Kmen Tate Osmaka
Výroční zpráva za rok 2007

Liga Lesní Moudrosti
The Woodcraft League of Czech Republik

Tate Osmaka - kmen Ligy Lesní Moudrosti
Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem sídlícím v Dolanech (Královehradecký kraj).
Součástí LLM jsme od roku 2002, avšak za sebou máme již šestnáct let působení. Tento rok jsme
registrovali 27 členů, z toho 15 dětí a mládeže do 18 let. Ostatní věkové skupiny jsou uvedeny
v přiložené tabulce, z níž je možné také zjistit procentuální zastoupení jednotlivých věkových kategorií. Věkový průměr našeho kmene pro rok 2007 je 17,66 let.

věk
nad 26 let
18 - 26 let
15 - 18 let
do 15 let

počet
6
6
1
14

% z celku
22,22%
22,22%
3,7%
51,86%

V loňskému roce 2006 byl věkový průměr kmene 18,03 let, což je o 0,37 let více než-li nyní. Tento
výsledek tak poukazuje na pozitivní příliv mladších členů do kmene.

Tento rok nebyl jen o počtech, průměrech a procentech, ale hlavně o lidech - o nás - o celém kmeni. Náčelník kmene Waštélaka byl opět zvolen na Valné hromadě, která se konala v Ekologickém centru Sluňákov (3. 11. Horka nad Moravou), za člena náčelnictva LLM
v oblasti vzdělávání náčelníků, organizaci náčelnických zkoušek a poradenství v oblasti
prezentace kmene ve své oblasti. Vlk se stal naším prvním náčelníkem nově vytvořeného
spolku Psích bojovníků, který vznikl na letním táboře. Mohli bychom zde dále pokračovat
o každém členovi kmene, neboť všichni jsme jedinečnou a individuální osobností, která se
něčím liší od ostatních. Kmen nabízí různé možnosti trávení volného času, proto si všichni najdeme něco, co nás naplňuje, co nám dává pocit, že to či ono umíme a mnohému rozumíme.
Společně tak tvoříme kmen, ve kterém má každý své místo bez ohledu na věk, povahu nebo
pohlaví.
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Znaky
Znak kmene Tate Osmaka
Mezi symboly kmene Tate Osmaka patří již dva roky kmenový znak, pro jehož inspiraci jsme zvolili
doslovný překlad názvu kmene Tate Osmaka, tedy Větrné údolí – symbol našeho společného
táboření.

Znak Psích bojovníků

K novému znaku kmene patří od letošního tábora znak Psích
bojovníků, který svou podobou odkazuje ke kmenovému
znaku, jen s vyjimkou použití velkého oka ve středu. Psí spolek
má za úkol udržování pořádku a bezpečnosti (velké oko ve
středu) během činnosti – a to vlastním příkladem a řízením.
Členem spolku se může stát ten, koho navrhne spolek
a odsouhlasí sněm. Náčelníkem Psích bojovníků byl zvolen
Vlk.
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Filozofie woodcraftu
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 (zákon je uveden
v nejkratší formě):

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

Liga Lesní Moudrosti 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, metaforou řečeno je to čistý štít našeho bytí. Ohnivé pozadí praporu má připomínat,
že sněmovní oheň je středem našich myšlenek. Jsou to plameny Ducha.
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Činnost kmene
Naši činnost během školního roku je možné zhlédnout každý pátek od půl čtvrté do šesti hodin,
na kmenových schůzkách. Tyto kmenové schůzky využíváme nejen ke společným hrám, ale
i k poznávání přírody, učení se různým dovednostem a rozvoji celé osobnosti. K mnohým
aktivitám (převážně v zimním období) využíváme klubovnu v Dolanech, která je naším malým
woodcrafterským centrem s knihovnou, metodickými pomůckami a jedním z míst, kde trávíme
svůj volný čas. Veškerá naše činnost je určena dětem a mládeži. To nám umožňuje přitažlivou
formou pozitivně ovlivňovat osobní vývoj a rozvoj mladé generace a nabídnout jí atraktivní
využívání volného času.

