LIGA LESNÍ MOUDROSTI
The Woodcraft League of Czech Republic

Kmen Tate Osmaka
Výroční zpráva za rok 2006

Tate Osmaka – kmen Ligy Lesní Moudrosti
Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem Ligy Lesní Moudrosti sídlící v Dolanech.
Máme za sebou patnáctiletou tradici a od roku 2002 jsme součástí LLM. V roce 2006 jsme
registrovali 29 členů z toho 16 dětí a mládeže ve věku do 18 let. Náš věkový průměr je 18,03 let.
Tate Osmaka je samostatným právním subjektem.
věk
nad 26 let
18 až 26 let
15 až 18 let
do 15 let

počet
6
7
1
15

% z celku
20,69%
24,14%
3,45%
51,72%

Filozofie woodcraftu
Woodcraft (lesní moudrost) je, jak řekl Ernest Thompson Seton, pro lidi od 4 do 94 let, její
myšlenky ukazuje nejlépe zákon, jež nás vede k uvědomění si lidských hodnot (zákon je uveden v
nejkratší formě):
1.
2.
3.
4.

Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

LLM – se hlásí k celosvětové organizaci woodcraft založené v roce 1901 americkým
přírodovědcem a spisovatelem E. T. Setonem

Symbol Lesní Moudrosti

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. A naše myšlenky jsou jako "modrá obloha", to znamená "jasné". A i když
jsou na nebi mraky, víme, že za nimi je vždy modrá obloha, která se vždy objeví. Bílá barva štítu je
barva čistoty. Ohnivé pozadí praporu má připomínat, že sněmovní oheň je středem našich
myšlenek. Jsou to plameny Ducha.

Činnost kmene
Během školního roku se pravidelně scházíme každý pátek, od půl čtvrté do šesté, na kmenových
schůzkách. Schůzky využíváme nejen ke společným hrám, ale i k poznávání přírody, učení se
různým dovednostem a rozvoji lidské osobnosti. V nepřízni počasí se scházíme v klubovně v
Dolanech. Veškerá naše pravidelná činnost je určena dětem a mládeži, to nám umožňuje přitažlivou
formou pozitivně ovlivňovat osobní vývoj a rozvoj mladé generace a nabídnout jim atraktivní
využití volného času.
V roce 2006 jsme uspořádali sedm víkendových akcí kmene a to:








Jarní táboření / tábořiště Větrník (duben)
Výroční sněm kmene / tábořiště Větrník (květen)
Bambiriáda / Jaroměř (květen)
Sněm LLM / Skleném nad Oslavou (červen)
„Sobrol“ Setkání oddílů / Červený Kostelec (září)
Tajná výprava / Špinka u Červeného Kostelce (říjen)
Teplický výšlap / Dědov (listopad)

Každoroční největší akcí kmene je náš letní tábor a tak tomu bylo i v roce 2006, kdy jsme od 17.
července do 4. srpna postavili 6 týpí (z toho dvě nová 6,5 metrová, které jsme získali z projektu od
královéhradeckého kraje). Letošní celo táborová hra nesla název „Poklad dobrých duchů“.

...kdo a co byli zač, nikdo vlastně neví. Nikdo je nikdy na vlastní oči nespatřil, ale s jejich úkoly jsme se každý
den probouzeli, jejich pokyny a indicie za splněné úkoly nás krok za krokem přibližovaly k pokladu. Dobří duchové nás
naučili, že není důležité kdo dál, kdo víc, kdo rychleji, ale ukázali nám jak pracovat spolu, jak být dobrým kmenem. …
Dobří duchové mysleli na všechno, i počasí měli pod palcem, neboť tak pohádkově slunečné počasí náš tábor nikdy
nezažil. Dny pěkně utíkaly, indicie přibývaly a místo pokladu dostávalo jasnějších podob....
(vystřiženo z článku „Letní tábor 2006“ od Rybky)

Letošního tábora se zúčastnilo celkem 27 účastníků z toho 18 dětí do 15 let

Orlí pera
Plněním Orlích Per si získáváme a osvojujeme znalosti, které obohacují
nejen nás samotné, ale mnohdy i naše okolí. Udělené činy, pomyslná orlí
pera, tak nejsou ceny, nýbrž pobídka k další práci na sobě a pro ostatní.
Orlí pera jsou vypracována pro všechny věkové kategorie desítkami
odborníků a patří k nejlépe propracovaným systémům zkoušek tohoto
druhu u nás. Jsou uvedené v knize Svitek březové kůry. Každý, kdo získá
určitý počet orlích per, může získat lesní titul a tím stoupá „na horu“.

