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Wanagi Wanagi Wanagi Wanagi Oyate Oyate Oyate Oyate –––– kmen kmen kmen kmen Ligy lesní moudrosti Ligy lesní moudrosti Ligy lesní moudrosti 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. V roce 2006 tedy 
oslavil svůj první rok existence. 

Wanagi Oyate je samostatným právním subjektem 
sídlícím v Kolíně.  

 
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 Více o Lize lesní moudrosti na http://www.woodcraft.cz 
2 Více o ČRDM na http://www.crdm.cz 

nástěnka kmene 
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FilozofiFilozofiFilozofiFilozofieeee    woodcraftuwoodcraftuwoodcraftuwoodcraftu    
  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. 



 

 5/16 

Aktivita kmeneAktivita kmeneAktivita kmeneAktivita kmene    
 

V roce 2006 se činnost kmene rozrostla a prohloubila. Kmen začal podnikat 
pravidelné aktivity, zasadil vlastní strom atd. 

Celkem jsme za rok 2006 uspořádali rekordních 37 akcí, z toho 1 čtrnáctidenní 
tábor, 1 kratší táboření a 3 přednášky. 
 

Nejvýraznější a nejvýznamnější akce kmene 
 
Výroční sněm kmene (24. – 26. 3. 2006) 
oslavili jsme první narozeniny kmene 
 
Tábor (21. – 29. 7. 2006) 
tábořili jsme na Kosím potoce 
 

     
v týpí je vždy útulno výroba mokasínů pohled na tábor batikovaná trička 

 
Návštěva polského Krakowa a Wieliczky (23. – 24. 9. 2006) 
návštěva Krakowa a bývalého solného dolu, setkání s polskými skauty 
 
Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou (14. 10. 2006) 
výlet na zámek v Bečově nad Teplou za jednou z nejvzácnějších památek v ČR 
 
Podzimní sněm (28. 10. 2005) 
první sněm kmene v naší klubovně, seznámení se s Padrem, Hankou a Hynkem 
 
Sázení kmenového stromku (11. 11. 2006) 
Zasazení kmenového stromku na Kosím potoce 
 

     
vykopávání jámy – začátek hloubení jámy zasypávání stromku stromky zalil dobrovolný 

spolek hasičů 
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Podzimní táboření (16. – 19. 11. 2006) 
I přes chladnější počasí jsme si zatábořili u Losin  
 

 
Vánoční setkání (17. 12. 2006) 
Malé pozastavení se v předvánočním shonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
interiér týpí – je vidět, jak 
moc jsme se za ten rok 

posunuli 

hráli jsme hry pohled na týpí jídlo vaříme 
všichni 
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KKKKlubovna kmenelubovna kmenelubovna kmenelubovna kmene    
Začátkem roku 2006 se nám po dlouhých peripetiích s hledáním klubovny 

podařilo zkontaktovat se s kolínskými skauty v objektu Kalcovka a získat tak 
podnájem odpovídající našim představám a možnostem.  

 
Klubovnu jsme vymalovali a zařídili.  
 

Ekonomický provoz 
Nájemní smlouva je sepsána se sdružením JUNÁK – svaz skautů a skautek, 9. 
přístav Kolín, Za Baštou 1300, 28002 Kolín 5. 
 
Roční nájemné činí 2400 Kč. 
 

Adresa klubovny 
Za Baštou 1300, Kolín 5, 280 00 

 
 
 

 
Zdroj: http://mapy.seznam.cz 
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Kmenový stromekKmenový stromekKmenový stromekKmenový stromek    
Na základě výzvy správce luk na Kosím potoce o možnosti zakoupit si 

stromek a zasadit jej, uspořádali členi 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. O pár dnů později, 

25. 11. 2006, byl stromek, společně s ostatními stromky na Kosím potoce, zalit 
dobrovolnými hasiči z Plané. 
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Pravidelné úterní poznávání novéhoPravidelné úterní poznávání novéhoPravidelné úterní poznávání novéhoPravidelné úterní poznávání nového 
Každé první úterý v měsíci pořádáme v naší klubovně přednáškový cyklus. 

