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Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem sídlícím v Dolanech (Královéhradecký kraj). Sou-

částí Ligy Lesní Moudrosti jsme od roku 2002, avšak za sebou máme již dvacet dva let působení. Tento 

rok jsme registrovali 39 členů, z toho 27 dětí do 18 let, 5 lidí do 26 let a 7 lidí nad 26 let. 

TATE OSMAKA – KMEN LIGY LESNÍ MOUDROSTI
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FILOZOFIE WOODCRAFTU – LIGA LESNÍ MOUDROSTI

Liga Lesní Moudrosti se hlásí k celosvětové organizaci Woodcraft založené v roce 1901 americkým 

přírodovědcem a spisovatelem E. T. Setonem. Woodcraft (lesní moudrost), jak řekl Ernest Thompson 

Seton, je pro lidi od 4 do 94 let. Její myšlenky ukazuje nejlépe zákon, jež nás vede k uvědomění si lidských 

hodnot.

TOTO JE SVĚTLO KRÁSY: 1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.

TOTO JE SVĚTLO PRAVDY: 2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.

TOTO JE SVĚTLO SÍLY: 3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

TOTO JE SVĚTLO LÁSKY: 4. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

WOODCRAFTERSKÝ ZÁKON

Symbolem lesní moudrosti je bílý štít s modrými rohy (pokud 

je tento znak umístěn  na praporu, pak na červeném s koženým 

třepením). Rohy znamenají „útok“ a štít „obranu“. Je tím 

vyjádřena myšlenka „zdatný a připravený“. Modrá barva rohů 

má připomínat „modrou oblohu“, heslo LLM. Neboť chceme 

žít pod modrou oblohou, v záři slunce. 



Naši činnost je možné zhlédnout během školního roku každý pátek na kmenových schůzkách. Schůzky 

využíváme nejen ke společným hrám, ale i k poznávání přírody, učení se různým dovednostem a rozvoji 

celé osobnosti. Veškerá naše činnost je určena dětem a mládeži, což nám umožňuje přitažlivou formou 

pozitivně ovlivňovat osobní vývoj a rozvoj mladé generace a nabídnout jí atraktivní neformální vzdělávání. 

Během celého roku pořádáme v kmeni jednodenní i víkendové akce, výpravy či výlety a samozřejmě akce 

pod námi pořádaným projektem „Pro všechny“. Jednotlivé akce jak pro kmen, tak i pro neorganizované 

děti a mládež do 16-ti let, nám umožňují rozmanitě využívat náš volný čas.

ČINNOST KMENE BĚHEM CELÉHO ROKU
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V roce 2013 jsme se vypravili na tyto akce:

KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Zimní soustředění / Janovičky (leden/únor)

Šumava na kolách/ Filipova Huť (květen)

Bambiriáda 2013/ Praha (květen)

Tawiskara, Setkání rodinných kmenů / Zátoka, Miskolezy (září)

Výprava za pecí / Dědov (listopad)

KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE / NETRADIČNÍ SCHŮZKY

Bruslení / Zimní stadion Jaroměř (leden)

Osmikolky na schůzce / Černožice  (duben)

Lezecká stěna / Černožice  (duben, listopad)

Městské lázně - Aquacentrum / Hradec Králové (říjen)

Kuželky / Josefov (prosinec)

K dalším aktivitám patří individuální akce členů kmene: např. Setkání náčelníků rodů dětských kmenů - 

Zi/Závody RWE - Vlk/ Českosaské Švýcarsko na kolách starších kmene. Mimo těchto víkendových akcí 

pomáhají starší členové každoročně Musher clubu Metuje při organizaci závodů psích spřežení. Tento 

rok pomohli při závodech BONO v Červeném Kostelci 19. – 20. 10. 2013 a při závodu Hradecký 

mid v Bělči nad Orlicí 30. 11. – 1. 12. 2013.



KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Zimní soustředění Janovičky (31. 1. - 3. 2. 2013)
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Šumava na kolách / Filipova Huť (2. - 5. 5. 2013)
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Bambiriáda 2013 / Praha (23. - 26. 5. 2013)
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Tawiskara a Setkání rodinných kmenů/ Zátoka, Miskolezy (13. - 15. 9. 2013)

Navzdory ne zrovna příznivé předpovědi počasí se sešlo na naší (poněkud) rozbahněné Zátoce oko-

lo čtyřiceti woodcrafterů, aby si zase změřili své lukostřelecké schopnosti nebo si vyměnili zkušenosti 

ze soudku fungování rodinných kmenů. Během pátečního odpoledne vyrostlo na louce pět týpí a než 

začalo pršet, téměř všichni jsme bydleli. I když nás z nebe poctivě sprchovali, první noc jsme přežili  

v suchu. V sobotu ráno, když zrovna jen mžilo, se dopřipravila lovecká stezka. Ovšem tomu předcházela 

dlouhá debata, kdy si samotní pořadatelé museli ujasnit, jestli je tam těch terčů devět nebo dvanáct. Dále 

se dostavěla střelnice (na rovinnou a ústupovou střelbu) a dokončily se všechny nepříjemné věci adminis-

trativního typu.  Co teď? Z nebe pořád padá voda, všude mokro a bahno... My jsme svoji dobrou náladu 

neztratili a po intenzivní, kolektivní hypnóze nebe jsme zastavili déšť a dokonce i vyvolali trochu sluníčka. 

Konečně se mohlo začít střílet! Skupiny se pomalu začaly vydávat na loveckou stezku (málem se nám po-

vedla i hra – ulov svého houbaře), na řadu přišla rovinná střelba, u toho se vařil oběd. Odpoledne došlo i 

na královskou soutěž – ústupovou střelbu. Letos jsme měli trochu poupravená pravidla. Podívaná to byla 

náramná. Jak u mladších, tak u starších střelců došlo k několika překvapujícím výsledkům. 

Po této vsuvce se v klidu pokračovalo v původních soutěžích. Večer se zapálil oheň, byla dokonce  

i kytara. Aby těch speciálních střeleb nebylo málo, dělala se i Waštělákova noční střelba. Principem bylo 

to, že na terč se přidělaly, nám velmi dobře známé, svítící náramky, střelci stříleli vlastně dle paměti a viděli 

jen kroužek ve tmě a to jestli se trefili, poznali až po příchodu k terčům s čelovkou. Vítěz (Tawasentha 

z Tussilága) byla hned na místě obdarována cenou, hodnou nočního střelce. V neděli pak přišla dlouho 

očekávaná chvíle rozdávání pohárů. Letos se rozdalo devět sad pohárů. Na to, jak dlouho mi trvalo to 

spočítat, rozdáno to bylo velice rychle. Pak už jsme si jen sbalili batohy a týpí a hurá domů do různých 

koutů Čech. Pořádající kmen Tate Osmaka se těší na další ročník Tawiskary a doufáme, že se opět sejde-

me v tak hojném (a třeba i hojnějším) počtu. Zi
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Výprava ze pecí / Dědov (1. - 3. 11. 2013)

…. ubytováni budeme v luxusní chalupě, která pamatuje možná Marii Terezii nebo alespoň Leopolda. Opravdu bytelná 

dřevěnice u řeky Metuje. Chalupa je ovšem určena hlavně pro ty, kterým nevadí vrzavá podlaha, vaření u kachlové pece, 

cihlová dlažba a suchý záchod…televizi, tekoucí vodu ani čistotu zde nehledejte!!! To znamená, že je to přímo šité nám na 

míru.

Tak takhle nás lákalo zvadlo a jasně, že se taková nabídka neodmítá. A kdo jednou prožil Dědov, odnáší 

si krásné zážitky. My totiž Dědov rádi hlavně v zimě, kdy zachumlaní v čepicích a rukavicích uléháme do 

promrzlých spacáků, nařádkovaní vedle sebe jako sardinky. To je nezapomenutelný zážitek, i když letos 

nás zastihl ještě teplý konec podzimu. Žádný sníh a promrzlé nožky. Ale srandy byl kopec. Vyzkoušeli 

jsme si své kuchařské umění při pečení chleba a svou kulinářskou dovednost při pizze. Než však byla 

pečící sobota, předběhl jí cestovní pátek a výprava Osmáků za pecí. S batohy hurá vlakem a někteří, co 

nestíhali (jako já), tak i jinými dopravními prostředky. Ale úkolem bylo, dostat se do Dědova za každou 

cenu. Jaké překvapení mě čekalo, když jsme s Jurou dorazili. Byla tam Želvička s Marťulou a s malým 

