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Organizační struktura: 

Kontaktní údaje:   

Adresa: Na Hradčanech 80, Tuchlovice 273 02  

IČO: 05041333 

Číslo bankovního účtu: 2901092917/2010 

E-mail: hinajankaga@gmail.com 

Web: www.kmensov.cz 

 

Vedení kmene: 

Náčelník: Ilona Kaletová (Owotanla)  

Hospodář: Ilona Kaletová (Owotanla) 

Ohnivec: Ilona Kaletová (Owotanla) 

Písmák: Martin Svoboda (Soda) 

Předseda ROP: Ilona Kaletová (Owotanla) 

  

mailto:hinajankaga@gmail.com
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Základní informace: 

 

Jsme dětský kmen, který vznikl 18. 11. 2015. Centrem naší působnosti je vesnice 

Doksy u Kladna, ale naši členové dojíţdějí i z okolních vesnic. V kmeni máme děti 

od první třídy základní školy. Pokud to okolnosti dovolují, máme kaţdý týden 

pravidelné schůzky, jednou do měsíce jednodenní výpravu, jednou do roka 14denní 

tábor a minimálně dvakrát do roka víkendovou výpravu s přespáváním. 

Momentálně pro velký počet dětí dělíme schůzky pro děti mladšího školního věku 

a staršího školního věku. 

 

Ačkoliv náš kmen nedisponuje vlastní klubovnou, pro pravidelné schůzky 

vyuţíváme prostory volnočasového centra, které nám k tomuto účelu zapůjčuje 

vedení obce, které nás v roce 2018 podpořilo také zapůjčením náhradních 

prostor z důvodu rekonstrukce centra.  

 

Náplní pravidelných schůzek jsou pohybové i logické hry, poznávání rostlin a 

ţivočichů, vázání uzlů, pouţívání mapy a buzoly, ale třeba také společné povídání o 

nejrůznějších tématech. Snaţíme se program uzpůsobit věku dětí v jednotlivých 

skupinách, činit ho pro děti zajímavý, ale také naučný.  

 

Pravidelně se snaţíme dětem dávat moţnost splnit si korálky, nebo orlí pera a 

motivovat je k jejich plnění. V roce 2018 bohuţel nebylo z organizačních důvodů 

moc prostoru ke společnému plnění vybraných činů a tak zůstalo plnění činů aţ na 

výjimky iniciativou jednotlivců, avšak naším cílem je toto změnit v průběhu 

nadcházejícího roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled činnosti kmene za rok 2018: 

Pravidelné schůzky, kaţdý pátek dvě hodiny 

 

Školní rok 2017/2018 

Mladší (1. - 3. třída) - úterý 14.00 - 16.00 

Starší (4. - 9. třída) - úterý 16.00 - 18.00 

 

Školní rok 2018/2019 

Mladší (1. - 3. třída) - pátek 15.00 - 17.00 

Starší (4. - 9. třída) - pátek 17.00 - 19.00 

 

Výpravy za rok 2018 

Techmánie Plzeň (únor) 

Stará Praha (duben) 

Wandříček (červen) 

Tábor Račice nad Berounkou 2018 (červenec) 

Přechod Šumavy 2018 (srpen) 

Podzimní prázdniny na faře v Michalových Horách (říjen) 

Národní muzeum (listopad) 

Výroční sněm a třetí narozeniny kmene (prosinec) 

 

Vedlejší činnost v r. 2018 

Na přelomu roku 2018/2019 jsme rekonstruovali kmenové webové stránky. Nově 

obsahují obecné informace o našem kmeni a o aktuálním dění. Snaţíme se je 

nadále dotvářet a upravovat tak, aby se staly nejen nástrojem prezentace našeho 

kmene a naší činnosti širší veřejnosti, ale také jako informační koutek pro 

všechny naše členy. Rekonstrukci a správu webu zvládáme zcela svépomocně. 

 

Od r. 2018 spolupracujeme v určité míře také se ZŠ Kamenné Ţehrovice. Ačkoliv 

činnosti kmene a školy se přímo nedotýkají, vypomáháme s některými programy 

pořádanými školou, za coţ nám škola umoţňuje vypůjčení některého jejího 

vybavení. 



Finance 

 

V roce 2019 jsme vybrali celkovou částku 142.184 kč, z toho 18.200 kč tvoří 

dotace MŠMT. Celkem jsme odvedli 16.830 kč členské příspěvky na další rok. 

