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O kmeni Okwaho 

 

OKWAHO je woodcrafterský kmen, který od roku 1999 působí v Hranicích. Slovo „okwaho“ 

znamená v jazyce indiánského kmene Irokézů „vlk“. Původně jsme byli jen partou odrostlých 

skautů (roverů) se zájem o lesní moudrost – woodcraft. V roce 2004 však kmen vstoupil do Ligy 

lesní moudrosti a dnes je jediným kmenem LLM na střední Moravě. Změnil se i charakter kmene – 

jsme víceméně kmenem rodinným – jeho jádro tvoří několik rodin a pár dalších nadšenců.  

V roce 2016 jsme měli 21 členů. 

 

Poštovní adresa:  

Liga lesní moudrosti – 

kmen Okwaho  

Zámecká 98  

753 01 Hranice 1 

 

Email:  

rada starších – 

kmen@okwaho.cz  

náčelník – 

aja.lehka@centrum.cz  

 

Web:  

www.okwaho.cz 

 

Bankovní spojení:  

192901160/0300 

 

IČ:  

71221328 
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Přehled činnosti v roce 2016 

Novoroční výstup na Ondřejník 9. ledna  

V Kunčicích pod Ondřejníkem jsme okoukli dřevěný kostelík a v počtu 10 lidí vyrazili na vrchol Skalky. 

Sněhu bylo letos pomálu, takže klasické zimní hrátky vystřídal například hod kotoučem ze dřeva. 

IWC – mezinárodní sčítání 

vodního ptactva na Bečvě 16. 

ledna 

Tradiční lednové sčítání vodního ptactva, 

tentokrát v doprovodu vlčat, která šla 

zkrácenou verzi. 

Výroba ptačích budek 14. února 

Sešli jsme se v dílných ZŠ Struhlovsko 

pod dohledem starších a zkušenějších 

jsme tvořili sýkorníky, rehkovníky, 

špačkovníky a panelák pro vrabčáky. 

Během dopoledne jsme si odnesli domů 

na natření a vyvěšení hotové výrobky. 

 

Jarní sněm Větrné údolí 23. až 24. 

dubna 

Na našem tábořišti ve Větrném údolí jsme 

letos zažili šok! Okolní les byl vykácen a 

tábořiště pokryto nánosem větví, které jsme 

celé dopoledne odklízeli. Přesto jsme stihli 

přivítat jaro a sněm proběhl tak jak měl. 

 

 

Vítaní ptačího zpěvu 30. dubna 

Našim cílem se staly Hustopečské rybníky a akci 

obohatilo i několik účastníků z řad veřejnosti a 

skautů. Všechny zaujala technická vymoženost, 

a to sledování ptáků přes telefon připojený ke 

stativovému dalekohledu.  

  



 

 

Nejkrásnější sbírka 27. až 29. května 

Ligová akce získávající si čím dál tím více příznivců. Letos jsme putovali malebným údolím 

Chrudimky, vesničkami v okolí, shlíželi jsme na Ostrov přátelství uprostřed Sečské přehrady – 

dokonce přišla řada i na koupání, protože počasí vyšlo báječně. Hřebem celé akce byl jehněčí 

špíz z předem domluvené farmy, který jsme si netradičně upekli v železném barelu. 

 

Táboření LLM 23. července až 3. srpna 

Za Okwaho se ho zúčastnily tradičně dvě 

rodiny a program jsme obohatili o soutěž 

v uzlování. To se hned pozná „holt dobrej 

voddíl“ – účastníků pod 30 let bylo jak šafránu, 

ale ti starší rádi vzpomínali na uzlařské 

vychytávky ze svých mladých let. 

 

Skautský tábor Mlýnky 6. až 14. srpna 

Na naší okwahácké louce v Jeseníkách se už 

druhým rokem vracíme k našim skautským 

kořenům. Vlastnoručně vyráběné podsady nám 

šly letos od ruky rychleji a program již 

zajišťovali mladí rádcové, dospěláci jistili chod 

tábora po stránce zdravotní a zásobovací. 

  



Týpí pro Stonožku 14. srpna.  

Hočhoku oslovili přes internet z organizace Stonožka pracující s postiženými dětmi, jestli bychom 

nemohli přijet a půjčit jim týpí na jejich tábor. Místo slibovaných tyčí nás čekali „telegrafní sloupy“ a 

tak jsme během hodiny vytvořili i sadu neloupaných tyčí. Jejich program jsme obohatili o ukázkou 

rozdělávání ohně různými způsoby, což si někteří z nich i vyzkoušeli. 

Brigáda na Malém Javorníku 3. září 

Makačka pro správu CHKO Beskydy, kdy jsme na hřebenu Javorníků vyřezávali smrky 

v rezervaci, tahali je z lesa ven a zachraňovali jedličky před okusem zvěří. Po cestě domů jsme 

navštívili kvetoucí vřesoviště pod Solání a pokochali se pohledem na Beskydy.

 

Exkurze na Malou Fatru 3. října  

Sobotní výjezd do Malé Fatry vlastním autobusem s cílem vystoupit na Velký Rozsutec. Ačkoliv 

byl teprve začátek října, během týdne napadla vrstva sněhu a z Rozsutce se stala nedostupná 

klouzačka. Na druhou stranu jsme si užívali první letošní křupání sněhu pod nohama a jako bonus 

barevné padající listí na tu bílou peřinu. A radost nám udělali 3 tetřevi, které jsme zahlédli v mlze 

na hřebeni mizet v kosodřevině. Přes Jánošíkovy diery jsme dorazili po hřebeni až na Grúň a po 

sjezdovce jeli dolů po nohách jako po lyžích. Celí zráchaní jsme se občerstvili dole v chatě. 



   

Projekt 72 hodin 15. října 

V rámci celorepublikové akce jsme provedli podzimní seč a vyhrabaní louky u rezervací Malá 

Kobylanka a Velká Kobylanka. 

Výroční sněm 4. až 6. listopadu 

Poprvé v historii našeho kmene se konal na vlakovém nádraží. Bývalá budova českých drah u 

romantické zastávky Heřmánky nyní patří ochráncům přírody z Oder, od kterých jsme si ji 

zapůjčili. Přes den jsme se toulali po okolí, objevovali nedaleké štoly a hráli ringo, večer jsme 

zasedli k volebnímu sněmu. Nika se stala po 20 letech stoupání na horu sagamorkou, Marťa 

mladým ohnivcem, Pošík hospodářem, Hočhoka písmákem, Ája a Bagamagan zůstali ve vedení 

kmene. 

  



Zpráva o hospodaření v roce 2016 

Příjmy  Výdaje  

účastnické poplatky 7 060 materiál 4 371 

dotace MŠMT 3 600 benzin do křovinořezu  140 

dary  1 200 cestovné  595 

grant města Hranice 10 000 ostatní služby (ubytování, jízdné, 
poštovné, doména) 

14 000 

  bankovní poplatky 84 

CELKEM  21 860 CELKEM  19 190 

  Výsledek hospodaření  2 670 

 

Výroční zprávu kmene Okwaho za rok 2016 sestavili Martin Lehký – Marťa a Alice Lehká. Přehled činnosti 

připravila Alice Lehká – Ája. Autorem fotografií je Ája a Marťa. Vydáno v dubnu 2017. 