Tomíkem, přijela i Jehla s Ondrou a Niks. Takže spolek „cetek“ se opět sešel ve větší skupině, z čehož 

jsem měla velkou radost. Ale nebojte, já měla radost ze všech, které jsem viděla. 
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Tak a už se blížím k sobotě, která začala krásnou procházkou na Ostaš. Hezky jsme si provětrali nožičky 

a bříška na to naše pečící odpoledne, které se rozjelo ve jménu chleba. Pěkně roztopit pec a každý malý  

i velký si plácal to svoje těsto na chlebík, i malá Martinka si jeden chlebíček uválela. No kdybyste to viděli, 

hotová pekárna. A co pak pizza – taková dobrota, jen neuvěřitelně sytá. Takže zvládnout celou pizzu byl 

velký úkol, ale byli tací, kteří zvítězili (viď Ondro a Pyžamo). S plnými bříšky jsem trávili v poklidu útulné 

chaloupky a najednou se otevřely dveře a …a čekala nás kouzelná procházka plná znamení, blikajících 

světýlek a půdního tajemství. Vždyť jsou dušičky. Člověk si připadal jako v pohádce, stoupal za světýlky 

a na dřevěné podlaze svítily hvězdičky jako spadlé z nebe………jéééééééé a najednou se z černo černé 

tmy objevila rukáááááááá. No jistě, když se člověk rozplývá nad tou krásou, musí očekávat, že je někde 

poblíž jedna velká nástraha v podobě Vlka. A taky, že joo. No pěkné. Na lumpárny ho užije. Ale to je na 

tom to nejkrásnější, máte kolem sebe lidičky, s kterými je vám dobře. A to já celý víkend měla, takže Vám 

všem moc děkuji. Rybka



Setkání náčelníků rodů dětských kmenů - Zi  / Přelouč (4.- 6. 1. 2013)

Vlak – drn, drn, drn – a najednou Přelouč! Na nádraží nás nečekal nikdo jiný než sám nejvyšší klíčník 

Bradavic Hagrid – Chlup s lucernou, aby nás doprovodil při slavnostní plavbě prváků. Jenže Brumbál se 

pohádal s jezerními lidmi, a tak jsme byli odkázáni jen na své nohy. Ovšem procházka po blátivé cestě 

kolem temného, hučícího Labe měla také své kouzlo. Dle mého orientačního „smyslu“ bych řekla, že 

jsme se na přeloučské náměstí dostali pěknou oklikou. Alespoň jsme cestou posbírali další prváky, kteří 

využili jiných dopravních prostředků než vlaku. Na náměstí nás už čekal Olivander, abychom si vybrali 

hůlky – nový model, který si kouzelník vybere podle chuti. V cestě k hradu jsme pak pokračovali poslepu. 

Údajně to prý nebylo zase tak daleko, ale poslepu to dalo zabrat.

Jak je možné, že mají v Bradavicích takový nepořádek? Kouzelný klobouk se jim ztratil, takže jsme se 

do kolejí rozřazovali podle chutí našich hůlek. Když člověk ochutnával už čtvrtý pendrek, poněkud se mu 

to zkreslovalo. Posunuli jsme se dále – stále poslepu. Naštěstí na konci cesty do velké síně nás už čekal 

Dobby, aby těm největším ztracencům podal pomocnou ruku. Večeři už jsme naštěstí mohli jíst vidouce 

co je v misce... (úryvek z článku od Zi)
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KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE
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Lezecká stěna/ Černožice (duben, listopad)

21.5.1922

K ránu se ozývá bubnování krupiček sněhu na střechu stanu. Okolní skály jsou v mlze.  