Projekty
„Patříš k nám“
Již pátým rokem pracujeme na projektech pro neorganizované děti a mládež. Letos tento projekt
nesl název „Patříš k nám“. Zveme děti a mládež na naše akce, kde jim nabízíme možnosti využití
volného času, což nám umožňuje přitažlivou formou pozitivně ovlivňovat osobní vývoj a rozvoj
mladé generace. Celý projekt byl finančně podporován Královéhradeckým krajem, MŠMT, obcí
Dolany a obcí Chvalkovice, kteří nám jsou velmi nakloněni.
Bylo by velmi náročné a rozsáhlé dopodrobna popisovat všechny akce, které jsme pro děti a
mládež připravili. Vše co jsme si naplánovali, se uskutečnilo a podle ohlasů zúčastněných ke vší
spokojenosti.

Projekt „Patříš k nám“ byl realizován v průběhu celého roku 2006 takto:


Únor:
-

Indiánský buben (10.2.)
ukázka tanců indiánů Severní Ameriky
indiánská muzika s možností vlastního zapojení formou prožitkové terapie
seznámení s tanečními kroji a jejich výrobou

počet zúčastněných 42 dětí a mládeže a 17 dospělých
Březen:



Masopust a dětský karneval (4 a 5.3.)
- sobota: masopustní veselí – obnovení zapomenutých zvyků
20 maškar, traktor a spousta lidí z Dolan a Čáslavek
- neděle: odpoledne dětský karneval plný her, soutěží a zábavy
zúčastnilo se asi 150 dětí a rodičů

Duben:
-

Jarní turnaj v kuličkách (14.4.)
soutěž ve cvrnkání kuliček jednotlivců
ukázka výroby z proutí a pedigu (košíky, ošatky, ozdoby.)

zúčastnilo se 46 soutěžících a 6 rozhodčích



Květen:
-

Adrenalinový den (6.5.)
Ukázka naší činnosti – táboření
Lanové aktivity
Lukostřelba ukázka-výuka
Střelba ze vzduchových pistolí
účast 25 nečlenů kmene a 24 členů



Červen:
-

Dětský den (pohádkový pochod) (3.6.)
odpoledne plné her a soutěží
lanové aktivity
ukázka činnosti (táboření v týpí, rozdělávání ohně, ..)

našimi aktivitami a týpím prošlo přes 200 dětiček, dětí, mládeže a dospělých


Červen:
-

Dětské dny a MŠ
ukázka činnosti (táboření v týpí, rozdělávání ohně, ..)
indiánské soutěže (lakros, lukostřelba, shiny ..)
výchovný systém (čtyřnásobný oheň)

24. 5. dopoledne doprovodný program na olympiádě školních družin v Dolanech
24. 5. odpoledne MŠ Vančurova Náchod

1.6. MŠ Česká Skalice
1. 6. Indiánský den s DDM Bájo Česká Skalice (přes 150 účastníků)
5. 6. MŠ Červený Kostelec
14. 6. MŠ Malšovice Hradec Králové



Září : Noční pochod - Strašidelný les (9.9.)
- setkání s pohádkovými bytostmi a strašidly v nočním lese

nočním pochodem prošlo přes 250 účastníků


Říjen: Draci nad vesnicí (6.10.)
- soutěž v pouštění draků
- ukázka modelů řízených rádiem
52 draků tažených dětmi a rodiče



Prosinec: Adventní koncert (10.12.)
- koncert pěveckého tělesa Cantus Jaroměř v Dolanské kapličce
Plná kaplička lidiček (32 míst k sezení 20 k stání) a několik lidí venku



Prosinec: Vánoční zastavení (22.2.)
- představení naší činnosti - divadelní satirickou formou.
- setkání s dobrými přáteli a rodiči
- čtyřnásobný oheň cesta po které jdeme

Je velmi těžké vyčíslit přesný počet účastníků na našich akcích. Na aktivitách projektu „Patříš k
nám“ se zúčastnilo přes 700 dětí a mládeže + doprovod rodičů a v MŠ přes 200 dětí.

„Bambiriáda Jaroměř“
Největší jednorázovou akcí tohoto roku, kterou svou organizací zastřešoval náš kmen pod hlavičkou
LLM ve spolupráci s ostatními organizacemi, byla Bambiriáda Jaroměř 2006, která se celá
uskutečnila v městském parku. Dvacet prezentujících se organizací s více jak dvěma sty
dobrovolníky, za dva dny více jak 3600 návštěvníků. To vše hovoří o velkoleposti této akce. Z
ohlasů mnohých z nich víme, že i přes mírnou nepřízeň počasí, odcházeli všichni naprosto
spokojeni a nadšeni.
Hlavním bodem akce byla účast a prezentace jednotlivých sdružení. Každá organizace zde
měla svůj vlastní propagační stánek, kde byly různé interaktivní hry, další zájmové činnosti a
nabídky pro děti a mládež. Dále zde probíhal kulturní program na postaveném pódiu.

