
 

 To však není konec, ale spíš začátek tvojí 

cesty. Dál už je to jenom na tobě. Můžeš si 

vybrat ze širokého spektra činů a 

zdokonalovat se ve věcech, které jsou ti blízké 

či zkoušet věci, které jsi ještě nikdy nedělal. 

Opravdové členství ti taky dává možnost 

hlasovat na sněmech a potvrzuje tvou 

dovednost vnímat přírodu kolem sebe. 

 

 Právě jsi otevřel zasvěcovací stezku 

kmene Kruh. Náš oddíl byl založen 

v roce 1966 a nyní spadá pod Ligu lesní 

moudrosti neboli Woodcraft. 

Velkým vzorem celého Woodcraftu jsou 

Indiáni. Každý kmen učí své členy hlavně 

samostatnosti a taky soužití s přírodou. 

Splněním této zasvěcovací stezky dokážeš 

ostatním a hlavně sám sobě, že už jsi 

připravený stát se opravdovým členem 

našeho kmene, a odměnou ti bude 

červená šerpa poct. 

Dne      Náčelník / náčelnice

Zasvěcovací stezka

Ligy lesní moudrosti kmene Kruh



Splněné stopy

Stopa         Svědčí

vlk

vrána

prase
divoké

veverka

zajíc
čáp

liška

volavka

jelen

ježek

hranostaj v 
poskoku

Oddílový zákon

1/  Buď čestný.

2/  Buď spravedlivý.

3/  Buď odvážný a statečný. 

4/  Buď pevný a spolehlivý.

5/  Buď ušlechtilý ve svém 
    chování. 

6/  Buď ohleduplný. 

7/  Buď ochotný a obětavý. 

8/  Buď skromný před ostatními.

9/  Buď náročný před sebou. 

10/ Buď ochráncem života a jeho  
  krásy. 



I. Světlo Krásy

A.  S větrem o závod
 Ujeď 20 km na kole
 Uběžkař 15 km
 Uplav 500 m
 Uběhni 2 km
 Ujdi 12 km

B.  Osamělý táborník
 Přespi sám v lese v přístřešku, který jsi  
  sám postavil.

C. Stopa orientace
 Dojdi podle mapy na místo určené 
 rádcem a prokaž, že znáš základní   
 mapové značky. 

II. Světlo Pravdy

A.  Ochrana přírody
 Vykonej dobrý skutek, kterým pomůžeš   
přírodě.

B.  Znalost přírody
 Poznej nebo urči v přírodě pět bylin a pět 
 stromů a vyfoť pět zvířat v jejich    
přirozeném prostředí.

C. Znalost astronomie
 Najdi a pojmenuj na nebi pět souhvězdí.

III. Světlo Síly

A.  Myslící ruka
 Dokaž svoji zručnost. Vyrob něco 
 krásného a užitečného.

B.  Pozdrav slunce
 Nauč se večerní a ranní píseň. 
 V jednom dni  pozdrav slunce 
 při východu a západu. 

C. Stopa bystré mysli
 Napiš úvahu na téma nepsané zákony a  
 taky báseň nebo povídku na téma, které 
 si sám určíš. 

D.  Bratříček oheň
 Rozdělej čistý oheň.

IV. Světlo Lásky

A.  Mlčení
 Mlč jako ryba čtyři hodiny.

B.  Lesní kuchař
 Žij den o vodě, mouce a plodech lesa,  
  které si sám obstaráš.
 

C. Stopa znalostí
 Nauč se, zapamatuj si a pochop oddílový a 
 ligový zákon. Řekni, co víš o woodcraftu a  
 co pro tebe znamená. 


