Výroční zpráva za rok 2011
Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit

Úvodem o roce 2011 v Trilobitu
Náš kmen byl založen na podzim roku 2010, proto rok 2011 byl prvním celým rokem v naší
činnosti. Začátkem roku jsme společně prožili 1. sněm našeho kmene. Během prvního pololetí
jsme hráli etapovou hru zaměřenou na poznávání starých indiánských bájí. V březnu nás
ochranář Mgr. Reil provedl podzemím Josefovské pevnosti, kde jsme mapovali výskyt
netopýrů. Moc pěkná byla výprava po stopách Keltů, při které jsme nakoukli do řezbářského
řemesla.
Tábor jsme uspořádali společně s kmenem Ťapáč s celotáborovou hrou Za pokladem Siouxů.
Příští rok snad již tábor budeme mít svůj a lépe tak upevníme přátelství a soudržnost v kmeni.
Příchodem nového školního roku přišlo mnoho změn. Nečekaně přišlo řada nováčků, zejména
prvňáčků. Mohli jsme proto kmen rozdělit na dva rody – rod Skřítků a rod Malé lóže.
Vyřešilo se tak spoustu problémů souvisejících s velkým věkovým rozdílem jednotlivých
členů. Schůzky měl každý rod samostatně, výpravy jsme prožili společně.
Podzim začal Kiwendothou, na kterou jsme jako spolupořádající kmen jeli v hojném počtu 13
lidí. Snad se Kiwendotha líbila a někdo si časem vzpomene. V říjnu v době podzimních
prázdnin jsme se vypravili do Orlických hor čistit od odpadků turistické cesty. Odměnou nám
byl pobyt v chatě CHKO na Šerlichu. Opět se zúčastnilo hodně členů – tentokrát celých 15
človíčků. Listopad byl ve znamení hned tří významných akcí. První z nich byla návštěva
kovářské dílny, kde jsme s vydatnou pomocí kováře vykovali pro každého křesadlo ze starého
pilníku. Následovalo sázení lípy pro Anežku Českou. Sázení lípy bylo pod patronací ČRDM a
rádi jsme svoji lípu v tomto zajímavém projektu vysadili. Poslední listopadovou akcí byla
Drakiáda. Splnili jsme si tímto podnikem potřebu uspořádání akce pro veřejnost. Chceme
LLM propagovat i nadále. Myšlenka woodcraftu za to stojí. Sešlo se okolo 150 lidí, draků do
soutěže, která byla rozdělena na tři kategorie bylo přes 30, maminky napekli štrúdl pro děti a
Městys Choltice přispěl na ceny pro vítěze.
Závěr roku byl věnován nastávajícím vánočním svátkům. Zúčastnili jsme se tradičního
vánočního jarmarku na zámku v Cholticích, kde jsme nabízeli k ochutnání staročeské cukroví.
Nechyběl i novoroční nápoj Hriaté, který se dodnes vaří na Valašsku. Sklidili jsme úspěch
hlavně u starších obyvatel, kteří s nostalgií zavzpomínali na své dětství. Za vydělané peníze
jsme pořídili dárek pro kmen na vánoční besídku. Besídkou jsme rok 2011 zakončili.
Nakrmili jsme zvířátka v naší zámecké oboře, vytvořili z přírodnin čtyřnásobný oheň, krátce
jsme si popovídali o zákonech woodcraftu, zahráli si hru a spěchali do tepla naší klubovny.
Rozdali jsme si dárečky a později spolu s rodiči jsme si zazpívali a pojedli cukroví od
maminek.

Organizační struktura kmene
Kmen Trilobit je základní organizační jednotkou - kmenem Ligy lesní moudrosti, nezávislé
samostatné organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o
woodcraft – výchovné hnutí, které vytýčil americký spisovatel, malíř, přírodovědec a pedagog
Ernest Thompson Seton.
Na konci letošního roku má kmen 22 členů (20 členů do 15-ti let, 2 členové nad 18 let).

