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Kmen Lacerta Peta 
 

Kmen Lacerta Peta vznikl 18. června roku 2011 a je součástí Ligy lesní moudrosti, z.s. 

Jsme rodinný kmen sdružující členy z Mělníka, Žatce a Prahy. Ke konci roku 2015 máme třináct 

členů. Výpravy probíhají přibližně jednou do měsíce a snažíme se je plánovat různorodě, od výprav do 
přírody až přes kulturní a společenské vyžití. 

 

 

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.“ 

Woodcraft úzce souvisí s činností Lacerty Pety, která je v mnoha ohledech na woodcraftu založena. 
 
 

Liga lesní moudrosti 
 

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 znovuobnovena roku 1990. 

Znakem LLM je bílý štít s modrými rohy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web  
 
Jednou z možností komunikace členů s tak rozdílným místem působení je internet. Snažíme se 

komunikovat pomocí webového prostředí Moodle, kde jsou diskuze k akcím a přihlašovadla. 
 
 

Organizační struktura  
 

IČ: 22883428  

Sídlo: Kosmonautů 3015, 276 01 Mělník  

Náčelnice (statutární orgán): Jana Kluiberová, Radvanická 697/14, 197 00 Praha 9 – Kbely  
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Členové kmene  

 

…a jejich funkce (po větší část roku, pokud došlo na výročním sněmu ke změně): 

 

Funkce ve kmeni  Přezdívka/lesní jméno  Civilní jméno  

náčelnice Čeyanala Jana Kluiberová 

ohnivec Čanté Tanka Pavel Koutenský 

hospodář Pat Jiří Kluiber 

písmák Terez Tereza Němcová 

člen Igi Igor Vajda 

členka Ileyawin Kateřina Sadílková 

členka Klára Klára Kluiberová 

člen Miloš Miloš Javůrek 

členka Pája Pavlína Koutenská 

členka Pipiši Barbora Němcová 

člen Tomášek Tomáš Kluiber 

člen Vrabčák Václav Novotný 

členka Woapewin Jitka Koutenská 

 

 

 

 

Akce kmene v roce 2015 
 

Členové kmene jsou z okolí Mělníka, Prahy a Žatce, což nenahrává pravidelným schůzkám během 

týdne. Zhruba jednou měsíčně probíhá jednodenní, nebo víkendová akce. Jejich náplň je různorodá, od 

procházek v přírodě, přes hraní deskových her po různá kulturní vyžití. Jelikož v současnosti máme mezi 
členy dvě batolata a další je na cestě, přizpůsobujeme naše cíle tak, abychom mohli pohodlně fungovat. 

Za rok 2015 proběhlo celkem 10 kmenových akcí a to konkrétně:  

 

 

16. - 18. 1. Za Káťou a Ywannem do Bečova 

Využili jsme toho, že není sezóna návštěvníků památek 

a navštívili naše kamarády, kteří pomáhají se správou 

zámku v Bečově nad Teplou. Ubytovaní jsme byli přímo 

v areálu zámku, v pokojích pro průvodce, které v zimě 

zejí prázdnotou.  

 

 

 

 

 

21. 2.  Výprava do bazénu v Marienbergu 

Jelikož v Čechách není moc krytých bazénů, kam by se dalo s dětmi do jednoho roku jít a nechtěli jsme 

Pavlínku nechat doma, domluvili jsme se, že vyzkoušíme bazén u našich sousedů v Německu, kde to 
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někteří z nás znali z dřívějška. Doprovod nám dělali Žatecké „dámy“, maminky současných a bývalých 

členů. Nejnadšenější z této výpravy byli nejspíš Tomášek a Pavlínka, ale i ostatní si dostatečně užili 
vodních radovánek.  

 

       
 

 

17. - 19. 4. Dřevní brigáda 

Přípravky dřeva na tábor se kvůli ne zcela ideálnímu počasí účastnili nakonec jen nejodvážnější a to 

Čeyanala, Čanté Tanka, Ileyawin a Vrabčák. Wašte jim, protože někdo to prostě udělat musí! 

