
 

 

 

 

 
 

 

Výroční zpráva 2020 
Liga lesní moudrosti – kmen Okwaho 

  



Rok 2020 spojený s celosvětovou pandemií covid-19 překazil většinu plánů na 

společné akce Okwaha. Jarní sněm byl zrušen, podzimní volební posunut. Potkali 

jsme se jen na několika málo akcích a ani jednou všichni společně. Pokračuje trend, 

kdy se jednotliví členové kmene angažují každý po svém. Lehcí a Pospíšilovi 

pomáhají hranickým skautům, Lümelovi ve Valašském ekocentru. 

 

Poštovní adresa: 
Liga lesní moudrosti – kmen Okwaho 

Zámecká 98 

753 01, Hranice 

E-mail: 
kmen@okwaho.cz – rada starších  

martin.lehky@woodcraft.cz – náčelník  

Bankovní spojení: 
192901160/0300  

IČ:  
71221328 

  



Přehled činnosti 
 

Začátek roku je obvykle ve znamení 2 tradičních „ptačích“ akcí. Sčítání vodních ptáků  

(IWC) na Bečvě tentokrát byla sólová akce Hočhóky.  Zato do Ptačí hodinky (sčítání ptáků 

na krmítkách) se zapojila snad většina kmene – každý u svého krmítka. 

17. až 19. května – Nejkrásnější sbírka 
Na tradiční akci, kterou střídavě pořádá Okwaho a kmen Drum Bun, tentokrát z Okwaha 

reprezentoval jen Marťa. Putovali jsme po přírodních zajímavostech Žďárských vrchů.  



12. až 14. června – Operace Platanthera  
Předprázdninový víkend jsme ( Marťa, Hočhóka, Alča, později i Ája s Áňou a rodiči) strávili 

na našem bývalém kmenové tábořišti v Mlýnkách v Jeseníkách a s  pomocí Pavouka (skauti 

Hranice) jsme ručně pokosili a sklidili polovinu louky, kde se za dva týdny měl postavit 

tábor. A nebylo to jen o krásnou ruční práci. Tábořili jsme, osvěžovali se koupelí a kofola 

tekla proudem a zažili jsme první letošní bouřku.  

 

27. července až 2. srpna – Tábor Bobříků v Mlýnkách  
Skautských táborů v jesenických Mlýnkách se s Bobříky (rodiny s dětmi) zúčastnili 2 naše 

skautsko-woodcrafterské rodiny (Lehcí a Pospíšilovi = 7 členů). Nejen že jsme skautům 

poskytli bezplatně materiál ( týpí, kuchyňské plachty, luky apod.) ale snažili jsme se přispět 

i do programu. Aja&Hoč. se postarali o nejednu woodcrafterskou aktivitu pro rodiče 

(povídání o týpí, rozdělávání ohně, vyřezávání lžiček aj.) 



20. července až 4. srpna – Táboření LLM na Kosím potoce 
Tradičně jsme nechyběli ani na společném ligovém táboření na Kosáku. Jako každý rok 

sem vyrazili Lehcí a Lümelovi. Program tábora nebyl tento rok organizován centrálně, 

proto jsme se účastnili hlavně aktivit v rámci společenství Velké rodiny. Ta v rámci ligových 

luk „kolonizovala“ nové místo, na samém spodním konci luk, u krásné zátočiny. 

 

 



Sečení na Velké Kobylance 
Jako každý rok jsme pomohli i přírodě v okolí Hranic. Posekali jsme druhově pestré loučky 

v ochranném pásmu přírodní rezervace Velká Kobylanka. 

 

 

V tomto roce slavili 100 let od svého založení hraničtí skauti. Jelikož náš kmen z tohoto 

spolku vzešel, a dodnes máme pevné (dalo by se říct personální) vazby, tak jsme se 

samozřejmě zapojili do příprav velkolepé výstavy v Gotickém sálu hranické radnice. 

Okwaho tu mělo vystavenu nejen vlajku, i vlastní panel a řadu rukodělných výrobků.  

 

 
 

 



Určitě je na místě také zmínit skutečnost, že 3 naši členové se v tomto roce podíleli na 

přípravě a realizaci Náčelnických zkoušek LLM. Jsme zapojeni také do velkých ligových 

projektů, ať už jako tvůrci programu či jako lektoři. Jde o vzdělávací projekt na propojování 

formálního a neformálního vzdělávání OP VVV Škola hrou. Připravujeme vzdělávací 

program na základně LLM Fram na Filipově Huti na Šumavě. 

Na sněmu LLM byl Marťa zvolen do náčelnictva LLM. Hočhóka je členem Ústřední rady 

orlích per.  



Hospodaření v roce 2020 
 

Příjmy  Výdaje  

Dary 310 ostatní služby 
(doména, poštovné) 
 

337 
 

bankovní poplatky 
 

27 
 

CELKEM 310 CELKEM 364 
Výsledek hospodaření -54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavili Jiří a Martin Lehcí, fotky Martin Lehký, výsledek hospodaření sestavil Jaromír 

Pospíšil - Pošík. 


