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Sacagawea je kmenem Ligy lesní moudrosti sídlícím na Mělníku. Kmen vzniká jako
12. oddíl skautek Mělník 19. února roku 1990. O dva roky později se jméno oddílu mění na
Sacagawea a rok 1994 je rokem vstupu do Ligy lesní moudrosti a do Midewiwinu.
Do 20. března 2009 je Sacagawea kmenem dětským.

Woodcraft
WOODCRAFT je výchovné hnutí nebo myšlenkový směr, který vyznává návrat ke
kořenům a život v přírodě. Myšlenkou woodcraftu je oproštění se od výdobytků moderní
civilizace a částečný návrat k primitivnosti našich předků. Cílem woodcraftu není definitivní
odchod z civilizace, woodcraft nechce ani vychovávat indiány nebo pravěké lovce, woodcraft
má sloužit hlavně k relaxaci těla i ducha. Lidé, jimž je myšlenka woodcraftu a táboření
v přírodě blízká, se sdružují do kmenů založených po vzoru indiánů (nejčastěji), pravěkých
lidí, či jiných přírodních národů. Organizace v České republice, jejíchž je většina kmenů
členem, se jmenuje Liga lesní moudrosti.
Woodcraft se do češtiny překládá jako „lesní moudrost“. Samo slovo „woodcraft“ má
ale překladů více. První část slova „wood-„ můžeme přeložit jako dřevo nebo les a „-craft“
jako dovednost, šikovnost, řemeslo, společenstvo nebo dokonce vychytralost.
Sám Seton (zakladatel hnutí) označuje woodcraft jako „program výchovy člověka
s modrou oblohou v pozadí.“1
Woodcraft úzce souvisí s činností Sacagawey, která je v mnoha ohledech na woodcraftu
založena.

Liga lesní moudrosti (LLM)
Liga je organizace sdružující děti i dospělé se zájmem o
woodcraft. V dnešní době má něco přes 1000 členů. Založena byla
v roce 1912 a znovuobnovení roku 1990.
Znakem LLM je bílý štít s modrými rohy.

Midewiwin
Midewiwin je sdružení kmenů s odlišným systémem ohnivectví než v LLM.
V Midewiwinu rozlišujeme celkem tři stupně ohnivectví: ohnivec, wagamed a šaman.

Kdo byla Sacagawea?
Sacagawea byla Indiánka pocházející ze severoamerického kmene Šošonů. Stala se
manželkou francouzského obchodníka s kožešinami Charbonneaua. Společně se přidali
k objevitelské výpravě Lewise a Clarka napříč Severní Amerikou – k Tichému oceánu a zpět
(1804-1806), Charbonneau plnil funkci tlumočníka.
Sacagawea přivedla na svět dvě děti a zemřela zřejmě ve 25 letech.

Znak kmene
Znakem kmene je okřídlené srdce na modrém pozadí, což
symbolizuje radostnou mysl.

Organizační struktura kmene
Náš kmen poskytla radikální změna v rozdělení kmene na dvě části a to zahýbalo i naším
Vedením i Radou orlích per.
Vedení kmene - náčelnictvo
Náčelník
Degandawida
Podnáčelník
Hospodář
Rada orlích per (ROP)
Šaman
Wagamed + kmenový ohnivec
Ohnivec
Ohnivec

Josef Daniška (Ouško)
David Herman (Mat)
Kristýna Zelenková (Kiki)
David Herman (Mat)
Klára Hrstková (Očanku)
Kateřina Chvátalová (Ileyawin)
Tereza Němcová (Terka)
David Herman (Mat)

Činnost kmene
V roce 2011 jsme se všichni scházeli pravidelně jedenkrát měsíčně na kmenovkách.
Klan Žlutých Lumíků se scházel každý týden na dvě hodiny. Jedná se o klan malých holek.
Náčelnictvo mělo své schůze častěji.

Akce kmene
Indiánské bubnování
Každý pátek jsme se scházeli v Mělnickém gymnáziu v hudební učebně, abychom si spolu
mohli zabubnovat a případně zahrát na kytaru a společně si zazpívat. Kvůli tomu se také u nás
v kmeni udělal, respektive Mat ho udělal, velký buben a paličky, abychom si mohli zahrát
všichni. Byl to super zážitek.