V roce 2007 jsme se vypravili na tyto víkendové akce:

l

Zimní soustředění / Janovičky u Broumova (únor)

l

Výroční sněm kmene / tábořiště Větrník (květen)

l

Bambiriáda / Jaroměř (květen)

l

Sobrol - Setkání oddílů / Nesyta (září)

l

Kolšpin / Špinka u Červeného Kostelce (říjen)

Uspořádali jsme také jednodenní akci v podobě Kurzu pletení košíků z pedigu (15. 4.
2007 tábořiště Větrník).
Mimo těchto víkendových akcí celého kmene pomáhají starší členové každoročně Musher
clubu Metuje při organizaci závodů psích spřežení. I tento rok jsme pomohli při závodech BONO
v Červeném Kostelci 19. – 21. 10. 2007 a při závodu Hradecký mid v Bělči nad Orlicí 24. – 25.
11. 2007. Společně s PTO Maxim jsme se podíleli na organizování akce Sobrol. V létě se také
uskutečnil první vandr starších (srpen - Klokočky / Turnov). Tento pokus určitě nebyl poslední
a starším členům se tak otevřela další možnost, jak smysluplně trávit svůj volný čas.
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Zúčastnili jsme se soutěže Písmáci 2007 (19. 5. 2007 klubovna PTO Maxim, Jaroměř). Jednalo
se o přehlídku písemností a dokumentů prezentujících činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi. V této soutěži jsem získali hlavní cenu ve své kategorii.

Naše prezentace obsahovala plakát a informační leták Ligy Lesní Moudrosti, zvadla z akcí (vánoční schůzka, draci nad vesnicí), záchodovou kroniku z tábora, kmenový znak, vlajku a mnoho
dalších kmenových písemností.
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Kmenové akce
Zimní soustředění – Janovičky (únor)

Výroční sněm kmene – Větrník (květen)

7

Bambiriáda – Jaroměř (květen)

Sobrol – Nesyta (září)

Kolšpin – Špinka (říjen)
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BONO závody – Broďák (říjen)

Kurz pletení – Větrník (duben)

Vandr – Klokočky, Turnov (srpen)
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Každoroční největší akcí kmene je letní tábor, který se v roce 2007 konal v termínu 13. – 29.
července na tábořišti Větrník (Lhota pod Hořičkami).

Letošní táborové dění se neslo v duchu zákonů woodcraftu, které
byly formulovány na začátku textu (filozofie woodcraftu). Každý den
se snažil dětem ukázat, nastínit, poodhalit kouzlo těchto zákonů
a jejich možné nalézání v životě každého člověka bez ohledu na
věk. Tábora se zúčastnilo celkem 27 lidí, z toho 18 dětí do 18-ti let.
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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“.

Během letošního roku nám v kmeni přibylo 74 Orlích Per, z toho 10 Velkých Orlích
per. Průměrný počet na člena kmene je 2, 64 Orlích Per. V roce 2007 bylo též
5 členů (Zi, Žížala, Dáda, Píšťalka, Keliška) pasováno do hodnosti Poutník.
→

Přehled plnění Orlích per v roce 2007:

