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Kmen Tate Osmaka je dětský kmen Ligy lesní moudrosti, který sídlí v Dolanech (Královéhra-
decký kraj). Součástí LLM jsme od roku 2002, ale naše činnost má za sebou již dvacet osm let. 
Tento rok jsme registrovali 54 členů (viz tabulka). Z tabulky je také evidentní, že kmen si udržuje 
i nadále charakter dětského (rodinného) kmene. Generačně 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 11 členů je aktivních  
v kmeni během celého roku a 7 členů je rodinných příslušníků.

Liga Lesní Moudrosti - Kmen Tate Osmaka

rok do 18 let do 26 let nad 26 let celkem
2019 29 7 18 54
2018 29 6 18 53
2017 26 5 16 47
2016 25 6 16 47
2015 24 6 13 43

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.

   Činnost kmene během roku

Během školního roku se pravidelně scházíme každý 
týden, vždy v pátek na Zátoce v naší Sroubence 
nebo v dolanské sokolovně.

Tradiční schůzky, kdy hrajeme společně hry 
nebo si užíváme společně strávený čas v lese, jsou 
prokládány netradičními aktivitami (např. návštěva lezecké stěny, bazén, kolo, koloběžka), 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.
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Kmenová trička a mikiny a dresy

Kmenové webové stránky v novém kabátě

Kmenové stránky tvoří již 10 let nedílnou součást kmene a za tu dobu se staly důležitým mezníkem 
při kmenové komunikaci, plánování akcí a schůzek. Nejen členové kmene, ale všichni ti, kdo zavítají 
na naše stránky zde najdou aktuální dění v kmeni. Je možné se zde dočíst o historii kmene od jeho 
vzniku, prohlédnout si fotografie z akcí a táborů nebo zjistit, kdo je členem kmene a podrobnosti  
o našem tábořišti.

Během tohoto roku jsme se rozhodli, že by si stránky zasloužily nejen nový kabát v podobě po-
změněné vizuální stránky, ale také doplnění informací a fotografiií za uplynulé roky. Zaměřili jsme 
se na fotogalerii, která bude nově na serveru: https://www.zonerama.com/TateOsmaka. Na tomto 
serveru postupně vznikají alba od roku 2014 až do roku aktuálního. Doplnili jsme aktuální fotografie 
všech členů kmene a nezapomněli jsme ani na historii a současnost našich tábořišť.

Tento rok také vznikly pro členy kmene nová trička a mikiny, které všichni využíváme na akcích  
a táborech. Není to náš první počin, neboť během působení kmene se trička a mikiny těší všeobec-
né oblibě a tak se staráme o jejich obměnu. Letos jsme také vytvořili sportovní dresy pro kmenový 
lakrosový tým.
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Kmenové schůzky 

Kmenové schůzky a akce roku 2019

Kmenové schůzky se v roce 2019 odehrávaly jak na naší základně na Zátoce, tak i v prostorách so-
kolovny v Dolanech. Během schůzek jsme navštívili například lezeckou a boulderovou stěnu v Čer-
nožicích, vydali jsme se na koloběžkách za raky nebo oslavili Vánoce v plaveckém bazénu Náchod. 

Opět jsme se snažili během brigád zvelebovat Zátoku. V průběhu roku jezdí starší členové kmene 
pomáhat na závody psích spřežení.
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31. 1. – 3. 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.

29. – 31. 3. – Lakrosový turnaj Tuchlovice

8. – 12. 5. – Osmácká kola na Sloupu
Letos jsme poprvé navštívili městys Sloup. Během několika dní jsme se podívali do muzea Škodov-
ky v Mladé Boleslavi, navštívili jsme hrad Housku, Kamenický Šonov, Panskou Skálu, Českou Lípu, 
sklárnu Slavii v Novém Boru...

30. 6. – 10. 7. – Letní tábor
Začátek prázdnin jsme, jako každý rok, strávili na tábořišti Zátoka. Na táboře jsme hráli plno her, 
věnovali se indiánským činnostem, jeli jsme na výlet, ale při všech těchto aktivitách jsme nezapomněli 
ani na relaxaci.

