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Kmen Tate Osmaka je dětský kmen Ligy lesní moudrosti, 
který sídlí v Dolanech (Královéhradecký kraj). Součástí 
LLM jsme od roku 2002, ale naše činnost má za sebou již 
dvacet sedm let. Tento rok jsme registrovali 53 členů (viz 
tabulka). Z tabulky je také evidentní, že kmen si udržuje  
i nadále charakter dětského (rodinného) kmene. Gene-
račně se proměnil, v kategorii do 18-ti let jsou převážně 
děti mladšího školního věku, tudíž i akce během roku jsou 
přizpůsobeny tomuto věkovému rozpětí. V kategorii nad 
26 let by bylo také vhodné uvést, že 9 členů je aktivních  
v kmeni během celého roku a 9 členů je rodinných pří-
slušníků.

Liga Lesní Moudrosti - Kmen Tate Osmaka

rok do 18 let do 26 let nad 26 let celkem
2018 29 6 18 53
2017 26 5 16 47
2016 25 6 16 47
2015 24 6 13 43
2014 19 11 9 39

Znak kmene Tate Osmaka

Znak kmene Tate Osmaka vznikl v roce 2005. 
Námětem pro jeho vytvoření byl doslovný překlad 
názvu Tate Osmaka - Větrné údolí. 

Kmen využívá ještě znak Psích bojovníků. 
Náčelníkem Psích bojovníků je Vlk a do řad Psích 
bojovníků jsou přijímáni mladí bojovníci od věku 
18-ti let. Během roku a hlavně na táboře se starají  
o chod a bezpečnost celého tábora.
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Během školního roku se pravidelně scházíme 
každý pátek na Zátoce v naší Sroubence nebo 
v dolanské sokolovně.

Tradiční schůzky, kdy hrajeme hry nebo 
si užíváme společně strávený čas v lese, jsou 
prokládány netradičními aktivitami (např. 
návštěva zoo, bazén, kolo), které oživují 
kmenovou činnost a dávají nám možnost 
všestranného rozvíjení. K činnosti našeho 
kmene také patří mnoho jednodenních 
výletů či víkendových výprav, během kterých 
se vydáváme na různá místa (nejen) našeho 
kraje. 

V rámci projektu „Pro všechny“ 
pořádáme akce pro neorganizované děti  
a mládež do 16 let. Ty probíhají formou 
„děti dětem“. Starší i mladší členové kmene 
se aktivně podílejí na organizaci jednotlivých 
akcí. Přicházejí aktivní formou bavit jak 
ostatní členy kmene, tak děti z okolních 
vesnic.

   Činnost kmene v roce 2018

Kmenové akce roku 2018:

Kmenové schůzky roku 2018:

Kmenové schůzky se v roce 2018 ode-
hrávaly jak na naší základně na Zátoce, tak  
i v prostorách sokolovny v Dolanech. Netra-
diční bylo například navštívení Muzea magie 
v Jaroměři, výlet na koloběžkách do Cyklo-
muzea v Žirči nebo představení cirkusu Pau-
lus v sokolovně. Tento rok jsme se opět sna-
žili zvelebovat Zátoku, a to například sázením 
vrb na břehu potoka, který tudy protéká. Ke 
konci roku jsme zaměřili pár schůzek na naše 
vědomosti. Například k výročí stého výročí 
vzniku Československa jsme si připomněli 
historii a symboly našeho státu. K dalším pa-
tří i schůzka zaměřená na osvojení azimutů 
a turistických značek. Před Vánocemi někteří 
členové kmene vystoupili v pohádce Vodník 
Mařenka. V průběhu roku jezdí starší členové 
kmene pomáhat na závody psích spřežení.