OP

Velké OP

Kemo

1

Činkší
Waštélaka

1
1

Smajlík
Pyžamo

2
2

Niks
Forest

2
3

Zi

3

Cvrček

3

Oslík

4

Dáda
Gnaška

4
4

Vlk
Žížala

4

Keliška

5

Želva

5

1

Mašinka

5
8

1

Píšťalka

1

1

6

5
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Projekt
„Pojď s námi“
Tento rok jsme opět realizovali projekt určený především pro venkovské děti a mládež do 16-ti
let s názvem „Pojď s námi“. Program pro neorganizovanou mládež organizujeme tento rok již
po páté. Jednotlivé akce jsme připravili formou výchovného, zábavného, ale i vzdělávacícho charakteru. Celý projekt byl od počátku finančně podporován MŠMT, obcemi Dolany a Chvalkovice,
poprvé přispěla obec Říkov. Finančně nás podpořil již druhým rokem i Královéhradecký kraj.
Myšlenka, nabídnout akce i ostatním dětem a mládeži, přispěla k realizování již zmíněných celoročních projektů, které ukazují mimo jiné, že Woodcraft není jen o indiánech, ale že se jedná
o všestrannou organizaci, která má svému okolí co nabídnout.

Je velmi těžké vyčíslit přesný počet účastníků na našich akcích. V hrubém přepočtu se na aktivitách projektu „Pojď s námi“ zůčastnilo asi přes 700 dětí a mládeže včetně doprovodu rodičů
(bez započítání Bambiriády v Jaroměři). Největším přínosem celého projektu je mimo spokojenosti účastníků, také prezentace našich mladých členů na veřejnosti a možnost okusit náročnost
s pořadatelstvím a organizací akcí. Zároveň je důležité, že se něco v dnešní době dělá pro děti
bez toho, aniž by na tom někdo vydělal, ale „jen“ pro pocit, že se povedla dobrá věc. Tímto děkujeme všem sponzorům, bez jejichž podpory by tento projekt nebylo možné realizovat.
Jiří Plšek – Waštélaka, náčelník kmene Tate Osmaka

Poprvé jsme v roce 2007 uspořádali v rámci tohoto projektu turnaj v líném tenise a adventní
koncert v kapličce v Dolanech, s živým betlémem. Při některých větších akcích jako je pohádkový pochod, dětský karneval, adventní koncert či masopust je potřeba více dospělých, proto
spolupracujeme s místním divadelním spolkem.
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Projekt „Pojď s námi“ byl realizován v průběhu roku 2007 takto:

únor – Masopust (24. 2.) Dolany
Masopustní veselí, obnovení zapomenutých
zvyků, průvod masek přes pět vesnic (Čáslavky, Dolany, Svinišťany, Sebuč, Krabčice). Masopust se také neobešel bez zabíjačkových
specialit.

březen – Dětský karneval (11. 3.) Dolany
Dětský karneval plný her, soutěží a zábavy.
Nechyběli ani pohádkové postavy průvodců
karnevalu jako Honza, Kašpárek, Drak a jejich
pomocníci.
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duben – Jarní turnaj v kuličkách (6. 4.) Chvalkovice
Soutěž ve cvrkání kuliček jednotlivců, závody v honění obručí a ukázka výroby z proutí a pedigu.

duben – Čarodějnice (30. 4.) Dolany
Při organizování Čarodějnic jsme pomohli při
stavbě šestimetrové vatry.
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květen – Bambiriáda (24. - 25. 5.) Jaroměř
Velkolepou akcí tohoto roku, kterou svou organizací zastřešoval náš kmen pod hlavičkou LLM ve
spolupráci s ostatními organizacemi, byla Bambiriáda Jaroměř 2007. 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.

červen – Pohádkový pochod (2. 6.) Dolany
Pohádkový pochod nebo-li cesta pohádkovým
lesem nejen pro nejmenší. Stanoviště od klasických pohádkových postav jako je vodník, čert
nebo loupežníci až k Bořkovi šikulovi a jeho stavitelství.
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červen – Turnaj v líném tenise (9. 6.) Říkov
Letošní první jednodenní turnaj v líném tenise s doprovodným programem plným her, soutěží
(lakros, lukostřelba) a vodních hrátek.