Tématem přednášek jsou přírodní národy, woodcraft a jiná zajímavá témata.  Tyto 
přednášky jsou přístupné široké veřejnosti.  

 
Veškeré informace o přednáškách jsou zveřejněny na našich webových 

stránkách na adrese http://wanagi.yucikala.net/index.php?right=prednasky_temata 
 
Podklady pro přednášky jsou zpracovány v powerpointové prezentaci a po 

přednášce zveřejněny ke stažení na našich webových stránkách na adrese 
http://wanagi.yucikala.net/index.php?right=prednasky_kestazeni.  

 
V roce 2006 se přednášela tato témata: 
⋅ Týpí – indiánské obydlí 
⋅ Vikingové 
⋅ Tábornictví za první republiky 

 
O přednáškách informuje pravidelně i tisk. Např. Kolin.cz, Adam.cz, stránky 

středočeského kraje, Kolínský deník atp. 
 
Na přednášky si kmen zapůjčuje projektor. Půjčovné (200 Kč/první  čtyři 

hodiny) bylo v roce 2006 hrazeno z grantu od GE Money Bank (více viz níže).  
 
 

 
 článek v MF Dnes ze dne 29. 9. 2006 (strana C4) 
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Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás    
Činnost kmene, který je neziskovou organizací  

a nemá žádné příjmy, vyjma členských příspěvků, je též 
podporována soukromými institucemi. Bez této podpory 
by byla činnost kmene daleko omezenější a mnohdy těžší.   

Za rok 2006 jsme slíbené dotace k 31.12.2006 od 
LLM neobdrželi, ač nám to bylo přislíbeno a splnili jsme 
v čas veškeré podmínky, které po nás byly požadovány, a 
to i přes naše urgování a ujišťování ze strany LLM, že 
dotace obdržíme.  

Seznam těch, kteří podporují naši činnost, je uveden 
na našich webových stránkách v části Sponzoři. 

 

AES Vachta 
Firma AES Vachta, sídlem v Praze, podporuje činnost kmene Wanagi Oyate 

prakticky již od samého vzniku kmene.  
Firma podporuje naši činnost např. tím, že nám zapůjčuje vozík nebo 

Wolksvagen transportér na převoz věcí na tábor. 
 

GE Money Bank 
V roce 2006 podal Pavel Spálený, v té době zaměstnanec GE Money Bank 
(dále GE MB), žádost o grant na podporu činnosti kmene v rámci Programu 

podpory potřebným.  
Tato žádost byla ze strany GE MB kladně přijata. Kmeni byla poté poskytnuta 

jednorázová částka patnácti tisíc korun na podporu činnosti kmene. Tato podpora 
byla poskytnuta na předem určené využití, mj. na podporu přednáškového cyklu, 
podpory spolupráce s Dětským domovem Býchory, nákupu lakrosek… Částka 
pokrývá sto procent nákladů z pořizovací ceny. 

 
V roce 2006 byl grant využit na úhradu: 
⋅ půjčovného projektoru (600 Kč) 
⋅ úhrady cestovného přednášejícímu (78 Kč)  
⋅ nákupu 6ks lakrosek (1 500 Kč) 
 
Celkem bylo za rok 2006 vyčerpáno 2 178 Kč. 
 
V roce 2006 navázal kmen Wanagi Oyate kontakt s Dětským domovem 

Býchory. Vzhledem k tomu, že odpovědný pracovník v dětském domově 
onemocněl a blížili se Vánoce, nepodařilo se tento kontakt nijak prohloubit. 
V telefonickém rozhovoru se zástupkyní ředitele jsme ale byli ujištěni, že na rok 
2007 se spoluprací s naším kmenem počítají.  
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KmenovKmenovKmenovKmenová á á á pokladnice pokladnice pokladnice pokladnice –––– finance finance finance finance    
Tak jako každá lidská činnost v dnešní společnosti,  

i ta naše vyžaduje na realizaci svých projektů a svých 
aktivit i ekonomické zázemí.  

