Výroční zpráva kmene
Wanagi Oyate za rok 2017
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Wanagi Oyate – kmen Ligy lesní moudrosti
Kmen Wanagi Oyate vznikl v březnu roku 2005 a je součástí Ligy lesní
moudrosti – The Woodcraft League1, která je součástí České rady dětí a mládeže2.
Wanagi Oyate je samostatným právním subjektem sídlícím ke konci roku 2016
v obci Kluky u Čáslavi.
Cílem kmene
je poskytnout dostatečný prostor pro vyplnění volnočasových aktivit
dospívající mládeže a dospělým podle myšlenek, které uvedl do praxe Ernest
Thompson Seton: vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost…
Naším heslem je „Přírodou k čistému lidství“.
Naší snahou je otevřít co nejvíce prostoru dospívající mládeži společně s lidmi
pamatujícími o mnoho zim více.
Plněním Orlích Per
získáváme a osvojujeme si znalosti, které obohacují nejen nás
samotné, ale mnohdy i naše okolí. Každý, kdo splní předem dané
podmínky, jež jsou uvedené v knize Svitek březové kůry, získá své orlí
pero. Získáním orlího pera překonáváme sami sebe. Nikoho tím
tedy nepokořujeme. Každý, kdo získá určitý počet orlích per, může
získat lesní titul.
Táboření ve volné přírodě
společně s věcmi, které jsme si sami vyrobili, není
útěkem od civilizace, ale poznáním krásy naší přírody
a rozvoje lidství. Toto vše nás učí respektu a
uvědomění si vztahu k přírodě a své existence v ní.
Vyrábění výrobků po vzoru přírodních národů nás
vede k malebnosti, kráse a vnímání hodnoty práce
druhých.
Kulturní
akce všeho možného druhu – od divadla přes kino po různé
festivaly a výstavy – nám umožní nejen rozšířit naše všeobecné
znalosti, ale i prohloubit kamarádství a hodnotně využít náš
volný čas.

1
2

Více o Lize lesní moudrosti na http://www.woodcraft.cz
Více o ČRDM na http://www.crdm.cz
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Filozofie woodcraftu
která je, jak řekl Ernest Thompson Seton, pro lidi od 4 do 94 let, ukazuje
nejlépe zákon, jež nás vede k uvědomění si lidských hodnot (zákon je uveden
v nejkratší formě):
1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
4. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

Ernest Thompson Seton – pedagog, malíř, přírodovědec a spisovatel, mezi jehož
nejznámější díla patří např. Dva divoši, Rolf Zálesák.
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Aktivita kmene
V roce 2017 bylo nejvýraznější akcí kmene táboření a spoluúčast na
Indiánském létu v lomu v Nové vsi.
O naší činnosti bylo referováno na webových stránkách Ligy lesní moudrosti,
www.woodcraft.cz.
Letní tábor

Indiánské léto
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Kmenový strom
Na základě výzvy správce luk na Kosím potoce o možnosti zakoupit si
stromek a zasadit jej, uspořádali členové kmene sbírku na koupi stromku. Cena
stromku, včetně materiálu potřebnému k jeho zasazeni, činila dva a půl tisíce korun.
Zakoupený stromek je dub letní a zasazen byl 11. 11. 2006. Kmenový stromek
se stal součástí našeho kmene.
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Kmenová pokladnice – finance
Tak jako každá lidská činnost v dnešní společnosti, i ta naše vyžaduje na
realizaci svých projektů a svých aktivit ekonomické zázemí.
Příjmy
Kmen v současné době využívá tyto zdroje financí
 členské příspěvky (včetně mimořádných příspěvků některých členů)
 mimořádné dobrovolné příspěvky/dary členů kmene
Členské příspěvky
Členské příspěvky slouží k těmto účelům:
a) zaplatit členské příspěvky Lize lesní moudrosti3
b) uhradit náklady kmene na pořízení případných prostředků k činnosti