červen – Indiánské odpoledne v MŠ Dolany (20. 6.)
Toto odpoledne pro nejmenší se neslo ve
znamení ukázky naši činnosti (táboření v týpí,
rozdělávání ohně,…), indiánské soutěže (lakros, lukostřelba).

září – Noční pochod / Strašidelný les
Noční pochod nebo-li Strašidelný les se v roce 2007 nemohl uskutečnit díky technickým důvodům
na sokolovně v Dolanech.
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říjen – Draci nad vesnicí (5. 10.) Dolany
Soutěž v pouštění draků všeho druhu, ukázka modelů řízených rádiem a nakonec nechybělo ani
pečení brambor a opékání vůřtů.

prosinec – Adventní koncert v kapličce (17. 12.) Dolany
S prosincem se již blížíme ke konci roku a předvánoční atmosféru nám dokreslil adventní koncert
v kapličce v Dolanech s živým betlémem. Chvilka příjemného zastavení ve vánočním shonu,
chvilka rozjímání při vystoupení hudebního tělesa Cantus Jaroměř.

prosinec – Předvánoční zastavení (21. 12.) klubovna Dolany
Každoroční předvánoční zastavení v klubovně v Dolanech nám krásně uzavírá letošní rok 2007.
A nezbývá nic jiného, než těšit se na nový rok 2008.
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Poděkování ...
Za finanční podporu bychom chtěli poděkovat MŠMT, ČRDM, Královéhradeckému kraji, Obcím Dolany, Chvalkovice a Říkov, K. A. Contrankting ČR - Teplárně Náchod. Naše činnost by se také neobešla bez
pomoci rodičů a rodinných příslušníků.
Všem Vám Děkujeme kmen Tate Osmaka
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Hospodářský výkaz kmene
Název: TATE OSMAKA

číslo:
Kč

Příjmy

5 880,00 Kč

1 příspěvky
2 dary
3 státní dotace
4 dotace obcí
5 příjem z akcí
6 ostatní
7 s vlivem na daň
8 Celkem

506

Za rok:
Výdaje
9 odvod příspěvků

0,00 Kč
187 913,00 Kč

10 investice

118 500,00 Kč
0,00 Kč

12 inventář

99 832,62 Kč
9 000,00 Kč
421 125,62 Kč

11 opravy MTZ
13 provozní náklady
14 hlavní činnost

5 880,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14 697,00 Kč
203 026,00 Kč

15 s vlivem na daň

190 721,00 Kč
0,00 Kč

16 Celkem

414 324,00 Kč

Provozní náklady

Hospodářský výsledek

18 nájemné

17 (zisk +, ztráta -)

2007

6 801,62 Kč

19 energie

68 487,00 Kč

20 otop

0,00 Kč
0,00 Kč

21 vodné

0,00 Kč

Počet registrovaných členů*

22 spoje

do 15 let
16 – 18 let

14
1

24 služby

0,00 Kč
18 166,50 Kč
74 882,50 Kč

19 – 26 let
nad 26 let

6
6

25 drobný spotřební mat.

41 490,00 Kč

Celkem
Majetek

27

23 cestovné

26 ostatní

0,00 Kč

27 Celkem

203 026,00 Kč

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

28 Investice
29 Pokladna

2 943,00 Kč

30 Běžný účet

2 627,50Kč
1 196,83Kč

31 Pohledávky

0,00Kč

7 639,45 Kč
0,00 Kč

201 661,50Kč

216 358,50 Kč

205 485,83Kč

226 940,95 Kč

32 Zásoby
33 Ceniny
34 Celkem

Jmění
Půjčky
Závazky

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

0,00Kč

0,00 Kč

0,00Kč

0,00 Kč

Celkem
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Organizační struktura
Náčelník a ohnivec:

Jiří Plšek – Waštélaka

Rodový náčelníci:

Zdeněk Burkert – Vlk
Veronika Lemberková – Mašinka

Hospodář:

Martina Hamzová

Členové ROP:

Martina Krausová – Culík
Lenka Tojnarová – Rybka

Oficiální údaje o kmeni Tate Osmaka
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)
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