 

Příjmy 
Kmen v současné době využívá tyto zdroje financí 
⋅ členské příspěvky (včetně mimořádných 

příspěvků některých členů) 
⋅ mimořádné dobrovolné příspěvky/dary členů 

kmene 
⋅ dotace od MŠMT prostřednictvím LLM (v roce 

2006 byly avšak jen přislíbeny)  
⋅ sponzorské dary, granty 
 

Členské příspěvky 
Členské příspěvky slouží k těmto účelům: 
a) zaplatit členské příspěvky Lize lesní moudrosti3 
b) uhradit náklady kmene na 

i. vedení kroniky 
ii. nákup kancelářských potřeb 
iii. nákup glejtů (na orlí pera, tituly, mistrovství) 
iv. ostatní činnost, která není hrazena individuálně 

 
Členské příspěvky kmene na rok 2006 byly vybrány pouze pro zaplacení 

příspěvků LLM. Na ostatní provoz kmene peníze vybrány nebyly, protože jsme se 
domnívali, že zbylé náklady pokryjí dotace. Činnost kmene nevyžadovala na běžný 
provoz příspěvky od členů kmene, protože jsme měli v kmenové pokladničce 
relativní dostatek finančních prostředků z roku 2005. 

 

Mimořádné příspěvky/dary členů kmene 
Jednou z položek příjmů kmene jsou mimořádné příspěvky členů kmene nebo 

jeho příznivců. Tyto příspěvky jsou dobrovolné a je jen na jednotlivci, zda je kmeni 
poskytne. Určitá forma poskytnutí soukromých prostředků členů kmene je ovšem 
samozřejmostí. 

Podoba takovéhoto příspěvku je individuální a je buď finanční, nebo 
materiální. 

V roce 2006 byly poskytnuty kmenu tyto mimořádné dary: 

                                           
3 Příspěvky LLM na rok 2006: 450,- Kč dospělí a rodiny; 300,- Kč studenti; 180,- Kč děti do 15 let. 



 

 12/16

⋅ 1800 Kč na uhrazení nájemného klubovny před získáním dotací  
(daroval: Pavel Spálený) 

⋅ dřevěná bedna do kuchyně (daroval: Jiřina Kantová) 
⋅ knihovna do klubovny (daroval: Zuzana Suchánková) 
⋅ koberec do klubovny (darovali: Jiřina Kantová, Zuzana Šmejkalová) 
⋅ barva primalex a malířské náčiní na vymalování klubovny  

(daroval: Pavel Spálený) 

Dotace 
V roce 2006 nám byly přislíbeny dotace za podmínek, které stanovilo 

náčelnictvo LLM (např. včas odevzdané účetnictví atd.).  Jak již bylo řečeno výše, 
dotace jsme ke dni 31. 12. 2006 neobdrželi. 

Sponzorské dary, granty 
V roce 2006 jsme získali účelový grant o hodnotě 15 000 Kč. Ostatní 

sponzorské dary nebyly finančního rázu. Více o sponzorských darech v kap. 
Podporují nás. 

 

Výdaje 
Mezi hlavní výdaje, které byly hrazeny z kmenové poklady, patří v současné 

době především nájemné klubovny (viz kap. Klubovna kmene).  
Náklady na jednotlivé akce i materiál si hradil každý zvlášť.  
Mezi výdaje samozřejmě patří i čerpání grantu (více informací viz kap. 

Podporují nás, podkapitola GE Money Bank). 
 

Ekonomická situace kmene 
Celkově lze vyhodnotit ekonomickou situaci 

kmene, díky mimořádnému daru na uhrazení 
nájemného klubovny za rok 2006, za stabilní. 
Avšak také lze říci, že situace příliš nenapomáhá 
dalšímu rozvoji kmene, ať už po stránce 
materiální nebo provozní.  

Ekonomická síla členů kmene není 
v současnosti natolik silná, aby mohla bez 
problémů pokrýt náklady kmene (včetně jeho 
rozvoje). 

Celkově lze situaci hodnotit jako 
vyrovnanou, avšak ne stabilní.  

