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Základní informace
Kmen založila parta kluků z Lužin při letním táboření v roce 1994. Založení kmene
předcházela roční činnost pod říčanským kmenem Mniwača Wačašayatapi (Vládci moří) jako
jeden z jejích rodů. Už tehdy se rod jmenoval Strážci údolí. V průběhu šestnácti let činnosti se
ve kmeni vystřídalo hodně kluků a holek. Někteří z nich vydrželi ve kmeni dodnes a jako
praví skalčáci tvoří zdravé jádro kmene a předávají svoje zkušenosti z výchovného systému
české Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft League další generaci.
Mezi kmenová setkání, společné táboření, soutěže a hry posunují naše měřítka pro
srovnání činnosti kmenů. Vznikají nová přátelství mezi lidmi. Na jedné straně moderní vedení
kmenů, předělání již zastaralého výchovného systému – Svitku březové kůry, doplnění jej o
nové oblasti činů, které zakladatel E.T.Seton v té době neznal, předělání mistrovství,
vytvoření logistiky a zpřístupnění informací na Internetu, druhá strana organizace Ligy lesní
moudrosti je ukrytá v každodenní činnosti jednotlivců (stráží), malých skupin (rodů) i celých
kmenů, v jejich tradicích, zvyklostech, vlastní invenci a dodržování woodcrafterského zákona
Čtyřnásobného ohně.
K hledání skutečného lidství nám slouží pobyty v přírodě, její znalost. Primitivní
táboření při využití výrobků, které si k tomuto účelu zhotovujeme. Každý obohacuje sám sebe
při práci s kůží, dřevem, kovem, kamenem, hlínou. Rozvíjí svoji invenci a svoje lepší já.
Různorodost kmenové činnosti například sjíždění řek, cyklistické a turistické výlety s
přenocováním, táboření ve stylových stanech se stylovým vybavením, pravidelné hry v
tělocvičně s výukou kolektivních sportů, brigády v Prokopském údolí, na Kosím potoce a
Šumavě, prezentační akce a výukové akce ve spolupráci s Místním domem dětí a mládeže
Prahy 13 láká další zájemce o woodcraft, o dobrodružství popsané E.T.Setomem v knize Dva
divoši, Rolf zálesák či Knize lesní modrosti.

Kontakt
Jakub Svoboda Sunny
Náčelník kmene
Telefon: 728 082 595
Email: sunnxxx@gmail.com
Jan Hladík Chirurg
Ohnivec kmene
Telefon: 739 703 735
Email: jahla.hladik@seznam.cz
Václav Svoboda Čhantékič´un
Strážce wampumu kmene
Telefon: 773 784 004
Email: chantekic@gmail.com
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Seznam akcí roku 2017
Níže jsou uvedeny všechny kmenové a ligové akce, kterých se členové našeho kmene
v roce 2017 zúčastnili. U každé akce je uveden pořadatel a organizátor za kmen.

Boj o Lužiny
Datum: 14. 1. 2017
Lokalita: Praha, Lužiny
Pořadatel: kmen Ťapáč
Organizátor: Mokrouš
Tradiční mezikmenová hra o území Lužin po roce opět proběhla s nasazením sil obou
kmenů.

64. sněm kmene Strážců údolí
Datum: 15. 1. 2017
Lokalita: DDM Praha 13
Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí
Organizátor: Silva
Den zimního sněmu probíhal tradičním způsobem. Ráno probíhala ROP v klubovně,
odpoledne jsme se sešli v DDM na Praze 13, kde jsme si promítali fotky z minulého roku.
Letošní rok jsme se dokonce i učili nějaké indiánské tance. Následně byl obřadně zahájen
sněm. Na programu sněmu bylo, kromě uznávání činů a titulů, také hraní scének a slovo pro
dobro kmene.

Vyráběcí víkend
Datum: 3. -5. 2. 2017
Lokalita: Srby
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Silva
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Tradiční akce, na které vyrábíme různé výrobky. Letošní rok jsme vyráběli indiánská
chřestidla, lapače snů a spoustu jiných zajímavých výrobků, kterými můžeme zkrášlit pobyt
v tee-pee.

22ND Czech Powwow
Datum: 18. 3. 2017
Lokalita: Kladenská sportovní hala- ulice Sportovců 817, Kladno
Organizátor: Radka
Návštěva tradiční indiánské taneční soutěže.

Schůze kmene Strážců údolí
Datum: 12. 4. 2017
Lokalita: klubovna
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Silva
Na programu schůze bylo vyřešit letošní tábor, brigády na louce, volby 2017 a
motivaci dětí.
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TaMaLo
Datum: 5. – 8. 5. 2017
Lokalita: Tábořiště Malý Walden, Sklené nad Oslavou
Pořadatel: LLM
Organizátor: Radka
TaMalo je krátké táboření ve stylových stanech s nabitým programem. V sobotu (6. 5.)
byl sportovní den, určený pro děti. Různé dětské týmy zde soutěžily mezi sebou ve sportechrugby, ringo, vybíjená, frisbí, … V neděli (7. 5.) byla pak na programu jedna z Velkých herLesní běh (viz. Lesní běh), soutěž v křesání a večer byl sněm.