V 6:30 se mezi mraky otevře trhlina. Mohou tedy počítat s pěkným dnem? „Myslím, že bychom 

měli brzo vstát“, řekne jeden. Nikdo neprotestuje. Noc byla horší než předchozí den. Jsou una-

venější, než když uléhali, a úplně ztuhlí. (z knihy Reinholda Messnera, Malloryho druhá smrt)
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O několik desítek let později…..

Skupinka odvážných lezců nemusí čekat na hezké počasí a pěkně v teple - plni sil, rozbalují své lezecké ná-

činí u stěny jaroměřského horolezeckého klubu v Černožicích. Někteří, s obavami v očích, pomalu oblé-

kají úvazky a připojují se na konec lana. Že lezení má tři stupně obtížnosti (ve skutečnosti jich je již XI, ale 

o tom jindy) – jde to, jde to blbě a nejde to, se mohl přesvědčit každý. Někdo takzvaně vyběhl i přes zákeř-

né převisy, jiný byl rád, že se dostal do půlky cesty. Ale to vše patří k tomuto sportu. A na to, že někteří se 

dotkli této krásy poprvé, klobouk dolů. Ti, co zrovna nebyli na laně, se mohli vyřádit na tzv. boulder stěně,  

u které není potřeba jištění, jelikož je nízká a kdo se pustí, spadne do matrace.

Doufám, že některé z vás toto pohltilo a sejdeme se nejen někde u umělé stěny, ale že si jednou troufneme 

zdolávat i opravdové skály. Hore zdar Želva
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Městské lázně - Aquacentrum/ Hradec Králové (říjen)

Osmikolky na schůzce/ Česká Skalice (duben)



Každoroční největší akcí kmene je LETNÍ TÁBOR, který se koná tradičně na našem tábořišti Zátoka 

(Miskolezy). Tentokrát se konal v termínu 3. - 14. července 2013.

13

Letošní táboření na Zátoce máme již za sebou a já sedím nad listem bílého papíru a v myšlenkách se mi 

promítají všechny prožité dny ve vybrané společnosti všech Osmáků. Každý rok je v něčem jiný – jinak 

krásný, jinak zážitkový. Loňský rok nás Zátoka „vyškolila“ v bouřlivých povodňových podmínkách, letos 

nám nabídla nádherné slunečné počasí. Tak jaký vlastně byl tábor roku 2013? 

Byl hlavně o nás všech – o partě lidiček (malých i velkých), kteří dokážou vytvořit tu správnou táborovou 

atmosféru. Byl o pohodě, skvělém počasí, úžasné náladě, smíchu, hrách, večerních stezkách, hvězdném 

nebi a pěti týpí. Zážitků se letos urodilo mnoho. Mezi nejsilnější patřilo Dádovo noční dobrodružství 

mimo tábor, z kterého si přinesl nejen zážitek se srnci, ale také nové jméno – Kiktá Tablóka (tedy 

probuzen srncem). Takže vítej Kiktá Tablóko. Velké Wašté patří malým i velkým. První samostatné 

táboření si vyzkoušela naše nejmenší Marťule a nelze než podotknout, že to zvládla s dědou Vlkem na 

jedničku.  Další poděkování patří „náctkám“ – tedy partičce Osmáků 15+, kteří si vyzkoušeli, jaké to je 

starat se o program tábora. Jste úžasní človíčci, kteří začínají fungovat. Zůstaňte takoví, jací jste. Za to 

Vám patří Wašté! Táborové dny byly okořeněny výsadkem, turnajem v badmintonu, přepadem, finskou 
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(Vlkovou) stezkou jen pro nejodvážnější a nejotrlejší Osmáky. Atmosféru poklidného soužití dotvářelo 

malování bubnů, výroba indiánských panenek, korálkování, stavba potní chýše Píšťalkou a samozřejmě 

závěrečný sněm kmene. Moc příjemné byly také návštěvy Cinky a Culíka, které si na nás udělaly čas  

a strávily s námi pár chvil. Přijela se na nás podívat také Želvička s naším nejmenším indiánem Tomíkem, 

který určitě příští rok okusí táboření na vlastní kůži. Jako každý rok se mi zdá, že dny na Zátoce utíkají 

rychleji než obvykle a nedá se je zastavit a pozdržet………dá se je jen do sytosti prožít, zažít na vlastní 

kůži. Za letošní táboření na Zátoce bych ráda poděkovala Waštélakovi, Vlkovi, Mašince, Šárce, Jurovi, 