červenec/srpen – Přívesnický tábor 

28. – 29. 9. 2019 – Tawiskara

Kmenové akce

Zimní soustředění Buřany 31. 1. - 3. 2. 2019

Lakrosový turnaj 29. - 31. 3. 2019

O tom, že čas netrávíme jen v týpí, korálkováním či výrobou indiánských ozdob, už asi všichni 
víte. Ale že se účastníme sportovních klání, se toho moc neví. Tentokrát jsme jeli na lakrosový 
turnaj.Lakros je kolektivní sport pocházející od severoamerických indiánů. Dva týmy hrají na hři-
šti s lakrosovými holemi se síťkou, ve kterých hráči nosí míček, přihrávají si a snaží se jím trefit 
do branky druhého týmu. Tento sport byl založen indiánským kmenem Irokézů, kteří ho nazývali 
„tewaarathon“ (mohawkština). Algonkinští indiáni mu říkali „bagattaway“ (odžibwejština), což  
v překladu znamená „malý bratr války“. Lakros sloužil indiánům jako alternativa k válce při ře-
šení sporů, ale i k udržení kondice. Označení lacrosse vymysleli až francouzští misionáři. Tento 
název má původ ve francouzském „la crosse“ („biskupská berla“), neboť původní indiánská la-
krosová hůl svým zahnutím připomínala misionářům berlu biskupa. A protože tuto hru máme moc 
rádi, tak jsme se přihlásili na "Ligový" turnaj. 
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Zpráva z tisku ... Na školním hřišti u školy v Tuchlovicích se v sobotu ráno sešli pod modrou 
oblohou s lakroskou v ruce a oblečeni do týmových dresů hráči sedmi dětských kmenů (Stopaři, 
Tate Osmaka, Trilobiti, Bobři, Ťapáč, Hinajankaga a Tančící lososi). Turnaj byl rozdělen do dvou 
kategorií, ve kterých hrál každý tým proti každému. Zápasy byly opravdu napínavé a tak bylo  
i pro diváky na celý den o zábavu postaráno. Jednotlivé týmy hrály poměrně vyrovnaně, a tudíž 
nakonec o celkovém vítězství rozhodl až počet vstřelených branek. Nakonec to dopadlo následov-
ně: Starší: 1. Tate Osmaka, 2. mezikmenový tým XY, 3. Bobři.

Chtěl bych tou cestou poděkovat našim "mlaďákům" v čele s Markem. Vše od přihlášení na tur-
naj, zajištění ubytování, tréninků v Dolanech na hřišti či v tělocvičně ZŠ Josefov, si zařídili sami. 
Navrhli si trika a zajistili jejich výrobu. Já jen pozoroval zpovzdálí. Co bylo ale nejdůležitější? 
Vytvořil se úžasný týmový duch, kmenová spolupráce a pochopení, že pokud táhneme za jeden 
provaz, je tak silný jako jeho nejslabší část, a proto jsme možná tento turnaj vyhráli. Marek získal 
1. místo v nahrávači, i když jsme v týmu měli mladší hráče, kteří patřili do nižší kategorie. Bojový 
pokřik nám dodával sílu na pokoření i mnohem starších a zkušenějších. Nevzdávali jsme, když 
jsme prohrávali a snažili jsme se hrát fair play a do posledních sil i minut. Moc děkuji všem zú-
častněným (Marek, Kuba, Matěj, Vojta, Květák, Šimon, Sabča, Ela, Bára a Lucka).

Waštélaka náčelník kmene Tate Osmaka
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Osmácká kola na Sloupu 8. - 12. 5. 2019
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Letní tábor kmene (30. 6. - 10. 7. 2019)
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Přívesnický tábor (červenec/srpen 2019)

Letos se již potřetí konal přívesnický tábor ve 
svinišťanské chaloupce. Na rozdíl od minulé-
ho roku byly tábory tři. Letošní program byl 
opět velmi pestrý. Hravou formou jsme se 
vzdělávali například v liberecké ZOO nebo  
v Cyklomuzeu v Žirči. Na jiných výletech 
jsme se naopak pořádně vydováděli, napří-
klad v hradeckém bazénu, Tongu nebo Bal-
dově světě. Zažili jsme i pár adrenalinových 
výletů jako například sjíždění řeky Úpy na 
raftech, jízdu se psím spřežením nebo airsoft. 
Stejně jako minulý rok jsme se často přesou-
vali na potřebná místa na koloběžkách.

