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Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem sídlícím v Dolanech (Královehradecký kraj). Součástí LLM jsme od roku 2002, avšak 

za sebou máme již sedmnáct let působení. Tento rok jsme registrovali 29 členů, z toho 16 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. 

Tate Osmaka - kmen Ligy Lesní Moudrosti

I čísla dokáží o našem kmeni mnoho říct, napovídají, že jsme kmen věkově různorodý, čímž dáváme možnost komukoliv, aby se stal naší 

součástí. Věková různorodost nám dává mnohem rozmanitější pohled na věci kolem nás. Je krásné být někým motivován, ať se jedná 

o dítě či dospělého. Ovliňujeme se navzájem, hledáme inspirace sami v sobě a kolektiv nás učí komunikaci mezi všemi bez rozdílu věku. 

Jsme dospělí s dětskými dušičkami a děti s dušičkami dospělých.
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Znak kmene Tate Osmaka

Mezi symboly kmene Tate Osmaka patří již tři roky kmenový znak, 

pro jehož inspiraci jsme zvolili doslovný překlad názvu kmene Tate 

Osmaka, tedy Větrné údolí – symbol našeho (dnes již bývalého) 

společného táboření.

K novému znaku kmene patří od roku 2007 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. 

Znak Psích bojovníků



Symbol Lesní Moudrosti

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.

Symbolem lesní moudrosti je bílý štít s modrými rohy. (pokud je tento znak umístěn na praporu, pak na červeném s koženým třepením)

Liga Lesní Moudrosti se hlásí k celosvětové 

organizaci Woodcraft založené v roce 1901 

americkým přírodovědcem a spisovatelem 

E. T. Setonem.

Filozofie Woodcraftu, Liga Lesní Moudrosti

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.



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.

Tento rok - tedy rok 2008 byl pro náš kmen Tate Osmaka ve znamení velké změny. Během roku jsme změnili po jedenácti letech 

tábořiště : „...Jako člověk, který strávil na tomto tábořišti opravdu těch úctyhodných jedenáct let, mohu říct, že se mi nelehko píše 

o konci jedné krásné a nezapomenutelné éry našeho kmene, nás, našeho tábořiště. Zřejmě ani nedokáži psát tyto řádky s odstupem 

a nadhledem, neboť vzpomínek je mnoho a pohled na věc je zcela osobní, řekla bych až příliš osobní. Pokaždé se mi vybaví spoustu 

smíchu a nejen dětského, krásných chvil, sluníčka v potoku, údolí obklopené lesem, večery v týpku, náši osmaci, kteří chodí každý tábor 

v noci na lup, autobusovou zastávku alias záchody… je to jen výčet, který utkvěl ve vzpomínkách hluboko v srdíčku. Sentimentu však 

bylo dost, proplakaných nocí ještě více a nyní nás čeká nové dobrodružství, nové chvíle, nový krok vpřed. Začít znovu bude těžké, ale 

o to krásnější bude pocit, že jsme to zvládli. Čekají nás krušné chvíle, mnoho práce a hledání, ale jak nás všechny znám, tak také mnoho 

smíchu, srandy a zábavy. A i u nás platí, že všechno zlé je pro něco dobré……….tak hlavy vzhůru jede se dáááááááááál                 Rybka

                                                                                          



Jak se nám hledá………

Jak se nám hledá nové místo, jak se nám kráčí vpřed? Otázky, které poslední dobou hýbou námi všemi. Bylo by však předčasné pouštět 

se do jednoznačné odpovědi, neboť krok do neznáma je vždy prostoupen strachem, obavou, nedůvěrou a ostychem. Nikdo neví co bude, 

každý přemýšlí o tom co bylo. Vzpomínky se pokaždé vrací a upozorňují na věci známé, jisté, ale již minulé. Naše hledání, naše výlety po 

krásách přírody se zpočátku jevily jako zbytečné, jako jedno velké zklamání. Pokaždé kamkoli jsme zavítali, v očích se nám ono „nové „ 

místo jevilo nedokonalé, jiné, cizí a ve srovnání s Větrníkem nevyhovující. Neuvažovali jsme racionálně (tedy alespoň já ne), do popředí se 

hrnuly jen a jen pocity a emoce. Zuby nehty se nás držela představa, že nic takového jako Větrník nelze nelézt. Všechna místa tak ihned 

upadala v zapomnění, každý z nás sám hledal odpovědi na to co hledat, kde hledat, jak hledat…