Lesní běh
Datum: 7. 5. 2017
Lokalita: Tábořiště Malý Walden, Sklené nad Oslavou
Pořadatel: LLM
Organizátor: Radka
Závod, který je součástí Velkých her. V tomto závodě se běží po dvojicích. Nejde
v něm jen o rychlost, ale i o znalosti, poněvadž se po cestě dvojice zastavují na různých
stanovištích, kde plní různé úkoly (zdravověda, stavění přístřešku, střílení ze vzduchovky/ z
luku, …). Letošní rok bylo zajímavé poslední stanoviště, kde jsme měli za úkol vylézt po
lanovém žebříku s jištěním na vysoký strom, kde byla postavena lanovka, po které jsme
museli sjet zas dolů.
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Sázava
Datum: 20. – 21. 5. 2017
Lokalita: řeka Sázava
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Silva
První den se konal sjezd Sázavy v úseku Kácov- Český Šternberk s přespáním v campu
v Českém Šternberku. Následující den dopoledne jsme navštívili tamější stejnojmenný hrad a
po obědě jsme jeli vlakem zpět do Prahy

Brigáda tábořiště Losiny
Datum: 27. 5. 2017
Lokalita: Losiny
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Coral
1. Letošní brigáda na naší louce. Na programu byla výroba rámů, týpiovek,
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zpřístupnění a vyčištění studánky, vykopání latríny a vsakovačky.

2. brigáda tábořiště Losiny
Datum: 10. 6. 2017
Lokalita: Losiny
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Coral
2. Letošní brigáda na naší louce. Na programu byla výroba týpiovek a tahání dřeva
z lesa.

Ferrata
Datum: 18. 6. 2017
Lokalita: Pastýřská stěna, Děčín
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Tereza
Jednodenní akce, na které jsme si mohli vyzkoušet lezení s vlastním jištěním na
Pastýřské stěně.
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Obřad k 23.výročí založení kmene
Datum: 8. 7. 2017
Lokalita: Losiny
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Čhantékič´ un
Na programu výročí kromě samotného obřadu bylo: obnovit znak Velkého Ducha na
skále Wakan, úklid posvátného místa, příprava dřeva a slovo pro dobro kmene.

Táboření LLM
Datum: 17. 7. – 23. 7. 2016
Lokalita: Kosí potok
Pořadatel: LLM
Organizátor: Chirurg
Táboření se z našeho kmene účastnila převážně VL. Náplň táboření byl život po
indiánském způsobu.

Přípravka
Datum: 27. – 29. 7. 2017
Lokalita: Losiny
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Chirurg
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Na přípravce jsme měli za úkol přichystat letošní letní tábor, tedy postavit kuchyň,
tee-pee, umývárku, hráz, atd. Většinu práce jsme do začátku tábora stihli, takže se musely na
táboře dodělávat jen maličkosti.

Letní tábor
Datum: 29. 7- 12. 8. 2017
Lokalita: Losiny
Částka: 2 000Kč
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Silva
Letošní tábor jsme po dvouleté odmlce měli zase v Losinách. Uvedení do celotáborové
hry bylo hned první večer po lalavetice. Z krátké scénky jsme se dozvěděli, že téma tábora se
bude jmenovat Cesta kolem světa za 80 dní podle slavné knihy od Julese Verna.
Celotáborovou hru měla na starost Iveta. Hra byla hodně propracovaná i do detailů, jelikož
jsme měli i vlastní táborové noviny The Times, které vycházely každý den, nebo táborové
peníze. Během tábora jsme hráli spoustu úžasných a nových her. Program byl protkaný dvěma
výlety do Kácova a nočním výsadkem, který byl pro obě skupiny vysazených velice
dobrodružný a přinesly si z něj plno zážitků. Na táboře jsme také měli sněm (viz. 65. Sněm
kmene Strážců údolí) a initipi. Konaly se také, jako každý druhý rok, kmenové volby. Novým
náčelníkem se stal Sunny. Další informace ohledně voleb si můžete najít v Zápisu z 65. sněmu
kmene Strážců údolí.
Na konci tábora si děti vydražily za táborové peníze zajímavé ceny. Samotný tábor byl
ukončen den po posledním ohni, kdy se sklízel tábor.
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65. sněm kmene Strážců údolí
Datum: 5. 8. 2017
Lokalita: Losiny
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: kmenová rada Strážců údolí
65. sněm se konal v průběhu tábora. Sněm byl tradičně rozdělen na dvě části, takže
jsme ho měli v půlce a na konci tábora. Jelikož byly volby, přijelo nás v půlce tábora
navštívit mnoho členů našeho kmene. Na konci tábora bylo lidí na sněmu ještě více, protože
přijížděli rodiče. Na programu sněmu bylo obřadní zahájení, uznávání činů a titulů, hraní
scének, zveřejnění výsledků voleb a slovo pro dobro kmene.
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Čotokva ML
Datum: 26. 8. – 2. 9. 2017
Lokalita: Zábrdka
Pořadatel: LLM
Na letošní Čotokvu ML znašeho kmene byli vysláni Petr a Tron. Čotokvu si velice
užili a dokonce se jim i povedlo ji absolvovat výborně a tak získat i mistrovství z Čotokvy.

