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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 devět let. Tento rok jsme regis-
trovali 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
2020 29 7 18 54
2019 29 7 18 54
2018 29 6 18 53
2017 26 5 16 47
2016 25 6 16 47

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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Kmenové schůzky a akce roku 2020

Kmenové schůzky se během roku odehrávají nejen na naší základně Zátoka, ale i v prostorách sokolovny  
v Dolanech. Rok 2020 byl přece jen jiný, do celého dění našich aktivit zasáhla pandemie covidu a díky 
nařízením vlády ČR omezila naši činnost. Celý rok byl tak poznamenán zákazy, omezeními, že by se naše 
společné aktivity daly spočítat na prstech jedné ruky. I přesto jsem některé společné chvíle strávili na kme-
nových schůzkách, stihli výlet do muzea a mohli jsme být společně na letním táboře. Opět jsme se snažili, 
když dovolila situace, brigádami zvelebovat Zátoku. 

...................................................

30. 1. – 2. 2. 2020 – 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.

27. 6. 2020 – Brigáda na Zátoce

5. 7. – 12. 7. 2020 – 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 

27. 9. 2020 – O zlatý šíp

2. 10. 2020 – Koloběžkovýlet 

Výlet do Muzea československých motocyklů a hraček v Šestajovicích u Jaroměře.

Kmenové akce...................................................

Kmenová schůzka v rouškách
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Zimní soustředění Buřany 30. 1. - 2. 2. 2020
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Letní tábor kmene  – 5. 7 - 12. 7. 2020

I přes všechny překážky, které nám tento rok při-
nesla covidová pandemie, se nám podařilo setkat 
na našem tábořišti na Zátoce a prožít společně 
dva týdny. Jako obvykle jsme začali s příprava-
mi ještě před prázdninami, abychom na táboře 
měli vše hotové, až přijedou děti. Tento rok se ve 
středu 1. 7. na Zátoku nastěhovali pouze členové 
starší 13 let, kteří poté připravovali vše potřeb-
né pro úspěšný chod tábora. V neděli 5. 7. jsme 
se setkali už všichni. Rodiče nechali svá dítka  
u Sroubenky a o zbytek se již postarali náčelníci 
týpí a další členové, kteří už byli zabydlení. Ce-
lým táborem nás doprovázel duch vojáka, který 
se nám zjevil každý den a prozradil nám heslo 
dne, podle kterého jsme poté plnili různé činnosti 
nebo hráli hry. 
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Covidová situace se v tuto dobu sice velmi zlep-
šila, ale my jsme nechtěli nechat nic náhodě. Pro-
to jsme raději tento rok nejeli na žádný výlet, ale 
tábor jsme si užili i bez něj. Jako každý rok jsme 
tvořili indiánské výrobky, učili se rozdělávat 
oheň, hráli hry, zpívali, soutěžili a hlavně jsme 
se společně bavili. Na táboře jsme samozřejmě 
nezapomněli ani na lukostřelbu a lakros, bez kte-
rých si náš tábor nedokážu představit. Zpestře-
ním programu byla například i přehlídka dravců 
sokolníka Karla Nejmana.

Hořkosladkým je vždy kmenový sněm na 
konci tábora. Všichni se na něj velmi těšíme, ale 
zároveň to pro nás znamená, že je tábor u konce. 
Poslední den se už všichni jenom sbalíme, roz-
loučíme a odjíždíme domů. Poté se můžeme zase 
začít těšit na další tábor a schůzky, které nás če-
kají po prázdninách.

Sabina Mistrová
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Přívesnický tábor (červenec/srpen 2020)

I. běh: 20. 7. – 24. 7. 2020 
II. běh: 10. 8. – 14. 8. 2020 
III. běh: 17. 8. – 21. 8. 2020

Již třetím rokem pořádáme o letních prázdni-
nách dětské „Přívesnické tábory v chaloupce“ ve 
Svinišťanech. Ani o letošních prázdninách tomu 
nebylo jinak. Uskutečnily se třítýdenní turnusy. 
Kapacity byly naplněny. Tábory byly znovu smě-
řovány spíše na pobyt venku a pohyb na hřišti, 
ale děti nebyly ochuzeny ani o kreativní chvil-
ky. Tvořily zoologickou zahradu, barevné rakety  
z papírových ruliček a mnoho dalšího. Při nepří-
zní počasí děti měly možnost využít i řadu stol-
ních her, rozvíjející logické myšlení a znalosti. 
Každém turnus měl dva celodenní výlety. První 
výlety je dovezli vlaky do IQlandie v Liberci, do 
Fly zone v Hradci Králové a do Funparku v Le-
tohradu. Další výlety byly na koloběžkách. První 
se jel z Pardubic přes Kunětickou Horu do Hrad-
ce Králové, druhý se jel z chaloupky do Smiřic  
a výlet byl zakončen na Starém koupališti v Jaro-
měři. Poslední třetí výlet je koloběžky zavedli do 
Městských lesů Hradce Králové, kde se setkali 
se zvířaty v oborním chovu a příjemným lesním 
prostředí. Na všechny turnusy nám vyšlo počasí. 
Děti byly nadšené a i od rodičů se nám dostalo 
pozitivních ohlasů. Je dobré, že se vše uskutečni-
lo i za splnění pravidel a opatření v době epide-
mie a děti měli aktivitu během prázdnin. Klárka 
Hamzová - Cecilka