Funkce v kmeni:
Náčelník: Jiří Zelenka – Zelí
Ohnivec, hospodář, náčelník ROP: Radka Zelenková - Šawonda
Písmák: Jan Jošt - John

Scházíme se každý týden na pravidelných schůzkách. Minimálně jednou za měsíc vyrážíme
na jednodenní výpravu. Zařazujeme i několikadenní pobyty spojené i s tábořením
(Kiwendotha, podzimní prázdniny). Vyvrcholením činnosti je letní táboření. V rámci
propagace woodcraftu chceme pořádat akce pro veřejnost. Letos to byla drakiáda a účast na
vánočním jarmarku.

Podrobný program naší činnosti po měsících rozdělený vždy
na schůzky a výpravy

Leden
Schůzky:
Pokračovali jsme v etapové hře za poznáním legend indiánských kmenů napříč Amerikou. Na
každé schůzce byla vždy jedna hra zařazena do bodování etapové hry. Pokud někdo vstoupil
na poklad, na příští schůzce obdržel legendu kmene, který to které území obýval.
Schůzky probíhali ve znamení blížícího se 1. sněmu našeho kmene. Vyráběli jsme lodičky
z březové kůry (které si děti s kmenovým přáním poslali po řece v den sněmu), poznávali
zákony čtyřnásobného ohně, povídali si o sněmování a dokončovali plnění zasvěcovací
stezky.
V klubovně se uskutečnil čtyřboj - vrh pytlíkem, skok do dálky, hod brčkem a fuk
pinpongovým míčkem.

Výprava:
1. sněm Trilobitu – 29.1.2011
Byl to náš první sněm a tudíž vše bylo nové a nezažité. Sněmovali jsme v Cholticích na chatě
někdejšího náčelníka Kamzíků – Šema. Odpoledne začalo
brigádou na dřevo, v zámecké oboře jsme si zahráli hru.
Před vlastním sněmem si několik z nás udělalo
jednoduchá orlí pera. Následovala poradní skála a po ní už
jsme sněm zahájili. Abychom navodili tu správnou
atmosféru, pozvali jsme náčelníka Ťapáče Mokrouše. Na
programu bylo přijetí členů do kmene, volba náčelnictva a
udělení orlích per. Společně jsme si zazpívali, popovídali
a rozešli se večerní procházkou ke klubovně, kde na děti
čekali rodiče.

Pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček s přáním pro kmen

Únor
Schůzky:
Pozorování zimní přírody, hledání stop ve sněhu, začali jsme plnit orlí pera z 1. světla (hod
tenisových míčkem, hod basketbalovým míčem apod.) . Naučili jsme se rozeznávat prvních
pár znaků v indiánském písmu. V dílnách místní školy jsme vyrobili 3 budky.

Výprava:
Návštěva expozice v Národním muzeu v Praze s názvem Staré pověsti české 26.2.2011
Expozice byla zajímavá, hned v úvodu jsme si každý vylosoval staré české jméno jako
Markomír, Svatka, Hrdin, Zelú apod. a pokračovali prohlídkou stálé expozice. Kupodivu
prohlídka děti bavila až do konce. Cesty vlakem jsme si zpestřili hrami.

Březen
Schůzky:
Zahájili jsme přírodovědnou hru „Kdo jsem?“. Na každé schůzce jsme opisem představili
jednoho živočicha a děti hádali kdo to je. Každý měl jen jednu možnost, proto si každý svoji
odpověď dobře rozmyslel. Stručný popis s fotografií jsme si pak lepili do našich
woodcrafterských deníků a na nástěnku do připravené tabulky si každý kdo vyhrál vybarvil tři
červená políčka. Seznámili jsme se s morseovkou formou jednoduchých her. V zámecké
oboře máme docela slušné arboretum – poznávání stromů jsme zkoušeli v klubovně z atlasů a
hledací hrou přímo v terénu. Prozkoumali jsme také jeskyni pod zámkem, kde jsme hledali,
bohužel bezúspěšně netopýry.

