
Vnitřní řád kmene Okwaho
Veden snahou o zdokonalení našeho kmenového zřízení a vědom si skutečnosti,  že cílem Okwaha je 
putování k lepšímu lidství stezkami lesní moudrosti, usnesl se sněm kmene na tomto řádu: ,

1) Okwaho je woodcrafterský kmen – součást Ligy lesní moudrosti.  Je otevřen všem, kdo chtějí 
společně kráčet stezkou lesní moudrosti, a jsou ochotni dbát woodcrafterských zákonů, pravidel 
a zvyků kmene .

2) Členství v Okwahu 

Kmen je rozdělen do 3 rodů, zastupujících jednotlivé lóže lesní moudrosti. 

2.1)  Obecné podmínky pro přijetí do kmene:
a) odevzdání přihlášky 
b) zaplacení členského příspěvku
c) absolvování Zasvěcovací stezky pro příslušnou lóži

2.2) Podmínky pro přijetí do Velké lóže – ( „staří vlci“)
a) stáří minimálně 15 let
b) Zasvěcovací stezka ( pro nově příchozí) nebo jiná zkouška  určená Radou starších (při 

přechodu z ML) 
c) malá vigilie (po splnění předchozích podmínek)

d)

Po splnění všech podmínek rozhoduje o přijetí do kmene  sněm  . Při přechodu do vyšší lóže je třeba 
zpravidla podstoupit „postupovou“ zkoušku, kterou určí Rada starších.

2.3)     Členství v kmeni se zruší:
a) z rozhodnutí sněmu pro dlouhotrvající neodůvodněnou nečinnost 
b) z rozhodnutí sněmu za hrubé porušení zákonů kmene
c) na vlastní žádost člena sdělenou kterémukoli členovi Rady starších. Ten to oznámí na 

nejbližším sněmu.

Po roční přestávce je možné o členství znovu požádat; o znovupřijetí rozhodne sněm. 

3) Členové kmene mají právo  užívat symbolů lesní moudrosti jakož  i majetku kmene, zařízení a 
výhod člena LLM Mají právo ( i povinnost) účastnit se všech podniků kmene a rozhodovat o jeho 
záležitostech; členové Velké lóže mohou být voleni do Rady starších. 

4) Povinnosti členů
a) svým jednáním chránit dobré jméno kmene
b) sledovat dění v kmeni a účastnit se  sněmů kmene- při neúčasti je nutná omluva  a 

povinnost informovat se o dění na akci. 
c) plnit úkoly uložené sněmem a Radou starších v odpovídajících termínech a kvalitě
d) neustat ve "stoupání na Horu" - mezi výročními sněmy získat minimálně 2 orlí pera ( ML, VL)

5) Nejvyšším orgánem kmene je sněm, který se koná minimálně 1x, obvykle však 4x ročně. Termín 
a místo sněmu musí být zveřejněny alespoň 6 týdnů předem.

6)      Rozhodnutí sněmu musí být v souladu s názory všech přítomných členů ( tzv. konsensus). . 
O sněmu se pořizuje zápis; z výročního sněmu ve formě tištěného dokumentu.

7) V období mezi sněmy koordinuje činnost kmene Rada starších volená výročním sněmem kmene 
zpravidla na dva roky. Tvoří ji:
a)
b) a) náčelník – může jím být člen kmene starší 18 let, který dosáhl hodnosti sagamor a vyšší. 

Do 1 roku po zvolení musí absovolvovat náčelnickou zkoušku. Je staturárním zástupcem 
kmene – zastupuje kmen na veřejnosti i v rámci LLM; má dispoziční práva k účtu kmene; 
svolává  Radu starších a po dohodě s ohnivcem sněmy. Je koordinátorem činnosti kmene. 
Uchovává  kmenové glejty .



b) degandawída (místonáčelník) – měl splňovat požadavky na náčelníka – výjimky povoluje 
sněm.  Zastupuje náčelníka, je-li to třeba. Vede evidenci a registraci členů; sleduje a 
podporuje nové členy při plnění jejich zasvěcovací stezky.

c) písmák - se stará o kroniku, knihu a registr orlích per a prezentaci kmene na veřejnosti 
(vývěska). Odpovídá za informování veřejnosti, rodičů a náčelnictva LLM.

d) strážce wampumu (hospodář) – musí být starší 18 let. Vede účetnictví kmene dle pokynů 
náčelnictva LLM; vede evidenci majetku kmene; sleduje a zajišťuje pro kmen dotace a granty; 
má dispoziční práva k účtu kmene 

e) ohnivec - strážce tradic a obřadů kmene; je volen z členů velké lóže.  S náčelníkem 
připravuje sněmy; vede Knihu sněmů, stráží Zakládající listinu kmene.

f)

Rada starších se schází dle potřeby, požádá- li o to kdokoliv z jejích členů, příp. na pokyn náčelníka. 
O důležitých rozhodnutích a plánech informuje vhodnou formou ostatní členy kmene.

8) Rada orlích per – tvoří ji minimálně 3 členové kmene s nejvyšším počtem získaných orlích per, 
přizvání s  hlasem poradním mohou být  i  další  lidé s  hodností  sagamor a vyšší  Schází  se před 
každým sněmem a společně posuzuje splnění podmínek pro udělení poct (orlích per, mistrovství a 
titulů).

9) Pro  osobní  zdokonalení  užíváme  systém  orlích  per,  mistrovství  a  titulů  lesní  moudrosti  dle 
aktuálního vydání "Svitku březové kůry" vydaného Ligou lesní moudrosti. 

10) Další zákony a pravidla kmene se stanoví samostatnými glejty, jejichž platnost musí stvrdit sněm. 
Návrh glejtu může podat každý člen Velké lóže.

11) Okwaho plus – bývalí členové, kteří se již nemohou plně věnovat kmenové činnosti  mají statut 
vzdáleného člena/sympatizanta. Mají většinu práv člena s výjimkou rozhodování na sněmu. Jejich 
jedinou povinností je sdělit, pokud si přejí ukončení kontaktu s kmenem. Do klubu OK+ mohou být 
zařazeni i dlouhodobí sympatizanti kteří kmenem neprošli, ale jsou prostě „naši“ . Za komunikaci s 
OK+ je odpovědný určený člen rady starších.

12) Tento řád nabývá platnosti  po schválení sněmem kmene a zároveň tím ukončuje platnost řádu 
předchozího.

 

  Tento řád byl schválen XXXVI.sněmem kmene Okwaho ve Větrném údolí dne 27.12. 2008. 

                     