Kiktá Tablókovi, Píšťalce, Pyžamu, Cecilce, Gnašce, Kemovi, Ježkovi, Láďovi, Kopečkovi, Smajlíkovi, 

Terce, Sabče, Markovi, Matějovi, Báře, Makumbě, Martě, Pepče, Marťuli…  Rybka



LIGA LESNí MOuDROSTI
The Woodcraft League

Kmen Tate Osmaka

Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Projekt  „Pro všechny 2013“

Projekt byl zrealizován během roku 2013

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení celoroční podpory vybraných forem práce  
s neorganizovanými dětmi a mládeží
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Během celého roku 2013 byly kmenen LLM Tate Osmaka realizovány akce propojené projektem „Pro 

všechny 13“. Jednotlivé aktivity se zaměřovaly již jedenáctým rokem především na děti a mládež do 16-ti 

let žijící ve venkovském prostředí. Vytvořili jsme nabídku volnočasových aktivit v rámci programu „Tate 

Osmaka 13“ 

Pořádané akce vycházely z cíle, jež jsme si stanovili – tedy, aby smysluplně ovlivňovaly volný čas dětí  

a mládeže formou zábavného, výchovného a vzdělávacího charakteru. Celý projekt byl uskutečňován  

v obcích Dolany, Čáslavky a Chvalkovice.

Díky tomu, že kmen pořádal tento projekt již několik let, nachází v okolních obcích ohlas a zájem z řad 

obyvatel – převážně dětí a mládeže. Hojná návštěvnost veřejnosti (v odhadech akce za celý rok navštíví 

kolem 700 lidí) je velice důležitým ukazatelem smysluplnosti tohoto projektu a jedenáctý rok existence 

projektu „Pro všechny“ tento fakt jen potvrzuje. Nabízený program vycházel tradičně z naší činnosti  

a idejí „woodcraftu“, jehož cílem je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu a pozitivnímu ovlivňování 

osobního vývoje a rozvoje mladé generace.
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Partneři projektu:

   obec Dolany       obec Chvalkovice

Při některých větších akcích, kde bylo zapotřebí větší pomoc s organizací, jsme spolupracovali s divadel-

ním spolkem Dolany (pohádkový les, dětský karneval, vánoční koncert ). Spolupracujeme také se Základ-

ní školou Dolany. Tím rozvíjíme spolupráci a interakci s okolními spolky, což ve své podstatě pozitivně 

ovlivňuje fungování kulturního života v okolních obcích. Z celého projektu, který byl prezentován jed-

notlivými akcemi, je pro nás nejdůležitější spokojenost všech zúčastněných a vzpomínky, které si odnesli 

spolu s dobře využitým časem a dle ohlasů zúčastněných ke vší spokojenosti.

Náš cíl projektu „Pro všechny“ se nám podařil. udrželi jsme zájem dětí a rodičů s dětmi o nabízené 

akce (z akcí se staly místní tradice). I nadále pokračujeme v tomto celoročním setkávání s nečleny naší 

organizace. Prostřednictvím projektu „Pro všechny“ jsme nabídli široké spektrum možnosti výchovy, 

které nám dává Liga lesní moudrosti (LLM).

Podařilo se nám také udržet úroveň malého woodcrafterského centra s knihovnou, metodickými po-

můckami a příjemným prostředím pro setkávání. Dále se nám podařilo zkvalitnit materiálně technické 

zázemí pro pravidelnou činnost dětí a mládeže (střecha šapita, termosy a ozamy do týpí).
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Duben:  Jarní turnaj v kuličkách (19. 4. 2013)

Soutěž cvrkání kuliček jednotlivců.

Březen: Dětský karneval (17. 3. 2013)

Dětský karneval plný her, soutěží a zábavy.