Výprava:
Za netopýry do Josefova – 26.3.2011
S Mgr. Jiřím Reilem (odborníkem na pozorování netopýrů) jsme se vypravili prozkoumat
staré chodby pevnosti Josefov a spočítat netopýry. V chodbách jsme postupovali osvětleni
pouze našimi svítilnami. Bylo tam hodně mokro, bez holínek
bychom neprošli. Objevili jsme spoustu
vrápenců malých, 3 netopýry velké a 43
netopýrů brvitých. Náš průvodce Mgr. Reil
dokonce jednoho netopýra sundal a krátce
popsal. Chodby, kterými jsme procházeli
nejsou nijak uzavřené, proto v nich bylo i
dost odpadků. Část z nich jsme vynesli a
zlikvidovali.

Duben
Schůzky:
Proběhla malá brigáda na stříhání vrbových proutků na postele do týpí. Zkusili jsme si
rozdělávání ohně křesáním. V klubovně jsme vyráběli pamětní kolečka se znakem našeho
kmene, která chceme při výpravách dávat do pokladů v rámci geocachingu. Každý člen si
sedlářským plátnem obalil svůj deník a společně jsme vyrobili znaky woodcraftu z kůže, které
si po nabarvení na deníky nalepili. Učili jsme se poznávat ptáky. V oboře jsme uspořádali
lesní běh – stanoviště: vázání uzlů, poznávání rostlin, morseovka, rozdělávání ohně
omezeným počtem sirek. Běh se dětem líbil, mohl by být každoročně jarní kmenovou akcí.

Výprava:
Stará Praha v Záběhlicích – 9.4.2011
Letošní ročník Staré Prahy, kterou pořádá kmen Ťapáč
proběhl ve znamení vyšetřování případu vraždy ze seriálu
Hříšní lidé města Pražského, konkrétně jsme prožívali díl
„Smrt černého krále“. Snažili jsme se získávat odpovědi
na zadané otázky a hledat postavy z příběhu, které měly
pro nás připravené úkoly. Získali jsme při vyhodnocování
i nějaké vítězné šekeny.

Květen
Schůzky:
Vyráběli jsme píšťalky z vrbových proutků a některé dokonce pískaly. Jednu schůzku jsme
věnovali pouze hrám – středověk, různé závody apod. Vyráběli jsme korálkový amulet se
znakem našeho kmene, doufáme, že ho budeme
nosit a dělat tak nenápadnou reklamku našemu
kmeni. Úřad Městyse Choltice nám umožnil
vydělat si nějaké peníze úklidem v zámecké
oboře. V květnu jsme uklízeli posekanou trávu
podél potoku Zlatotok. Sbírali jsme na sušení
černý bez. Postupně jsme nasbírali a nasušili více
bylinek, které budeme potřebovat na výrobu
vánočních
dárků
pro
maminky. Plnili jsme další orlí pero – hod míčkem do
terče.

Výprava:
Keltské muzeum v Nasavrkách a návštěva řezbáře – 21.5.2011
Tuto výpravu jsme podnikli společně se Šemem, který nám zajistil odbornou prohlídku na
zámku v Nasavrkách a návštěvu u svého přítele, řezbáře Pilouse v trampské osadě Peklo. Ze
zámku, kde jsme si mohli vyzkoušet život starých
keltů jsme se vydali po naučné stezce, jež mapuje
jejich působení v okolí tohoto městečka. Cestou
jsme se zastavili na návštěvu u řezbáře Pilouse,
který nám ukázal základy řezbářské práce,
prohlédli jsme si totemy a popovídali o řezbářství.

Červen
Schůzky:
Pokračovali jsme v brigádě v zámecké oboře. Tento měsíc jsme měli za úkol úklid koupaliště.
Práce to byla náročná, a tak jsme poprosili o pomoc i rodiče. Vydělali jsme si nakonec
4 000,- Kč, za které jsme si pořídili šípy a lakrosky. Klubovna se přeměnila na indiánskou
dílnu, kde vznikaly ozdoby do vlasů. Na louce před klubovnou jsme poznávali tamní rostliny,
na sušení jsme trhali lipový květ. Hráli jsme hry – př. Bitva dvou národů, Hu-tu-tu-tu apod. A
samozřejmě jsme se připravovali na tábor – výroba postelí z vrbových proutků, příprava
programu, opravování týpí atd.