z táboření na Kosím potoce

3

Příspěvky LLM na rok 2017: 570Kč pracující; 690Kč rodina; 390Kč studenti; 300Kč děti do 15 let.
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Kmen – lidé
V kmeni je evidováno ke konci roku 2017 celkem 14 členů.
Náš kmen spolupracuje s:
- oddíl Eridanus (ČTÚ, Kolín)
- skupina historického šermu Vargheim
Náčelník: Pavel Spálený – Yučikala Wičaša
Zastupuje kmen navenek. Musí mít náčelnické zkoušky.
Ohnivec: Zuzana Alžběta Suchánková - Wanahčawin Wetu
Ohnivec, pravá ruka náčelníka, se stará o dobrou náladu v kmeni.
Hospodář: Pavel Spálený – Yučikala Wičaša
Vede účetnictví kmene.
Člen kmene – Yučikala a Wanahčawin jsou členem ÚROP LLM, Yučikala
se na sněmu zástupců stal náčelníkem ÚROP. Současně je i členem
náčelnictva LLM.

na powwow
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Internetová prezentace kmene
Mezi nejsilnější médium, které nám umožňuje se prezentovat, patří bezesporu
kmenové webové stránky – http://www.wanagi.cz (tato adresa určená veřejnosti
je přesměrovávána na adresu http://wanagi.yucikala.net).
Stránky mají redakční prostředí.

Na těchto stránkách se nachází vše z dění našeho kmene, např.:
 fotografie z našich akcí
 kronika
 kalendárium
 kontakty
 některé naše výrobky
 tapety na pozadí – fotografie z naší činnosti
 sponzoři
 aj. …
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Oficiální údaje o našem kmeni
Název: Liga lesní moudrosti – kmen Wanagi Oyate
Sídlo: Kluky 46, 285 45 Kluky
Statutární zástupce: Pavel Spálený
IČ: 75 04 10 31
DIČ: CZ 75 04 10 31
Registrační číslo kmene: 222
Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl:
Stanovy LLM – WL (Liga lesní moudrosti – Woodcraft League)
Datum vzniku: 26. 3. 2005
Význam názvu Wanagi Oyate:
Název Wanagi Oyate vychází z lakotštiny (jazyka Lakotů, běžně označovaných
jako Siouxů). Slovo wanagi znamená duše (ve významu duše člověka). Slovo oyate
označuje národ.
Název Wanagi Oyate má ve svém významu odrážet to, že jeho členové jsou
„podobného smýšlení“. Mají mezi sebou přátelské pouto a společné zážitky. Jsou
prostě stejné duše. Překlad národ duší je tedy zavádějící a není správný. Správný
překlad je Duchovní lidé.
Znak kmene
Znakem kmene je kulatý štít na černém poli.
Ve spodní části štítu je část symbolu lesní moudrosti (je
vidět část bílého štítu tohoto symbolu, včetně modrých rohů).
Tento symbol říká, že jdeme po cestě woodcraftu. Symbolika
znaku lesní moudrosti je vysvětlena např. na stránkách LLM.
Ve střední části štítu, mezi rohy symbolu lesní moudrosti,
jsou tři týpí. Prostřední z nich je větší – jakoby v popředí. Po
stranách jsou dvě menší týpí, jakoby v pozadí. Toto značí společný život, tábor.
Nad táborem je vlevo zlaté slunce a v protikladu k němu vpravo je srpek
stříbrného měsíce (ubývajícího). Tato duální symbolika protikladu, je též symbolem
života, poznání.
Pozadí štítu je oranžové. Oranžová symbolizuje oheň. Magického kouzelníka a
pomocníka v přírodě.
Celý kulatý štít je umístěn, jak již bylo řečeno, na černém pozadí. Protože bílou
lze poznat jen tehdy, pokud existuje černá…
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V roce 2018…
V roce 2018 bychom rádi pokračovali dále po stezkách woodcraftu a rozšířili
stanový arzenál o další vikingský stan (který už se šije)…

Výroční zprávu vypracoval: Pavel Spálený – Yučikala
Foto:
Eva Beková – Lesnička,
Pavel Spálený – Yučikala
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