12. 1. – Městské lázně - Aquacentrum HK 
1. – 4. 2. – Zimní soustředění – Buřany 
Pololetní prázdniny jsme strávili na chatě Dolance 
v Krkonoších. Sněhu jsme si užili nejen na lyžích na 
nedalekých sjezdovkách, ale i na svahu u chaty, kde se 
dalo jezdit prakticky na všem.
4. – 8. 5. – Osmácká kola na Jizerkách
Letos jsme opět navštívili Janov nad Nisou v Jizerských 
horách. Na kolech jsme se vydali hledat krásy Jizer-
ských hor.
 25. 5. –  Muzeum magie 
Tento rok jsme netradičně navštívili Muzeum Magie  
v Jaroměři. Viděli jsme kouzelnické představení a poté 
jsme se šli podívat do samotného muzea.
1. – 12. 7. – Letní tábor
Začátek prázdnin jsme, jako každý rok, strávili na tábo-
řišti Zátoka. Letošním tématem byl „rok“. Na táboře 
jsme hráli plno her, věnovali se indiánským činnostem, 
jeli jsme na výlet, ale při všech těchto aktivitách jsme 
nezapomněli ani na relaxaci.
21. 9. Výlet na koloběžkách do Cyklomuzea v Žirči
27. – 30. 9. – Tawiskara
30. 11. – Cirkus Paulus
V listopadu nás navštívil Cirkus Paulus. Viděli jsme 
kouzelnická a akrobatická vystoupení a plno zvířátek. 
Na konci si každý mohl pohladit mývala a vyfotit se  
s ním.
14. 12. – Předvánoční opékání
21. 12. – Pohádka Vodník Mařenka (DS Dolany)
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Zimní soustředění Buřany (1. - 4. 2. 2018)

Osmácká kola na Jizerkách (4. - 8. 5. 2018)
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Muzeum magie (25. 5. 2018)

Tawiskara (27. - 30. 9. 2018)
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Cirkus Paulus (30. 11. 2018)

Předvánoční opékání (14. 12. 2018)

Pohádka Vodník Mařenka (21. 12. 2018)
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Letní tábor kmene (1. - 12. 7. 2018)
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Projekt  „Pro všechny 18“

Projekt byl zrealizován během roku 2018

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení celoroční podpory vybraných forem práce  
s neorganizovanými dětmi a mládeží

Liga lesní moudrosti
The Woodcraft League of  Czech Republic

Kmen Tate Osmaka

Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Podpora celoroční činnosti kmene Tate Osmaka:

Akce pro veřejnost:

Naše činnost během roku 2018 spočívala  
v pravidelných schůzkách a akcích. Každý pátek 
(mimo prázdniny) se konaly kmenové schůzky. 
Kmenové akce jsme organizovali jednodenní 
(lezecká stěna, plavecký bazén, výpravy, 
divadelní představení) i víkendové (lyžování 
o pololetních prázdninách, Osmácká kola na 
Jizerkách, táboření v týpí na tábořišti „Zátoka“ 
pod Miskolezy, například podzimní Tawiskara. 
Letní tábor v indiánských týpí byl naší nejdelší 
akcí. 

V průběhu roku 2018 byly kmenem LLM Tate 
Osmaka realizovány akce pro neorganizovanou 
mládež „Pro všechny 18“. Tento projekt má 
již šestnáctiletou tradici. Jednotlivé aktivity 
se zaměřovaly především na děti a mládež do 
šestnácti let žijící ve venkovském prostředí. 
V rámci naší činnosti jsme sestavili nabídku 
volnočasových aktivit. Stanovili jsme si cíle – 
smysluplně ovlivňovat volný čas dětí a mládeže 
formou zábavného, výchovného a vzdělávacího 
charakteru, z kterých pořádané akce vycházely. 
Celý projekt byl realizován v obcích Dolany, 
Čáslavky a Miskolezy. Při některých akcích jsme 
spolupracovali s divadelním spolkem Dolany. 
Především se jednalo o aktivity, které pozitivně 
ovlivňují zdravý životní styl dětí, podněcují 
tvořivost, rozvíjejí pohybové aktivity a manuální 
zručnost. Celkově se akcí zúčastnilo přes 350 

aktivních účastníků z řad dětí a mládeže + 
doprovod rodičů. 

Celý projekt byl financován z více zdrojů: 
Královéhradecký kraj, MŠMT, obec Dolany a obec 
Chvalkovice. 

• 11. 3. Dětský maškarní rej – 60 dětí s maskami 
+ doprovod rodičů, soutěže s malými odměnami, 
tanec

• 29. 3. Velikonoční turnaj ve stolním tenise – 
35 dětí z okolí

• 30. 4. Čarodějnice – 52 dětí v čarodějnickém 
oblečení + další děti bez kostýmů. Čarodějnické 
soutěže, odměny pro všechny zúčastněné děti. Po 
hrách následoval večer plný hudby a zábavy pro 
děti i dospělé.

