly volný čas 
dětí a mládeže formou zábavného, výchov-
ného a vzdělávacího charakteru. 

Celý projekt byl uskutečněn v obcích Dolany, 
Čáslavky a Miskolezy a byl financován z více 
zdrojů z MŠMT a od obce Dolany. Program 
navštívilo 120 účastníků z řad dětí, mládeže 
a rodičů.

AKCE PRO NEORGANIZOVANOU  
MLÁDEŽ 2021 

Přívesnický kemp v Chaloupce  
26.–30. 7. 2021, 16.–20. 8. 2021 (I. a II.běh)

Dětský den Čáslavky  
21. 8. 2021 (soutěže, zábavné odpoledne, 
půjčovna koloběžek)

Tawiskara  
25.–27. 9. 2021 (lukostřelecké soutěže,  
táborové venkovní vaření)

Draci nad vesnicí  
8. 10. 2021  
(19. ročník Soutěže v pouštění draků!) 

Betlémské světlo 23.–24. 12.

Název projektu: 
„Pro všechny 21“

Název organizace – realizátora:
Liga Lesní Moudrosti
The Woodcraft League
Kmen Tate Osmaka
Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Náplň projektu: 
Celoroční podpora aktivit s organizovanými 
i neorganizovanými dětmi a mládeží ve 
volném čase

Partneři projektu:
MŠMT
Obec Dolany
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„Běžte po cestě dál, ale prosím, nešlapte do 
běžkařských stop. Pak se vydejte lesní cestou 
dolů, jakoby do lesa. Je tam palouk odříznutý 
od světa, který zjara pokrývají narcisy. Kdo 
o tomto koutě světa neví, nechodí sem. Vítej-
te na Jahodině, kde bychom chtěli vybudovat 
chatu Klen.“

Chata Klen na polosamotě zvané Jahodi-
na, mezi Božím Darem a Jáchymovem, se 
23. 4. 2021 stala další woodcrafterskou zá-
ladnou, kterou bychom chtěli nabízet našim 
členům a dalším dětským skupinám. 
 
Cílem je budovu zrekonstruovat tak, aby 
se dispozičně více spojila a mohl ji využívat 
dětský kolektiv. Je to starší dům a některé 
technologie vyžadují technickou zručnost, 
ale vše vám vynahradí úžasné okolí. 

Chata Klen

Jsou tu skvělé trasy 
na pěší turistiku, 
cyklistiku a v zimním 
období na běžky. 
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Fara prošla dlouholetou celkovou rekon-
strukcí, 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 organi-
zací dětí a mládeže i pro školní kolektivy 
a veřejnost.

Fara  
Michalovy  
Hory

Zachovává si historický 
ráz, zároveň poskytuje 
zázemí včetně moderního 
technického vybavení.
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Chalupa se nachází v centrální části NP Šuma-
va v části Filipova Huť. Pro rozmanité okolní 
vyžití – turistika, cyklistika, lyžování – se 
Fram stal celoročně vyhledávaným a oblíbe-
ným místem nejen pro naše členy, ale také 
další organizace pracující s dětmi a mládeží 
i návštěvníky z řad veřejnosti.

Čas, kdy se nesmělo ubytovávat kvůli 
epidemiologickým opatřením, jsme využili 
k opravě dožilé šindelové fasády staré části 
chalupy. 

Šindel jižního štítu už byl zničený sluníčkem, 
rozpraskaný a místy už zafoukávala voda do 
roubení, které je pod jeho laskavou ochra-
nou. Některá prkna u soklu, kolem oken 
a v římse, se začala uvolňovat, a tak by byla 
škoda plýtvat na ně nátěrem. Poškozený 
šindel vyměnila firma Študent a kol. Kolem 
oken byly vyměněny rámy za nové modří-
nové. Okna byla posunuta ven a zalícována 
s fasádou. 

Turistická  
základna Fram

Fram byla věhlasná loď,  
na které koncem 19. století 
vyrazil norský vědec Fridtjof 
Nansen na severní pól!

Projekt byl spolufinancován MŠMT v rámci programu  
133 710 Rozvoj  materiálně technické základny  
mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
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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, Zdeněk Boháč



Výroční zpráva  
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Senovážné nám. 977/24
110 00 Praha 1

 +420 602 714 592
ustredi@ligalesnimoudrosti.cz

www.stoupaninahoru.cz 
www.woodcraft.cz 
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