Chtěl bych moc pochválit a poděkovat třem mla-
dým holkám z kmene Tate Osmaka - Aneta Mi-
kulková, Klárka Hamzová a Sabina Mistrová, 
které se věnovali po dobu tří let těmto přívesnic-
kým táborům. A doufám, že se najde další mladý 
tým, který povede tyto tábory v budoucnu. ….. 
Waštélaka
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Svatba v kmeni – Dáda a Anička 19. 9. 2020

Musím vám říct, že to bylo krásné, dojemné, slu-
nečnicové, slámové.....prostě dokonalé. Zátoka 
zalitá sluncem nemá chybu a když je ještě ověnče-
na krásnou událostí - je to dokonalé samo o sobě. 
A takové to bylo. Všichni přítomní mi jistě dají za 
pravdu, že Zátoka se na chvíli proměnila v nejhez-
čí obřadní místo, kde si Dáda přijel pro Aničku.....
nebo, kde se potkali dva oři, jeden živý a druhý 
motorový. Kdo jak chce. Ale vidět Mašinku za vo-
lantem traktoru, jak veze Dádu na obřad a z druhé 
strany nevěstu Aničku na krásném koni doprová-
zeném tatínkem. Krása. A pak přišel samotný ob-
řad vyšperkovaný perličkami z poznávání obou 
našich nejdůležitějších. A všude samé bublinky, 
rýže, úsměvy přítomných...nahánění paní fotogra-
fky. 

Nechyběla ani třešnička na dortu a to indián-
ský obřad, který mě vrátil o pět let dozadu, kdy 
jsem si ho na vlastní kůži prožila a číst slib Jajdo-
vi bylo pro mě nadlidský úkol, neb jsem skrz slzy 
nebyla moc schopná. Tentokrát jsem si ho užila 
jako pozorující a slzičky taky ukáply. Vše zakon-
čeno ve velkém společném kruhu a společnou 
písní..........jééé, to byla nádhera. Ještě teď mám 

husí kůži. No a následná hostina na dvoře rodu 
Lemberkových neměla vadu na kráse. Vše bylo 
sladěné do žluta a z každého koutku vykukovala 
sláma, jež byla ústředním motivem celé výzdoby. 
Nechyběly fotografie našich novomanželů, kou-
tek pro děti, skákací hrad či trampolína. Vynika-
jící sladké i slané dobroty, od kterých se nemohl 
odtrhnout kdejaký host, pečené prasátko, příjem-
né prostředí, hudba...co dodat. Jen popřát Dádovi 
a Aničce (a Šarlotce) Lemberkovým hodně krás-
ných společných chvil. 

Lenka Piechová - Rybka
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O zlatý šíp  –  27. 9. 2020
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Koloběžkovýlet  –  2. 10. 2020
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Projekt  „Pro všechny 20“

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

Akce pro veřejnost:Během roku 2020 spočívala naše činnost v rámci 
možností a vládních omezení. Přesto se nám podařilo 
uskutečnit schůzky a akce kmene. Kmenové schůzky 
se konaly každý možný pátek (mimo prázdniny). I přes 
omezení jsme uspořádali akce kmene, jak jednodenní 
(konec školního roku, brigády na Zátoce a Sroubence, 
koloběžko výlet), tak i víkendové, (zimní soustředění). 
Nejdelší akcí byl letní tábor v indiánských týpích, jeho 
pořádání jsme museli upravit na hygienická omezení, 
ale jsme rádi že jsme ho mohli vůbec uskutečnit.

Během roku 2020 byly kmenem LLM Tate 
Osmaka realizovány též akce pro neorganizovanou 
mládež „Pro všechny 20“. Tento projekt má již 
sedmnácti letou tradici. I když bylo tento rok velmi 
těžké nějaké akce vůbec uspořádat. Jsme rádi i za 
to málo, co se tento podařilo. 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 byl uskutečněn v obcích 
Dolany, Čáslavky a Miskolezy. Při některých akcích 
jsme spolupracovali 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 z 
MŠMT a od Obce Dolany. Celkově se akcí zúčastnilo 
přes 120 aktivních účastníků z řad dětí a mládeže + 
doprovod rodičů.

• 1. 3. Dětský maškarní rej – 60 dětí s maska-
mi + doprovod rodičů, soutěže s malými odměna-
mi, tanec
 

• 22. 8. Dětský den Čáslavky – 45 dětí – sou-
těže -  zábavné odpoledne – půjčovna koloběžek

• 27. 9. O zlatý šíp – 15 dětí a 12 starší 15 let 
– lukostřelecké soutěže, táborové venkovní vaření 

Partneři projektu:

obec Dolany



Dětský maškarní rej (1. 3. 2020) O zlatý šíp (27. 9. 2020)

Fotografie z akcí:

Dětský den Čáslavky 22. 8. 2020)
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   Hospodářský výkaz kmene

Za rok:                                      2020Název: 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
 108 820 ,00 Kč

40 000,00 Kč
200 511,00 Kč

                      0,00 Kč
          0,00 Kč

351 791,00 Kč

         2 460,00 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

        13 860,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

10 266,00 Kč
78 710,00 Kč

 251 353,00 Kč
       0,00 Kč

354 189,00 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
78 710,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

78 810,00 Kč

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -)   - 2 398,00 Kč

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

23
6
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

469,00 Kč
56 482,79 Kč

0,00 Kč
710 333,00 Kč

767 284,79 Kč

15 090,00 Kč
 39 463 ,97 Kč

       0,00 Kč
720 599,00 Kč

775 152,97 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