Výprava:
Stopa Černého vlka 3. – 5. 6. 2011
Zúčastnili jsme se tradičního klání družstev letos ve znamení pralesních Indiánů. Celodenní
hra byla zakončena hranou legendou za tajemstvím vzácné rostliny Guarany. Nechyběly tance
pralesním indiánů a divoké bubnování. Překvapením pro nás bylo 2. místo a cena, kterou
jsme vyzdobili naší klubovnu. První letošní táboření v týpí se tedy povedlo.

Červenec
Tábor: Za pokladem Siouxů – 9. 23.7.2011
Druhý a třetí prázdninový týden patřil táboru. Po dost velkých peripetiích se sháněním louky
jsme nakonec se svými přáteli z Ťapáče našli útočiště na krásném místě nedaleko Štipoklas.
Oba dva spřátelené kmeny potom postavili svá týpí na kraji lesa pod hrází místního rybníka a
celých čtrnáct dní mohli ochutnávat plnými doušky život Lakotských indiánů. Pod vedením
nejstarších náčelníků tohoto národa jsme se mohli vrátit zpět v čase a se Sedícím Býkem

bojovat u Little Big Hornu, Rudému Oblaku pomoci uzavírat mírové smlouvy a se Skvrnitým
Ohonem se vydat na loveckou výpravu. Nejeden člen našeho kmene bude na letošní tábor
dlouho vzpomínat a zpoza jeho rtů budou vycházet slova jako přátelství, dobrodružství,
legrace a poznání. Po celý ten čas jsme se se ctí utkávali s množstvím tvrdé práce, nepřízněmi
počasí, ale po návratu domů jsme si mohli říct, že jsme opět okusili, jaký je život v samém
srdci přírody.

Výroba proutěné postele

Takešiho hrad – pohyblivé kameny

Společný sněm kmene Ťapáč a kmene Trilobit

Úspěšný pokus o klihové barvy

Lovecká stopovací výprava

Září
Schůzky:
Po srpnovém odpočinku, který si každý užil se svojí rodinou, se náš kmen mohl v půlce září
opět sejít a vydat se vstříc další činnosti.
Velkým potěšením nám bylo množství nováčků, díky nimž jsme mohli kmen rozdělit do dvou
rodů. Vyřešil se tak problém s velkým věkovým rozdílem mezi dětmi a program začal lépe
fungovat. Hráli jsme seznamovací hry, lakros, učili se základům pobytu v přírodě. Sbírali
jsme kaštany, které jsme sušili a při vánoční besídce je donesli do krmelce.

Výprava:
Kiwendotha – Tecumseh – 30.9. – 2.10.2011
Koncem měsíce září se třináct členů kmene vypravilo změřit síly s ostatními dětskými kmeny
z celé republiky na již tradiční Kiwendothu. Letošní rok jsme se stali spolupořadatelem spolu
s kmenem Strážců údolí. Všichni bojovníci se snažili
napodobit šavanského náčelníka Tecumseha a spojit
všechny indiánské
kmeny v boji proti
bílým osadníkům.
V okolí tábořiště
se pohybovalo asi
deset
náčelníků
různých kmenů a
každý z nich měl
pro děti připravený úkol. U někoho to byla lukostřelba,
u jiného zas poznávání rostlin nebo rozdělávání ohně
bez pomoci sirek. Jen ti nejlepší woodcrafteři splnili všechno a mohli se tak stát následovníky
bájného náčelníka Tecumseha.

Říjen
Schůzky:
Hodně práce nám dala výroba woodcrafterských deníků pro nové členy. Společně jsme je
obalili, vyzdobili znakem a vložili všechny důležité informace – jako je zákon čtyřnásobného
ohně, dvanáctero mladého ochránce přírody, seznamy věcí na výpravy atd. Zkoušeli jsme
s rodem skřítků jednoduchou práci s nožem – vyrobili jsme si ozdobné hůlky. Na Kiwendothu
jsme ušili maketu medvěda, a tak jedna schůzka byla ve znamení Hodu oštěpem na medvěda.
Hráli jsme hry v oboře, sbírali plody stromů na poznávací výstavku, příležitostně jsme i čistili
oboru od odpadků.