 

 

7. - 10. 5. Sněm v Janově nad Nisou 

Původním plánem byl ťaposněm, sněm spojený s putováním, ale protože Vrabčák, který stál o putování 
nejvíc, nakonec nemohl jet, rodičové dětí nakonec přišli s návrhem udělat sněm s ubytováním v chatě 
a do programu zařadit delší vycházky. Návrh prošel a tak jsme využili nabídky organizace A-TOM 
a vyzkoušeli jejich základnu v Janově nad Nisou. Mezi naše cíle patřila mimo jiné bobová dráha 
v Janově, rozhledna Královka, restaurace Prezidentská chata. V neděli proběhl výroční sněm, kde byl 
zvolen ohnivcem po Kateřině Chvátalové (nyní Sadílkové) Pavel Koutenský, ostatní činovníci zůstávají 
stejní. 

 

       
 

 

13. - 14. 6.  Na kolech na Nechranickou přehradu 

Jednou z tradičních akcí Ksigudanu (kmene, z kterého pochází někteří naši členové) byla výprava na 
kolech, kdy děti s rodiči vyrazili jeden den společně na kolech na Nechranickou přehradu, večer 

společně poseděli, opekli buřty, povídali a druhý den se jinou cestou vraceli zpět. Zkusili jsme na tuto 

tradici navázat. Díky trase cca 15km denně se mohli účastnit i netrénovaní příležitostní cyklisté. 
Přespání jsme měli naplánované ve stanech v kempu, ale díky kvalitní bouřce, která se přes přehradu 

přehnala, jsme nepohrdli ani dvěma volnými chatkami. Uvidíme, jestli si příští rok dáme repete. 

 



Výroční zpráva 2015  Lacerta Peta 

~ 5 ~ 
 

    
 

 

17. - 19. 7.  Kmenová předtáborová brigáda 

Předtáborovou brigádou jsme vlastně zahájili třítýdenní táboření, kde se prostřídala většina členů 

kmene. Postavili jsme týpí, kuchyni, zubříka a většinu staveb. 

 

 

31. 7. - 8. 8.  Kmenový tábor 

Aby z těch tří týdnů nebyl průchoďák a nějakou chvíli se tam potkali všichni, domluvili jsme část, která 

byla vyhlášena kmenovým táborem. Část jsme strávili s Ligovým tábořením, část pak samostatně. Terez 

nám vyrobila kartičky na Hasanowenu, kde jsme vyplňovali, co jsme dělali ráno, odpoledne, večer, co 
se vařilo, jaký byl ligový program, nejvtipnější věc a další. Kartičky se natolik osvědčily, že jsme je začaly 

používat na všechny akce. Zápis do kroniky pak může být buď klasický, nebo poskládaný z těchto 
kartiček. 

 

       
 

 

9. - 11. 10.  Zahajovačka ve Sloupu v Čechách 

Další základnou organizace A-TOM, kterou jsme vyzkoušeli, byla ubytovna ve Sloupu v Čechách. Krom 

stálých členů s námi vyrazili Šíp a Petra (maminka Čanté Tanky a Igiho). V okolí Sloupu je krásná příroda 

a tak jsme spoustu času strávili venku. Viděli jsme lesní divadlo, Cikánské jeskyně, zájemci si mohli 
prohlédnout Sloupský hrad nebo vylézt na rozhlednu. 
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21. 11.  Do Zelčína a na Mělník 

Vyzkoušeli jsme pěšky cyklostezku z Mělníka do Zelčína. Počasí už nebylo nejteplejší, ale to nás 
neodradilo. Kolem Zelčína jsme si prošli naučnou stezku, zahřáli se na polévce v Hospůdce u Bedřicha, 

prohlédli si místní zvířátka, a jelikož vysvitlo sluníčko, dámy se vydali i zpět pěšky, zatímco Čanté Tanka 

s Pájou si cestu zkrátili autem, ale vyrazili nám naproti pěšky bez kočáru. 

 

       
 

 

4. - 6. 12.  Nadílka v Žatci 

V DDM v Žatci jsme byli již několikrát, a protože jsme se chtěli připravit na Vánoce i prakticky, využili 

jsme toho, že mají vybavenou kuchyňku (i když teda toho času v rekonstrukci) a část času využili 

k pečení cukroví. V sobotu jsme se prošli po městě a večer jsme zhlédli i průvod čertů. Nechyběly 

dárečky, jako každoročně si každý vylosoval někoho, komu dáreček měl dát, od někoho jiného pak 

dostal. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Vypracovala: Jitka Koutenská – Woapewin 
Foto: Tereza Němcová - Terez, Pavel Koutenský – Čanté Tanka, Jitka Koutenská - Woapewin 
 