• Strašidelný les jsme tento rok nemohli uspořá-
dat kvůli velikému suchu, které by mohlo ohrozit 
akci.
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Dětský maškarní rej (11. 3. 2018)

Velikonoční turnaj ve stolním
tenise (29. 3. 2018)

• 27. – 30. 9. Tawiskara – lukostřelecké soutěže a 
táboření. 60 táborníků, z toho 49 účastníků.

• 7. 10. Výroba indiánských bubnů – výroba 
bubnů, rozhovor s indiánem Darrylem, který po-
chází z Kanady.

• 12. 10. Draci nad vesnicí (hřiště Dolany) soutěž 
v pouštění draků, 45 účastníků + doprovod rodičů.

• 23. – 24. 11. Indiánské tvoření (sokolovna Do-
lany) výrobky z korálků a kůže, výroba šperků, la-
pačů snů, výstava indiánských výrobků. Účast: 25 
dětských účastníků + dospělí.

• 9. 12. Adventní koncert pěveckého komorního 
sdružení Cantus v Dolanské kapličce. Celkem 60 
účastníků ze všech věkových kategorií.

Fotografie z akcí:
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Tawiskara (27. - 30. 9. 2018)Čarodějnice (30. 4. 2018)
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Výroba indiánských bubnů (7. 10.
2018)

Draci nad vesnicí (12. 10. 2018)
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Indiánské tvoření (23. - 24. 11.
2018)

Adventní koncert (9. 12. 2018)
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Partneři projektu:

obec Dolany obec Chvalkovice
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   Hospodářský výkaz kmene

Za rok:                                      2018Název: TATE OSMAKA číslo:           506

1

2
3
4

5
6
7
8

příspěvky
dary
státní dotace
dotace obcí
příjem z akcí
ostatní
s vlivem na daň
Celkem

Příjmy Kč

       0,00 Kč
 375 074 ,00 Kč

40 000,00 Kč
130 522,00 Kč

         200 000,00 Kč
          0,00 Kč

561 556,00 Kč

       12 960,00 Kč 9

10
11
12
13
14
15
16

Výdaje
odvod příspěvků
investice
opravy MTZ
inventář
provozní náklady
hlavní činnost
s vlivem na daň
Celkem

        14 260,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

267 498,00 Kč
125 776,00 Kč
 264 192,00 Kč

       0,00 Kč
671 726,00 Kč

18

19
20
21
22

23
24
25

26
27

Provozní náklady
nájemné
energie
otop
vodné
spoje
cestovné
služby
drobný spotřební mat.

ostatní
Celkem

           0,00 Kč
       0,00 Kč
       0,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

 0,00 Kč
125 776,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

125 776,00 Kč
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Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) - 110 170,00 Kč

Počet registrovaných členů*
do 15 let
16 – 18 let
19 – 26 let
nad 26 let
Celkem

27
2
6

18
53

28

29
30
31

32
33
34

Majetek
Investice
Pokladna
Běžný účet
Pohledávky
Zásoby
Ceniny
Celkem

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

1 070,00 Kč
3 073,09 Kč

0,00 Kč
403 706,00 Kč

407 849,09 Kč

478,00 Kč
 93 494 ,93 Kč

       0,00 Kč
671 204,00 Kč

765 176,93 Kč

Jmění
Půjčky
Závazky
Celkem

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

0,00Kč
0,00Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč
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Název: Liga lesní moudrosti – kmen Tate Osmaka

Sídlo: Čáslavky 27, Dolany, 552 01

Statutární zástupce: Jiří Plšek

IČ:70 95 52 71

Registrační číslo kmene: 506

Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl:  

Stanovy LLM – WL (Liga lesní moudrosti – Woodcraft League)

Náčelník a ohnivec kmene: Jiří Plšek – Waštélaka 

Rodoví náčelníci: Zdeněk Burkert – Vlk / Veronika Lemberková – Mašinka 

Účetní kmene: Martina Hamzová

Členové ROP: Jiří Plšek – Waštélaka /Zdeněk Burkert – Vlk / Iva Kučerová – Želva

www.woodcraft.cz

Organizační struktura

Oficiální údaje

www.tateosmaka.cz