Doufáme, že příští rok bude opět hojná 
účast a že si spolu s dětmi budeme moci zpří-
jemnit letní prázdniny.

Sabča Mistrová

I. běh: 22. 7. – 26. 7. 2019 

II. běh: 12. 8. – 16. 8. 2019 

III. běh: 19. 8. – 23. 8. 2019
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Tawiskara 28. - 29. 9. 2019

Už od konce letních prázdnin se těšíme na 
svátek svatého Václava, kdy se na našem tá-
bořišti sejdou lidičky, aby si zastříleli z luku  
a poměřili své dovednosti v lukostřelbě. Je 
nám ctí a radostí připravovat střelnice a lo-
vecké stezky, a pak pozorovat spokojenost 
střelců ze sdíleného zážitku, který přináší 
dobře trefený šíp. Poprvé jsme pořádali Ta-
wiskaru společně se SRKem (setkání rodin-
ných kmenů) to se psal 5. květen roku 2012.
Za těch osm let co Tawiskaru pořádáme, šla 
úroveň „táborové“ lukostřelby hodně vysoko. 
Vzdálenost terčů už dosahuje 55 m a střelba 
na 18 m je snad horší než na 25 a 30 m. V lo-
vecké stezce bylo na začátku úspěchem trefit 
terč a dnes nás překvapí šíp mimo terčovnici. 
Vybavení, kvalita a množství luků v kmenech 
a oddílech stoupá. Desetileté děti v ústupové 
střelbě trefují terč na 50 m a starší až 95 m. 
Doba, kdy na jeden luk a pár šípů bylo několik 
střelců, je dávno pryč. Děti lukostřelba baví  
a dospělí se chtějí stále zlepšovat. Tak dou-
fáme, že k tomu právě Tawiskara přispívá  
a již dnes se těšíme na další setkání, táboření 
a lukostřelbu. 

Za kmen Tate Osmaka - Waštélaka

Již zase uběhl rok, kdy naše kmenové luky v poklidu 
spinkaly ve svých obalech, ale nám se jich zželelo,  
a tak jsme přijali pozvání na již tradiční akci pomě-
řování střeleckých dovedností zvanou Tawiskara. 
V pátek odpoledne jsme vyrazili z Prahy na tábo-
řiště kmene Tate Osmaka nedaleko Miskolez, kam 
jsme přijeli kolem deváté. Jelikož již byla tma jako 
v pytli a pršelo, stavbu teepee jsme vzdali a využili 
lákavé nabídky azylu v podobě zaskvotování v ša-
pitu. Večer byl zakončen békáním doprovázeným 
trápením kytar. Ráno proběhla instruktáž, jak nebýt 
postřelen a jak nikoho nepostřelit a vysvětlení pra-
videl lukostřelecké soutěže. Soutěžilo se v rovin-
né střelbě, lovecké stezce a letošní novinkou byla  
i možnost si zkusit vystřelit na 3D terče a zažít tak 
pocit z lovu divokého prasátka a jelena. Odpoledne 
přišel čas na lukostřelecké duely a mou nejoblíbe-
nější atrakci na celé Tawiskaře, ústupovou střelbu. 
Jelikož se již nachýlilo k večeru, tak poslední šípy 
ústupové střelby létaly již za lehkého soumraku  
a příchodu mlhy. Přátelská atmosféra vyjma du-
elů, která nás všechny provázela celý den, byla 
zakončena opět zpěvem a jiným řinčením. Člo-
věk se ani nenadál a byla tu neděle, vyhlášení vý-
sledků Tawiskary, smutné balení a odjezd zpátky 
domů. Na závěr chci moc poděkovat Waštéla-
kovi a všem dalším organizátorům za jejich prá-
ci a utváření skvělé přátelské atmosféry, která po 
dobu celé akce panovala. Tak zase za rok ahoj  
a málo ztracených šípů.

 Pac a pusu Chíra Strážci Údolí
Ahojda,
ještě jednou děkujeme za možnost zúčastnit se 
Tawiskary. Děti včetně nás přerostlých dětí máme 
krásné zážitky. Jo a to objednané počasí. Paráda. 
Takže velká poklona celé organizaci akce.