Výprava:
Brigáda v lese – 16.10.2011
Opravdu v hojném počtu jsme se sešli pomoci lesníkům se stahováním větví a pálením. Díky
špatnému spojení jsme poprosili někteří rodiče o odvoz, a tak nám přibyli vydatní pomocníci.
Během brigády jsme si v lese zahráli stopovací hru
zakončenou lukostřelbou a objevením stromu
Buřtíkovníku. Každý si svoji svačinu ze stromu utrhl a
společně jsme si buřty opekli a uvařili čaj. Odměnou
nám byly dvě sady nových týpiových tyčí, které jsme
ještě během podzimu od lesníků dostali a při menších
brigádách odkůrovali.

Podzimky – 27. – 30.10.2011
Podzimní prázdniny jsme strávili vysoko v Orlických horách - Šerlichu na chatě patřící
správě CHKO. Na oplátku za to, že jsme zde mohli přebývat jsme okolo horských stezek
sbírali odpadky, které zde snad ani nemohli zanechat lidé.
Nejvíc odpadků bylo cestou na Velkou Deštnou. Při
výpravách jsme pozorovali okolní přírodu, ochutnávali
podzimní plody, někteří z nás se stali členy psího spřežení a
cestou jsme se podívali
i na polskou stranu
Orlických hor. V chatě
jsme vyráběli házecí
hůlky, do našich deníků
jsme tiskli kouřové
obtisky listů stromů,
typických pro orlickou
přírodu,
vyráběli
amulety pro nové členy kmene a hráli spoustu her.

Listopad
Schůzky:
Pořádání drakiády zabralo hodně času – vyráběli jsme: draky, poutací cedule s fotkami
z našeho kmenového života a přírodovědný kvíz stromů. Hráli jsme lakros. Skřítkům jsme
připravili podvečerní bojovou hru zakončenou hledáním pokladu. Zlatou tečkou byla návštěva
v otevřené kovářské dílně uměleckého kováře Lukáše Kučery, s jehož pomocí jsme si vyrobili
ze starých pilníků křesadla.

Výprava:
Sázení lípy pro Anežku Českou – 5.11.2011
Zapojili jsme se do celostátní akce ČRDM k oslavě 800. výročí od narození sv. Anežky
České. Na její počest bylo vysazeno 100 lip jako symbol české státnosti. Jednu během
krátkého slavnostního programu vysadil i náš kmen.

Drakiáda – 6.11.2011
V sluncem zalitém listopadovém odpoledni, kdy i větřík sem tam zafoukal do plachet draků,
jsme pořádali na Větrné louce v Cholticích DRAKIÁDU. O něco podobného jsme se pokusili
poprvé a nebyli jsme si jisti, kolik se sejde účastníků a
kolik bude soutěžit doma vyrobených draků. K našemu
velkému překvapení se na louce za Severní ul. sešlo
téměř 150 lidí a do námi vypsaných třech soutěžních
kategorií (o největšího, nejmenšího a největšího draka)
se přihlásilo 31 malých pilotů draků.
Všechny
vyrobené modely byly krásné a na jasné podzimní
obloze bylo vidět, že si s nimi tatínkové se svými
ratolestmi dali záležet. Bylo opravdu těžké mezi nimi
najít vítěze. Kuriózní byly i názvy draků, jako Prcek,
Jazýček, Pepina, Minda, Pan Špejlík apod. Pro zpestření
programu jsme připravili pečení chlebových hadů a
souboje v lakrosu.
Nechybělo
pohoštění – pro
děti štrúdl (který
napekly maminky
našich členů) a čaj
a
pro
rodiče
gulášek. Finance
na ceny poskytl Městys Choltice.