Ale i zázraky se dějí a nejen v pohádkách, štěstíčko, jak se ukázalo,  nechodí jen po horách, ale zavítá i mezi nás. Mé plesající srdíčko 

mi nedovolí nechat si tu krásnou zprávu pro sebe: NAŠLI JSME KRÁSNÉ JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ, NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTO. Kdybych ho 

neviděla na vlastní oči, tak bych tomu nevěřila. Ale je to tak, krásná velká louka, bublající potok…nad hlavou nás vítalo káně. Jééééé, bylo 



to krásnééé. Sluníčko nám umožnilo ono místečko vidět v té největší kráse. A špatné vzpomínky se tak postupně začínají rozpouštět a utíkat 

pryč, kamsi do minulosti, kde je jejich místo. Nám tak začíná nové dobrodružství, kupa práce, bourání minulosti,  hromada radosti, smíchu 

a na konci ten krásný pocit v srdíčku………..                                                                                                                                         Rybka

                                                                                                                    

V roce 2008 jsme se vypravili na tyto víkendové akce:

l Zimní soustředění / Janovičky (únor)

l Jarní táboření, VI. výroční sněm kmene / tábořiště Zátoka (květen)

l Bambiriáda / Jaroměř (květen)

l Sobrol - Setkání oddílů / Nesyta (září)

l Sněm LLM a Kiwendotha / Sklenné nad Oslavou (září)



V březnu (27. - 29. 3. 2008) vyjeli starší na Ples LLM (Přívory u Mělníka). Mimo těchto víkendových akcí celého kmene pomáhají starší 

členové každoročně Musher clubu Metuje při organizaci závodů psích spřežení. I tento rok pomohli při závodech BONO v Červeném 

Kostelci 17. – 19. 10. 2008 a při závodu Hradecký mid v Bělči nad Orlicí 29. – 30. 11. 2008. Společně s PTO Maxim jsme se podíleli na 

organizování akce Sobrol. V listopadu (21. - 23.11. 2008) se někteří členové (tentokrát i z řad mladších) zúčastnili Valné hromady LLM 

v Jihlavě.

Naše činnost se také rozvíjí v rámci projektů pro neorganizovanou mládež, kdy se snažíme nabídnout smysluplnou činnost dětem a mládeži 

do šestnácti let. Projekt pro zmíněnou věkovou kategorii nám přináší nové a zajímavé zkušenosti a samozřejmě také zpětnou vazbu 

o důležitosti práce s dětmi a mládeží. Působí i na nás samotné (dospělé i děti v kmeni) jak v oblasti komunikace, tak také v oblasti 

osobnostního (individuálního) rozvoje každého z nás. Otevírá nám další možnosti práce s dětmi.

Kmenové akce
Zimní soustředění Janovičky (31.1. - 3.2. 2008)



Jarní táboření, VI. výroční sněm kmene (1.- 4. 5. 2008)

Je neděle večer a já tady sedím před počítačem, koukám na ta písmenka na klávesnici a přemýšlím co napíši o našem prvním táboření 

na našem novém místečku. O našich prvních čtyřech dnech, prvních zážitcích, prvních odnesených vzpomínkách. Sic nastydlá s rýmou 

jako trám, lehce unavená a s vůní, která připomíná čtyři dny strávené v týpí, ale s tím krásným pocitem. Prostě šťastná. Není nic hezčího, 

než když člověk stráví pár dní s lidmi, které má  rád a na místě, které je nové, neokoukané, na místě, kde se začíná psát nová kapitola 

kmene Tate Osmaka, na místě, které se začíná vrývat do každého z nás. Bylo by zbytečné popisovat den za dnem, neboť každý vnímal 

cosi svého, cosi osobního. A jak je známo, tak myšlenky druhých člověk číst neumí, ale stačilo slyšet smích, radost na tvářích a nejen 

dětských, aby věděl, že to je to správné. To nejhezčí, to co zahřeje na srdíčku. Ale abych alespoň trošinku nechala nahlédnout ostatní do 

tajů a krás jarního táboření, zasnažím se Vám přiblížit, jak to celé vlastně bylo. Dovedete si představit, jak se indiáni se všemi věcmi stěhují 

na čtyři dny na louku, kde nic není, jen všude samá pampeliška a zelenající se tráva? No řeknu vám, úplné stěhování národů. Louka se 

rázem proměnila v kouzelné útočiště pár blázínků, kteří si spolu užívají každou volnou chvíli. Dny byly plné objevování okolního světa, 