Za ČSOP Bimbrlata  Zdéna Kanička Plecháčová 



Projekt  „Pro všechny 19“

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:

Činnost kmene během roku 2019 spočívala  
v pravidelných schůzkách a akcích. Kmenové 
schůzky se konaly každý pátek (mimo prázdniny). 
Pořádali jsme akce kmene, jak jednodenní (stěna, 
bazén, výpravy), tak i víkendové, (pololetky, turnaj 
v lakrose, osmácká kola na Sloupu, táboření v týpí 
na tábořišti „Zátoka“ pod Miskolezy a to ať jarní 
(sněm) či podzimní (Tawiskara).) Nejdelší akcí byl 
samozřejmě letní tábor v indiánských týpích. Na 
tuto činnost jsme zakoupili kompletní nové 6,5m 
týpí.

Během celého roku 2019 byly kmenem Ligy 
Lesní Moudrosti Tate Osmaka realizovány akce pro 
neorganizovanou mládež „Pro všechny 19“. Tento 
projekt má již šestnáctiletou tradici. Jednotlivé 
aktivity se zaměřovaly především na děti a mládež 
do 16-ti let žijící ve venkovském prostředí. Vytvořili 
jsme nabídku volnočasových aktivit v rámci naší 
činnosti. 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 „Pro všechny 
19“ byl uskutečňován v obcích Dolany, Čáslavky 
a Miskolezy. Při některých akcích spolupracujeme 
s divadelním spolkem Dolany. Celkově se jednalo 
o aktivity, které pozitivně ovlivňují zdravý životní 
styl dětí a rozvíjí pohybové aktivity a vyrábění zase 
podněcuje tvořivost rozvíjející manuální zručnost. 

Celý projekt byl financován z více zdrojů nejen 
z Královéhradeckého kraje ale i MŠMT a také 
od Obce Dolany. Celkově se akcí zúčastnilo přes 
320 aktivních účastníků z řad dětí a mládeže + 
doprovod rodičů.

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

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

• 12. 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenise – 
25 dětí z okolí

• 30. 4. Čarodějnice – 45 dětí v čarodějnickém 
oblečení + další děti bez kostýmů (50). Čarodějnic-
ké soutěže, odměny pro všechny zúčastněné děti. 
Po hrách následoval večer plný hudby a zábavy pro 
děti i dospělé.

• 28. – 29. 9. Tawiskara – lukostřelecké soutěže  
a táboření. 94 táborníků, z toho 65 účastníků 



Dětský maškarní rej (17. 3. 2019)

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
(12. 4. 2019)

(z toho 34 dětí do 15 let, 12 dětí od 15 do 18 let, 9 
mládeže 18 až 26, 10 dospělích 26+.

• 11. 10. Draci nad vesnicí (hřiště Dolany) soutěž 
v pouštění draků, 41 účastníků + doprovod rodičů.

• 15. 12. Indiánské tvoření (sokolovna Dolany) 
výrobky z korálků a kůže, výroba šperků, lapačů 
snů, výstava indiánských výrobků. Účast: 23 dět-
ských účastníků + dospělí.

• 18. 12. Adventní koncert pěveckého komorního 
sdružení Cantus v Dolanské kapličce. Celkem 41 
účastníků ze všech věkových kategorií.

Fotografie z akcí:



Tawiskara (28. - 29. 9. 2019)Čarodějnice (30. 4. 2019)



Draci nad vesnicí (11. 10. 2019)

Indiánské tvoření (15. 12. 2019)



Adventní koncert (18. 12. 2019)

Partneři projektu:

obec Dolany obec Chvalkovice
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   Hospodářský výkaz kmene

Za rok:                                      2019Název: TATE OSMAKA číslo:           506

1

2
3
4

5
6
7
8

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

Příjmy Kč

       0,00 Kč
 361 380 ,00 Kč

50 000,00 Kč
158 177,00 Kč

         - 200 000,00 Kč
          0,00 Kč

382 727,00 Kč

       13 170,00 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

        13 170,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

39 129,00 Kč
74 320,00 Kč

 293 129,00 Kč
       0,00 Kč

419 748,00 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
74 320,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

74 320,00 Kč

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) - 37 021,00 Kč

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

24
5
7

18
54

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

478,00 Kč
93 494,93 Kč

0,00 Kč
671 204,00 Kč

765 176,93 Kč

469,00 Kč
 56 482 ,79 Kč

       0,00 Kč
710 333,00 Kč

767 284,79 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



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