...páteční večerní rockový koncert a velký ohňostroj. Celý víkend byl připraven pro děti z blízka i
daleka, pro děti každého věku a nejen pro ně. Na pár dní se jaroměřský park proměnil v tržnici, která
byla arénou všem dětským organizacím s možností ukázat, jak se dá smysluplně trávit volný čas.. Jedno
jediné místo a toliko nepřeberných možností využití. I naši nejmenší by mohli povídat, s čím vším se
seznámili a co vše se naučili od výrobků z drátků, krásných obrázků, přes hraní deskových her, projížďky
se psím spřežením, jízdou na kanoi. K vidění tu byly prezentace ochranářů přírody, pionýrských a
skautských organizací, Armády ČR, vodáků z Červeného Kostelce, LLM (tedy naše)….(vystřiženo z článku
„BAJ 06“ od Rybky)

Golfový turnaj aneb „Indiánské tradice na Nové Americe“
Jednou z větších prezentačních akcí roku 2006 byla naše účast na golfovém turnaji. Zajišťovali
jsme sobotní doprovodný programu pro hráče golfu a jejich mladé hráče. Během dne probíhala
ukázka týpí a indiánských výrobků. Návštěvníci si mohli zahrál lakros, shiny a nebo vyzkoušet
lukostřelbu ze sportovních luků. Odpoledne jsme měli vystoupení, kde probíhala ukázka
indiánských tanců a písní s povídáním o kultuře a tradicích indiánů z plání. Na toto vystoupením
nám přijel zahrát a zatancovat kmen Walden z Prahy, který je v této oblasti nejlepší indiánskou
kapelou v LLM.

Hospodářský výkaz kmene
název: TATE OSMAKA

číslo: 506

Příjmy

Za rok:

Kč

1 příspěvky

Výdaje

5 250,00 Kč

2 dary

9 odvod příspěvků

0,00 Kč

3 státní dotace

186 800,00 Kč

4 dotace obcí

55 000,00 Kč

5 příjem z akcí

0,00 Kč

11 opravy MTZ

0,00 Kč

12 inventář

0,00 Kč

105 197,00 Kč
132 491,00 Kč

14 hlavní činnost

7 s vlivem na daň

11 000,00 Kč

15 výdaje s vlivem na daň
16 Celkem

Hospodářský výsledek

98 828,50 Kč

13 provozní náklady

83 716,13 Kč

341 766,13 Kč

5 250,00 Kč

10 investice

6 ostatní

8 Celkem

2006

0,00 Kč
341 766,50 Kč

Provozní náklady
18 nájemné

17 (zisk +, ztráta -)

-0,37 Kč

19 energie

25 000,00 Kč
196,00 Kč

20 otop

0,00 Kč

Počet registrovaných členů:*

21 vodné

0,00 Kč

do 15 let

15

22 spoje

284,50 Kč

16 - 18 let

1

23 cestovné

13 722,50 Kč

19 - 26 let

7

24 služby

24 073,50 Kč

nad 26 let

6

25 drobný spotřebný mat.

41 920,50 Kč

Celkem

29

26 ostatní
27 Celkem

Majetek

k 31.12 min. roku k 31.12 běž. roku

28 Investice

Jmění

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2 627,50 Kč

Závazky

30 Běžný účet

2 772,70 Kč

1 196,83 Kč

Celkem

31 Pohledávky

0,00 Kč

0,00 Kč

135 637,00 Kč

201 661,50 Kč

139 418,20 Kč

205 485,83 Kč

34 Celkem

k 31.12 min. roku k 31.12 běž. roku
0,00 Kč

1 008,50 Kč

33 Ceniny

105 197,00 Kč

Půjčky

29 Pokladna

32 Zásoby

0,00 Kč

Organizační struktura
Náčelník a ohnivec: Jiří Plšek
Rodový náčelníci:

Veronika Lemberková
Zdeněk Burkert

Hospodář:

Martina Hamzová

Členové ROP:

Martina Krausová
Lenka Tojnarová

Oficiální údaje o našem kmeni
Název: Liga lesní moudrosti – kmen Tate Osmaka
Sídlo: Čáslavky 27, Dolany, 552 01
Statutární zástupce: Jiří Plšek
IČ:
70 95 52 71
DIČ: CZ 70 95 52 71
Registrační číslo kmene: 506
http://kmeny.woodcraft.cz/tateosmaka/
Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl:
Stanovy LLM – WL (Liga lesní moudrosti – Woodcraft League)