stavění nové kuchyně, pletení postýlek z proutí, smíchu, radosti, výročního sněmu, sluníčka, deště, kousajících mušek, gripenů…no ani si 

nedovedete představit, co všechno jsme za ty čtyři dny zažili a hlavně to krásnější na závěr, kolik toho ještě na tomto místě zažijeme. Proto 

bych nám na závěr (tedy spíše na začátek) chtěla popřát, aby pro nás ono místečko bylo tábořištěm, domovem, místem, kam se budeme 

rádi vracet, kde budeme hledat pohodu, nalézat inspiraci a hlavně sami sebe. Děkuji Vám za čtyři neopakovatelné dny.                  Rybka

                                                                                                                     



Bambiriáda Jaroměř (23. - 24 . 5. 2008)

Bambiriáda v Jaroměři 2008 aneb jak to viděly naše malé moderátorky 

Tak než Vás nechám nahlédnout pod pokličku celé Bambiriády 2008 očima našich moderátorek, musím Vás v úvodu mile potěšit, 

neboť letošní Bambiriáda měla pro náš kmen zásadní změnu. Mohli jsme se pochlubit právě našimi moderátorkami, které role průvodců 

zvládaly na jedničku s hvězdičkou, proto bych jim touto cestou chtěla poděkovat - takže Keliško, Oslíku (moderátorky na pódiu) a Píšťalko 

(průvodce před kamerou) děkujeme, byly jste super. Ono to díky patří vlastně všem, kteří přidali ruku k dílu, těm, kteří již od podzimu 

plánovali, připravovali a až do posledního dne netušili, jak velkou radost kolem sebe Bambiriádou způsobí. Takže doufám, že Vás to hřeje 

na srdíčku, protože tolik usměvavých dětí za to stálo a vždycky stát bude. Ale teď to nechám na Oslíkovi, Píšťalce a Kelišce, aby Vám 

poodhalily jaká Bambiriáda 2008 v Jaroměři vlastně byla: Ahojky lidičky letošní Bambiriáda byla super a i když nám v pátek při zahájení 

trochu sprchlo tak to nikomu nevadilo a nikomu to nezkazilo radost. Bambiriáda je vlastně největší přehlídka činnosti sdružení dětí 

a mládeže a středisek volného času, je určena pro všechny děti, které se chtějí přijít podívat, něco si vyzkoušet, něco se naučit, něco si 

zahrát. Je také i pro rodiče s dětmi, pro školy a pro každého, kdo se nechce nudit nebo sedět u televize. Letos byla v Jaroměři již po třetí, 

ale v celé České republice probíhal již ročník desátý. Letošní slogan všech Bambiriád zněl: „Nestůj a pojď se přidat“, a že spousta lidí 

nestála a šla se přidat, nám potvrzuje to, že Bambiriádu v Jaroměři za pátek a sobotu navštívilo celkem neuvěřitelných 3 900 lidí. A není 

se ani čemu divit, vždyť na ní bylo k vidění mnoho organizací jako DDM Klíč, Musher Club Metuje, ČSOP Puštíci, pionýrský táborový oddíl 

Maxim,  my – kmen Ligy Lesní Moudrosti Tate Osmaka a mnoho dalších. A ti, co si prošli už celé bambiriádní městečko se také nenudili 

u doprovodného programu, který celý den probíhal na pódiu, kde jsme mohli vidět ukázku hip hopu, karate, aerobiku, thajského boxu 

a mnoha dalších. Bambiriáda byla prostě super. Bambiriáda je suprová akce, na které se nám všem moooc líbí. Doufáme, že příští rok se 

na Bambiriádě uvidíme i s vámi tak ahoj na příští Bambiriádě 2009. Sice jsem nebyla žádnou moderátorkou, neměla jsem v ruce desky 

a před sebou spoustu lidí, ale i tak bych si troufla tvrdit, že Bambiriáda je nejen o dětech, o těch usměvavých, ale i zlobících lidičkách, o těch 



vzrůstem maličkých, ale v duši velkých lidech……ale je i o pár bláznech, kteří chápou svět dětí, umí jej zaujmout………a to je to krásný. 

Bambiriáda se tak stala přehlídkovým molem všech těchto blázínků, kterým učaroval svět dětí… 

Moderátorky: Oslík, Keliška, Píšťalka a pár slov i Rybka 

.