Nejhezčí drak - Skautský vlk

Největší drak - Medvěd

Nejmenší drak - Prcek

Prosinec
Schůzky:
Prosincové schůzky se již nesly v duchu nadcházejících vánoc. Solečně s dětmi jsme si jen
užívali příjemně strávených chvil, zahráli si řadu her v klubovně i venku, učili jsme se uzly a
mapové značky.

Pečení vánočního cukroví – 9.12.2011
V sobotu dne 10.12. se v Cholticích na zámku konala tradiční adventní slavnost Klanění tří
králů.
Protože nedílnou součástí hnutí Lesní moudrosti je snaha o zachování tradic, rozhodli jsme
se, že při příležitosti tohoto vánočního jarmarku zkusíme zavzpomínat na umění našich
prababiček a oprášíme pár starých receptů na vánoční cukroví.
Za vydatného přispění maminek členů našeho kmene, jsme několik kousků upekli a nabízeli
je k ochutnání. Zájem o staročeské cukroví a tradiční vánoční nápoj Hriaté byl opravdu velký,
proto zde připojujeme recept na žádané Kutelky a samozřejmě i na nápoj.
Kutelky
Hospodyňky je připravovaly z vánočkového těsta. Tvarovaly z něj malé buchtičky a bohánky, které se plnily
mákem a pekly v předehřáté troubě. Před podáváním se kutelky polévaly horkým mlékem, v chudších domácnostech
horkou vodou oslazenou medem. Sypaly se strouhaným perníkem, skořicí s cukrem nebo prachandou (tlučené
křížaly z hrušek). Kutelky stejně jako prachanda z našich domácností zmizely po druhé světové válce. V Polsku
se však obdoba kutelek připravuje o každých Vánocích dodnes.
Připojujeme ještě recept na vánočkové těsto, které jsme použili z kuchařky naší vesnice – je to recept na jemnější
těsto:
1 kg polohrubé mouky (přidáno i trochu hladké), 220 g tuku, 220 g cukru, 4 žloutky, 60 – 80 g droždí, necelý ½ l
mléka, citronová kůra, vanilka, sůl. Ušleháme cukr, žloutky a změklý tuk, přilijeme připravený kvásek, mléko,
mouku, sůl, citronovou kůru, vanilku a vypracujeme vláčné těsto.
Novoroční nápoj – Hriaté
Nápoj, který se znamenitě hodí k zimní idylce, při níž se v mrazivém podvečeru vracíme domů a potřebujeme něco
na prohřátí.
Přepal několik kostek cukru na zlatohnědý karamel, zalej trochu vodou a přidej 3 hřebíčky, kousek celé skořice a
proužek tence sloupnuté, dobře omyté citrónové kůry (někde přidávají i kousek vanilkového lusku). Chvíli povař,
pak připrav do sklenice odlivku dobré slivovice (hruškovice, calvados) a zalej voňavým odvarem. Pro jistotu vlož
do sklenice kovovou lžičku. Na valašsko-slovenském pomezí, kde se takové dobré pití vaří, přidávají ještě
rozškvařenou slaninku, která žaludek pěkně „vystele“ pro příděl alkoholu. Inu, proti gustu žádný dišputát!

Výpravy:
Vánoční besídka – 17.12.2011
Tradičně jsme nejprve donesli do lesa zvířátkům jejich nadílku, poté jsme si v lese vyrobili
z přírodnin čtyřnásobný oheň, odříkali všechny čtyři zákony a každý se pokusil vysvětlit co
pro něho krása, pravda, síla a láska znamenají. Zahráli jsme si jednu větší hru a přesunuli se
do vyhřáté klubovny, kde jsme ušili pytlíčky a naplnily je nasušenými vonnými bylinkami
(vánoční dárky pro maminky), rozbalili si malé dárečky (do 20,- Kč, mající růžovou barvu a
začínající na vylosované písmenko N). Společně jsme rozbalili dárek pro kmen – dvě sekery
zn. Fiskars. Klubovna ožila příchodem rodičů a následovalo společné zpívání, pití čaje a
ochutnávka vánočního cukroví.