Indiáni z Točníku
Datum: 16. 9. – 17. 9. 2017
Lokalita: Točník
Organizátor: Chlup
Při této tradiční akci my (woodcrafteři) účinkujeme pro návštěvníky Točníku (hlavně
pro děti), které má zábavně seznámit s Woodcraftem a jeho myšlenkou. Jsou tu proto pro ně
vytvořená stanoviště, na kterých se učí rozdělávat oheň, poznávat přírodu, poznávat indiánský
život a spoustu jiných zajímavých věcí, za které děti na konci u náčelníka dostanou odměnu. I
dospělí si to tu užijí, jelikož se zde hrají vtipná loutková divadla (letos kmen Trilobit udělal i
hrané) a také tu účinkuje indiánská kapela Walden singers doprovázená tanečníky. V sobotu
večer (16. 9.), jen co návštěvníci odešli, bylo pak tradiční grilování, letošní rok ještě
obohaceno o hudební vystoupení. Akce se vydařila. Bylo pěkné počasí, a proto se tu
vystřídaly hromady návštěvníků.
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Tawiskara a Kiwendotha
Datum: 28. 9. – 1. 10. 2017
Lokalita: Tábořiště kmene Tate Osmaka, Velký Třebešov
Pořadatel: kmen Tate Osmaka
Organizátor: Sunny
V pátek (29. 9.) probíhala celodenní dobrodružná hra pro Malou lóži- Kiwendotha, jež
se započítává do Velkých Her. Tento rok měli účastníci Kiwendothy za úkol dostat se spolu
s ostatními indiány do rezervace dřív, než je zajme americká armáda.
Ve stejný den probíhala i soutěž Woodcraft Ranger, ve které účastníci porovnávali své
dovednosti s ostatními v několika disciplínách (střelba ze vzduvky/ z luku, orientační běh,
vaření vody na čas, atd.)
V sobotu (30. 9.) byla pak lukostřelecká soutěž Tawiskara, která je součástí Velkých
Her. Účastníci si zde mohli vyzkoušet střílet na krátkou vzdálenost, dlouhou vzdálenost, nebo
na lovecké stezce.
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Podzimní táboření
Datum: 26. – 29. 10. 2017
Lokalita: Losiny
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Silva
Táboření proběhlo na Corálově louce mezi Losinami a Petrovicemi II. Tábořili jsme
v tee-pee, které jsme postavili ve čtvrtek (26. 10.) večer, jen co jsme přijeli. Naše jediné
povinnosti byly obstarávat dřevo, jídlo, chodit pro pitnou vodu do studánky a mýt nádobí.
Většinu času jsme tedy trávili hraním různých her. Zajímavá byla poslední noc, kdy jsme od
půlnoci do devíti hodin museli čelit orkánu.

Domovní znamení
Datum: 9. 12. 2017
Lokalita: Staré město, Praha
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Čhantékič´un
Vyzvědačská akční hra ve Starém Městě a Josefově. Hráči „červenáčkové“ jsou
vyzvědači a jejich úkolem je najít podle herního plánu co nejvíce domovních znamení.
Červěňáčkové soutěží mezi sebou po dvojicích. Hráči „žluťáskové“ jsou strážci starých uliček
a červeňáčkům odebírají životy a nakonec i herní plán. Žluťáskové chodí po jednotlivcích a
soutěží mezi sebou o to, kdo uloví více červeňáčků. Letošní rok se tu sešlo hodně účastníků
z různých kmenů, takže hra byla hodně napínavá.
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Zvířátka
Datum: 23. 12. 2017
Lokalita: Prokopské údolí
Pořadatel: kmen Strážců údolí
Organizátor: Sunny

Již tradiční akce, kdy jsme se sešli před Štědrým dnem a udělali si výlet do Dalejského
údolí. V údolí jsme darovali nějaké pamlsky tamějším zvířatům a udělali jsme krátký obřad.
Následně jsme si popřáli veselé Vánoce a šli zpátky.
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Zdroje




Webové stránky kmene - http://strazciudoli.cz/
Archiv LLM, Kalendárium - http://www.woodcraft.cz/
Galerie Strážců údolí - http://strazciudoli.galerie.cz/

Autoři fotografií






Silvie Přibylová
Radka Kopřivová
Václav Svoboda- Coral
Jakub Svoboda- Sunny
Tereza Novotná
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