Výlet pro tvrďáky:
Toho dne jsme se všichni sešli na parkovišti v nedaleké vesnici od Mělníka a společně
jsme vyrazili na drsnou cestu sněhem a skrz pole. Rozdělili jsme se na dvě části.. Jedna část
šla první a připravovala nám úkoly které jsme museli plnit.. Mnohdy zprávy byli
komplikovaně zaluštěny a my jsme se museli dostat až k jejich cíli, abychom věděli kam dál.
Na konci na nás čekalo překvapení a tím byl příchod Arsofťáků. Společně jsme se pak vlakem
dostali zpět.

Plavání:
Každý týden jsme se také posilovali v Mělnickém plaveckém bazéně. Užili jsme si
plno srandy a dost jsme mnohdy vyčerpali své síly v plavání.

Vyrábění:
Sešli jsme se v Mělnickém Sokole a začali jsme se činit svými ručními schopnostmi.
Barvili jsme plechové zvířátka floutem. Prášek jsme nanesli na plechové zvíře a zahřáním
jsme prášek stmelili, aby zůstala na plochém materiálu. Byla to dobrá zkušenost.

Museum techniky:
Všichni jsme se sešli ráno na vlakovém nádraží a jeli jsme směr Praha. Měli jsme cíl
museum Play a i když tam bylo hromada lidí, nenechali jsme se vystrašit a přesto jsme se tam
šli podívat. Byli jsme tam fakt dlouho a ukázalo se, že hrát si nedovedou jen děti.

Před táborový sněm:
Tento sněm udělal v našem kmeni velikou změnu. Konal se na Kosím potoce a
přespávali jsme na Faře. Bylo to spojené s brigádou a pomáhali jsem Agi s řezáním stromů,
oplocování ovcí a s jinými pracemi, co zrovna potřebovala. Na sněmu, jak jsem psal už na
začátku, se staly veliké změny. Polovina lidí řekla, že od nás odchází, a tak jsme na měsíc do
tábora neměli bohužel náčelníka, protože Čeyanala složila svou funkci.

Tábor The Best Bez:
Tento tábor byl velice zajímavý tím, že na něm bylo pouze sedm lidí, ale velice jsme to
zamaskovali tím, že jsem postavili pět teepee a dokonce jsem si stloukali i vlastní kadiboudu
s facebook chatem kde jsme vyjadřovali své nálady a sdíleli videa. Proběhl také sněm, kde
jsme zvolili nového náčelníka Ouška. Proběhla celotáborová hra s Trifidy a myslím si, že
tento tábor i v malém počtu lidí se velice povedl.

Podzimka ve Skautské klubovně:
Tuto akci jsme zahájili na Mělníku na vlakovém nádraží a hned nás překvapilo to, že
nedorazili žádné děti. Ale rozhodli jsme se akci nezrušit a jeli jsme do Neratovic do Skautské
klubovny. První večer jsme tam byli čtyři, ale pak přijeli další. Strávili jsme ho koukáním na
filmy, hraním ping pongu. V sobotu jsme obešli podle toku Vltavy cesty a zahráli plno her. A
mimochodem se jen jedlo. Podle mě vydařená akce i bez dětí.

Nadílka:
Letos jsme předvánoční čas strávili v naší nové klubovně kterou jsme dostali po táboře. Bylo
tam překvapivě dost lidí, hráli se hry, zdobil se stromeček.

Hospodářský výkaz kmene
Příjmy

Provozní náklady

Příspěvky

0

nájemné

Dary

0

energie

1700
0

Státní dotace

13500

otop

dotace obcí
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vodné

0
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Příjem z akcí

0

spoje

0

Ostatní

0

cestovné

0

s vlivem na daň

0

služby

Celkem

23500
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drobný spotřební materiál

5702

ostatní
Výdaje

0

Celkem

Odvod příspěvků

0

investice

0

opravy MTZ

0

Majetek

8922
k 31.12.
min. roku

k 31.12.
běž. Roku

Investice

0

0

Pokladna

984

6295

inventář

5436

provozní náklady

8922

Běžný účet

0

0

hlavní činnost

3831

Pohledávky

0

0

výdaje s vlivem na daň
Celkem

0

Zásoby

24000

27000

18189

Ceniny

0

0

Celkem

24984

33295

Hospodářský výsledek
(zisk +, ztráta -)

5311

Oficiální údaje o kmeni
Číslo kmene:215
Název:Sacagawea
IČ:70962944
DIČ:CZ70962944
Kontakt: Liga lesní moudrosti – kmen Sacagawea
Otakara Johna 276, 276 01 Mělník
sacagawea.melnik @ seznam.cz