Sobrol Nesyta (12. - 19. 9. 2008)



Sněm LLM a Kiwendotha (26. - 29. 9. 2008)

Tak vám tedy Osmáci řeknu, že jezdit s našim kmenem na víkendy je náročné na bránici. Kdo s námi nikde nebyl, tak nepochopí a kdo 

byl, tak zajisté přikývne. Můžu s čistým svědomím a úsměvem na tváři říct, že i tento víkend ve Skleném nad Oslavou nebyl výjimkou. Už 

jen naše složení, řekla bych spíše náš babinec a dva a čtvrt chlapa (promiň Matěji, ještě musíš trošku papat) mluvilo za vše. Jízdou našimi 

třemi oři (tedy auty) započal náš krásný víkend na výročním ligovém sněmu, adrenalinovým stavěním týpka po tmě pokračovala naše 

spanilá jízda víkendem dál…bránice se během těchto krátkých chvil nezastavila a ani nedala, neboť zaručené smíšky jsme doma nemohli 

nechat (že Píšťalko, Smajlo,…). Asi by bylo zbytečné líčit naše strávené dny minutu po minutě, neboť by mi nestačila jak slovní zásoba, 

tak papír. Ale nejen pohledem mým, ale i pohledem všech zúčastněných, byl víkend neuvěřitelný. Velkou zásluhu na tom všem mělo naše 

úžasné osazenstvo, že slečny (samozřejmě nechci zapomenout taky na Vás, pánové, ale tentokrát triumfovaly slečny J). Za vše lze zmínit 

umístění holek v Kiwendothě, hře pro všechny odvážné, bystré a hbité bojovníky – v našem případě spíš bojovnice. Velkou radost nám 

také udělaly naše bojovnice v rozdělávání ohně na čas křesáním, Keliška by Vám o tom mohla vyprávět….. no a ještě abych nezapomněla 

na umístění v tradiční soutěži o nejlepší woodcrafterských nebo indiánský výrobek pro Malou lóži. Řeknu Vám, že srdíčko jen plesalo 

a z úst se hrnulo slovo WAŠTÉÉÉÉÉÉÉÉ Keliško, Zi, Gnaško, Oslíku/Oli, Píšťalko, Cecilko, Žížalo, Smajlíku, Pyžamo.    



Ještě se však zkusím zmínit o pár věcech, které mi utkvěly v hlavě. Nejprve se vám musím  pochlubit, že mi tento víkend opět otevřel oči 

a potvrdil názor, že děti, ač jsou malé vzrůstem (teda až na Pýžo J) jsou velcí srdcem a svou bezprostředností, kterou bychom jim mohli jen 

tiše závidět (teda já závidím). A i v tak malé hlavičce jsou ukryty poklady, o kterých dospělý nemají ani ponětí. Svět dětí je prostě krásný, 

kouzelný a člověk jen musí umět do tohoto nádherného světa nahlédnout a mnohdy se jím nechat pohltit a užívat si dětské bezprostřednosti 

a upřímnosti. A samotný ligový sněm byl a celá liga lesní moudrosti je ve znamení prolínání generací, což je úžasná myšlenka, v ještě 

hezčím provedení. Nejsou to jen slova, ono se stačilo jen rozhlédnout kolem sebe, všude byli jak malí, tak velcí, jak vážení bělovlasí kmeti, 

tak i prcci v kapotkách, která zakrývala ještě jejich cestu životem. Člověk si uvědomí, že každá generace ukazuje jiný (svůj) názor nejen na 

woodcraft, ale i na celý svět, nemůže existovat jedna bez druhé a není nic hezčího, než propojovat všechny generace, hledat společnou 

řeč, témata, společně prožité chvíle a nacházet nezapomenutelné okamžiky, nové pohledy, nové myšlenky, novou inspiraci, směr…

       Jak je vidět vše není jen o věku a zkušenostech, i dítě může být inspirací pro dospělého, novým impulsem, směrem, motivací. 