 
Naštěstí však díky sponzorům se podařilo za 

rok 2006 činnost kmene posunout o notný kus 
dál. Včetně materiálního zajištění. 
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KKKKmenmenmenmen    –––– lidé lidé lidé lidé    
 

V kmeni je evidováno ke konci roku 2006 celkem 12 lidí ve věkovém rozmezí 
od 9 do 41 let. Průměrný věk člena kmene je 22,8 let.  

Navíc s kmenem spolupracuje i několik příznivců (okolo 10), ať už z ostatních 
kmenů LLM nebo odjinud. Náš kmen úzce spolupracuje s kmenem Strážci údolí 
(Praha) a Tate Osmaka (Dolany u Jaroměře). 

Jeden z členů našeho kmene je navíc členem náčelnictva Ligy lesní moudrosti. 
 
Náčelník:   Pavla Konvalinková – Wanyanka Hintokeča  
Zastupuje kmen navenek. Musí mít náčelnické zkoušky. 
 
Ohnivec:  Pavel Spálený – Yučikala Wičaša 
Ohnivec, pravá ruka náčelníka, se stará o dobrou náladu v kmeni. 
 
Hospodář:  Pavla Konvalinková – Wanyanka Hintokeča 
Vede účetnictví kmene. 
 
Kronikář: Zuzana Šmejkalová – Arjo-Marka  
Stará se o kroniku.  
 
Náčelník Rady orlích per: Jiřina Kantová – Inachčawin  
Řídí udělování orlích per. 
 
Kulturní referent:  Lenka Vávrová 
Hlídá, kde je jaká zajímavá událost, na které nesmíme chybět.  
 
  

  
 

malování týpí
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Internetová prezentace kmeneInternetová prezentace kmeneInternetová prezentace kmeneInternetová prezentace kmene    
 

Mezi nejsilnější médium, které nám umožňuje se prezentovat, patří bezesporu 
kmenové webové stránky – http://wanagi.yucikala.net. Tak, jako se značně 
rozšířila kmenová činnost, tak se rozšířili i naše stránky.  

 

 
 
Na těchto stránkách se nachází vše z dění našeho kmene, např.: 

⋅ kronika 
⋅ fotografie z našich akcí 
⋅ kalendárium 
⋅ kontakty 

Nově je na stránkách např.: 
⋅ sekce věnující se kmenovému stromu 
⋅ seznam našich sponzorů 
⋅ fotogalerie vyrobených výrobků 
⋅ sekce věnující se úterním přednáškám 
⋅ každý týden zobrazena jedna doporučená kniha členem či příznivcem 

kmene 
 
Na naše kmenové stránky je uveden např. odkaz i na stránkách www.kolin.cz (v 
sekci Kultura – Ostatní) a na jiných stránkách souvisejících s naší činností.  
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Oficiální úOficiální úOficiální úOficiální údaje o našem kmenidaje o našem kmenidaje o našem kmenidaje o našem kmeni    
 
Název: Liga lesní moudrosti – kmen Wanagi Oyate 
Sídlo: Sladkovského 622, Kolín 2, 28002 
Statutární zástupce: Pavla Konvalinková, ŘČ 845703/2661 
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 pozadí.  
V  popředí 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 
symbolu lesní moudrosti je vysvětlena např. na stránkách 
LLM.  

Mezi rohy jsou nad částí bílého štítu symbolu lesní 
moudrosti tři týpí. Jedno větší v popředí. Po stranách jsou dvě menší týpí, jakoby 
v pozadí. Toto symbolizuje 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, když existuje černá…  
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V roce 200V roce 200V roce 200V roce 2007777…………    
 

V roce 2007 bychom rádi rozšířili členskou základnu kmene a navázali bližší 
kontakty s kolínskými oddíly.  

 
Samozřejmostí je, že bychom v roce 2007 rádi nejen udrželi náš standard, co 

se týká počtu a kvality akcí, ale tento standard i zlepšili. Příkladem může být třeba 
naše snaha o pokračování úterních přednášek. 

 
V roce 2007 bychom taktéž zahájili spolupráci s dětským domovem 

v Býchorech. 
 
 

 
 

 
 
Výroční zprávu vypracoval: Pavel Spálený – Yučikala 