Přehled akcí „Pro všechny 13“ realizovaných v průběhu celého roku 2013:
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Duben:  Čarodějnice (30. 4. 2013)

Tradiční pálení čarodějnic, soutěžní podvečer pro děti (masky)

Květen: Bambiriáda Praha (23. - 26. 5. 2013)

ukázka naší činnosti, prezentace woodcraftu, rozdělávání ohně křesáním.
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Červen: Pohádkový les - dětský den (1. 6. 2013)

Pohádkové toulání krásnou přírodou s nezapomenutelnými zážitky pro velké i malé.

Srpen: Strašidelný les (31.8. 2013)

Tajuplná cesta temným lesem, plným překvapení pro malé i velké. 
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Září: Lukostřelecké dny - Tawiskara a Setkání rodinných kmenů  (13. - 15. 9. 2013)

Lukostřelecké dovednosti, ukázky, učení - výměna zkušeností mezi oddíly, rodinnými kmeny 

Říjen: Draci nad vesnicí (11. 10. 2013)

Soutěž v pouštění draků.
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Prosinec: Indiánská řemesla (7. 12. 2013)

Práce s jelenicí, s korálky, barvení, zdobení. Inspirací se staly námi vyrobené předměty - nákrdelníky, 

korálkované či barvené váčky nebo drobné obřadní pomůcky. 

Prosinec: Adventní koncert (15. 12. 2013)

Předvánoční hudební zastavení.



NETRADIČNÍ OCENĚNÍ PRO JEDNOHO Z NÁS

Předání ceny ČRDM Přístav/ Praha (prosinec)

Měla jsem tu čest, podílet se na nominaci Waštélaky na Cenu Přístav. A jsem moc ráda, že tomuto člo-

víčkovi, kterého znám již dvacet let, byla tato cena udělena. Ale co je vlastně Cena Přístav? Jedná se  

o ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za 

podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. 

Z NOMINACE JIŘÍHO PLŠKA - WAŠTÉLAKY NA CENU PŘÍSTAV...

 JIŘí PLŠEK je v prvé řadě výjimečný člověk. Oblast volného času dětí a mládeže jej natolik uchvátila, 

že jí věnuje nespočet svého času. Tento svět žije, prožívá a vytváří díky svému aktivnímu přístupu prostor 

pro setkávání dětí a mládeže. Je nadšencem, woodcrafterem, kterého inspiruje svět indiánů. Musherem, 

jehož okouzlila severská psí plemena. Je plný elánu, představ, cílů, nápadů a vizí. Je člověkem, který umí 

lidem předávat své zkušenosti a zároveň vytvářet prostor pro spolupráci mezi všemi generacemi... 

Organizace, které podpořily nominaci: Liga lesní moudrosti / kmen Tate Osmaka/ ZO ČSOP Puš-

tíci Jaroměř / Mushers club Metuje / Základní a Mateřská škola Dolany / Mateřská škola Náchodská 

Červený Kostelec
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Za rok:                                      2013Název: TATE OSMAKA číslo:           506

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) - 8 744,00 Kč

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

20
7
5
7

39

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

379,00 Kč
15 812,53 Kč

0,00 Kč
263 675,00 Kč

279 866,53 Kč

592,00 Kč
  6 908,82 Kč
       0,00 Kč

300 674,00 Kč

308 174,82 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

9

10
11
12
13
14
15
16

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

        9 870,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

 36 999,00 Kč
32 433,00 Kč

 122 692,00 Kč
       0,00 Kč

201 994,00 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

  9 487,00 Kč
22 946,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

32 433,00 Kč

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
  70 880,00 Kč
40 000,00 Kč
56 100,00 Kč

0,00 Kč
 16 400,00 Kč

193 250,00 Kč

       9 870,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝKAZ KMENE
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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)

OFICIÁLNÍ ÚDAJE

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KMENE

Náčelník a ohnivec kmene: Jiří Plšek – Waštélaka 

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

Účetní kmene: Martina Hamzová

Členové ROP: Martina Krausová – Culík / Lenka Tojnarová – Rybka / Iva Kučerová – Želva
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www.tateosmaka.cz