Celkové výdaje na rok 2018 byly 145.115 kč. Nejvýznamnější podíl (orientačně 

cca 70%) tvoří výdaje na provozní a materiální zajištění letního tábora a dalších 

kmenových výprav. Ostatní výdaje zahrnují nákup sportovních pomůcek, a dalšího 

vybavení. Mezi nejvýznamnější poloţky, které jsme v roce 2018 nakoupili patří 

přístřešky, vařiče, filtr na vodu a lakrosky. 

  



Výkaz zisku a ztráty 
podle přílohy č. 2 
vyhlášky č. 504/2002 
Sb 

VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM 
ROZSAHU 

k 31.12.2018 
 
 

   

       

( v celých tisících Kč 
) 

 

Název a sídlo účetní jednotky 
                   

        

IČO 
  

Liga lesní moudrosti - kmen 
Hinajankaga 
Na Hradčanech 80 
Tuchlovice 
273 02 

Účetní jednotka doručí: 
1 x příslušnému 
finančnímu 
orgánu 

      

    

05041333 
  

          

                   

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

I Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 127  127 

II Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    

III Osobní náklady 4    

IV Daně a poplatky 5    

V Ostatní náklady 6    

VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek 

7    

VII Poskytnuté příspěvky 8    

VIII Daň z příjmů 9    

 Náklady celkem 10 127  127 

B. Výnosy 11    

I Provozní dotace 12    

II Přijaté příspěvky 13 4  4 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží 14    

IV Ostatní výnosy 15 98  98 

V Tržby z prodeje majetku 16    

 Výnosy celkem 17 102  102 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -24  -24 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -24  -24 
                   

 
 

Odesláno 
dne: 

 

Razítko: 

 
Podpis 
odpovědné 
osoby: 

 

Podpis osoby odpovědné 
za zaúčtování: 

 

  

  

Telefon: 

 

Datum tisku: 31.3.2019 
 

 
. 

 

  



Rozvaha podle přílohy 
č. 1 
vyhlášky č. 504/2002 Sb 

VÝKAZ ROZVAHY VE ZJEDNODUŠENÉM 
ROZSAHU 

K 31.12.2018 

    

        

       

( v celých tisících Kč 
) 

  

Název a sídlo účetní jednotky 
                     

        

IČO 
   

Liga lesní moudrosti - kmen 
Hinajankaga 
Na Hradčanech 80 
Tuchlovice 
273 02 

Účetní jednotka doručí: 
1 x příslušnému 
finančnímu 
orgánu 

       

    

05041333 
   

           

                     

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni 

účetního období 

 AKTIVA    

A. Dlouhodobý majetek celkem 1   

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3   

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5   

B. Krátkodobý majetek celkem 6 28 23 

I. Zásoby celkem 7   

II. Pohledávky celkem 8   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 28 24 

IV. Jiná aktiva celkem 10  -1 

 Aktiva celkem 11 28 23 

 PASIVA    

A. Vlastní zdroje celkem 12 28 4 

I. Jmění celkem 13 28 28 

II. Výsledek hospodaření celkem 14  -24 

B. Cizí zdroje celkem 15  19 

I. Rezervy celkem 16   

II. Dlouhodobé závazky celkem 17   

III. Krátkodobé závazky celkem 18  19 

IV. Jiná pasiva celkem 19   

 Pasiva celkem 20 28 23 
                     

 
 

Odesláno 
dne: 

 

Razítko: 

 
Podpis 
odpovědné 
osoby: 

 
Podpis osoby 
odpovědné 
za zaúčtování: 

 

  

  

Telefon: 

 

Datum tisku: 31.3.2019 
 

 
. 

 



Cíle do roku 2019 

V roce 2019 bychom rádi pokračovali v naší činnosti a chtěli bychom splnit 

těchto několik bodů: 

 

 Ušít týpí 

 Ušít indiánské oblečení 

 Vybrat a naplánovat společné plnění vybraných orlích per 

 

Pro rok 2019 máme naplánováno se zúčastnit těchto akcí: 

 Lakrosový turnaj 

 Stará Praha 

 Stopa Černého vlka 

 Krátký víkendový vandr postavený na míru pro mladší členy 

 Letní tábor 2019 Sochor 

 

 

 

  



Fotografická příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techmánie Plzeň - Obří jojo a gyroskop 



 
"Wandříček" 

 

 
Přechod Šumavy - trojmezí 



 

 
 

Návštěva expozice keltské kultury - zámek Niţbor 

 

 
 



Vyjíţďka na koních - Račice nad Berounkou 

 
 

Návštěva Koněpruských jeskyní 

 

 
Zpracování dřeva na oheň 



 
Podzimní prázdniny na Faře v Michalových Horách 

 

 
 

Společný oběd při návštěvě tábořiště na Kosím potoce 



 
 

První seznámení s lakrosem 

 

 
 

Výroční sněm 