A víkend strávený s kmenem na ligovém sněmu je tím nejzřetelnějším důkazem všech těchto slov, které až po prožití nabývají svého obsahu 

a podstaty. Takže Osmáci děkuji, že jste, že jsme, protože  po každé prožité chvíli s vámi, si mnohem víc uvědomím, že bez vás to nejde. Že 

dohromady jsme úžasná parta lidí s moooc velkým srdíčkem…                                                                                                            Rybka

                                                                                                                                            



Zelenající se louka, krásně modré nebe a usměvavé sluníčko nad hlavou, vůně ohně a pět výsostně se tyčících týpek - 

naše Zátoka, naše místo, kde nám uteklo čtrnáct dní plných smíchu, radosti, neobyčejného dobrodružství, nového sžívání 

a objevování, her, výletů i vzletů. Zátoka se stala místem, které nás nenechalo ani na minutu na pochybách o své výjimečnosti. Uchvátilo 

nás a vrátilo nám krásnou pevnou zem pod nohama. Čtrnáct dní uteklo jako voda a já tu nyní sedím pět dní po táboře s tužkou v ruce, 

s vůní ohně za zády a přemýšlím, zda-li se dají všechny tyto krásně strávené dny poskládat do slov a vět. Zda-li je vůbec možné zachytit 

všechny chvíle tak barevnééé, pestré a plné zážitků. Docházím však k závěru, že to prožité je napsané v každém z nás a žádná slova nám 

to nepoví. To celé je příběh, pohádka o špatném začátku a slibně vyhlížejícím konci…kdy tábor představuje pěkně se rozjíždějící novou 

cestu, nový směr. Nenechal jedinou dětskou tvářičku (a nejen tu) bez úsměvu a radosti, nenechal nás na pokoji, jeli jsme na plný plyn. 

A vlastně jak jeli, my jsme dokonce  letěli…až nás zastavil pátek 18. července, kdy se nám do cesty postavila konečná. Prý další pokračování 

je v plánu za rok...                                                                                                                                                                                   Rybka

Každoroční největší akcí kmene je letní tábor, který se v roce 2008 konal v termínu 13. – 29. července na novém tábořišti Zátoka 

(Miskolezy).



Projekt  „Pro všechny“
Projekt „Pro všechny“ byl realizován v průběhu celého roku 2008 se zaměřením především na venkovské děti a mládež do 16-ti let. Soubor 

akcí, které jsme připravili formou výchovného, zábavného, ale i vzdělávacího charakteru běží již šestým rokem (projekty: „Nejsi sám“, 

„Jsme tu pro tebe“, „Patříš k nám“„Pojď s námi). Celý projekt se uskutečnil v Jaroměři, Dolanech Chvalkovicích a Říkově. Projekt pro 

neorganizovanou mládež je od počátku financován z více zdrojů, v roce 2008 byl financován z rozpočtů MŠMT, obcí Dolany, Chvalkovice, 

Říkov a již třetím rokem i Královéhradeckého kraje.

Naše akce pro veřejnost jsou hojně navštěvovány a přináší nám nejenom nové členy do naší základny, ale i zájem dětí, které se 

nemohou věnovat naší činnosti celoročně. Námi pořádané akce se těší také velkému ohlasu i u rodičů. Touto formou mají rodiče možnost 

se seznámit s naší činností a děti, které přicházejí do našeho kmene, mají jejich velkou podporu. Ukázali jsme, že Woodcraft není jenom 

o indiánech, ale jedná se o všestrannou organizaci, která má dětem co nabídnout. Při některých větších akcích, kde je potřeba více 

dospělých, spolupracujeme s divadelním spolkem Dolany (pohádkový pochod, dětský karneval, adventní koncert či masopust). K podpoře 

celého projektu bylo nutno udržovat naše malé woodcrafterské centrum s knihovnou, metodickými pomůckami a materiálem. V tomto 

příjemném prostředím se konají přípravy pro pořádané akce a svůj volný čas zde tráví samozřejmě děti a mládež.

Bylo by velmi rozsáhlé popisovat všechny akce do detailů a na papír toho může dobrý spisovatel napsat více než se skutečně stalo. 

Proto je pro nás nejdůležitější spokojenost všech zúčastněných a vzpomínky, které si odnesli spolu s dobře využitým časem a dle ohlasů 

zúčastněných ke vší spokojenosti.                                                                                                

                                                                                                                                                   Waštélaka (náčelník kmene Tate Osmaka)



Projekt „Pro všechny“ byl realizován v průběhu roku 2008 takto:

Masopust (9. 2. 2008)

Dětský karneval (2. 3. 2008)

Jarní turnaj v kuličkách (11. 4. 2008)

Sluníčko nám letos přálo, lidičky ó to se nám krásně hrálo. Slunko svítilo nám na záda, ó to byla paráda. 

Do hlavní role obsadíme chytrou kuličku, co po hře najdeme pěkně v dolíčku…na začátek trochu rýmu, vždyť všude kolem 

bylo mnoho šprýmu. Tak tato slova patří Jarnímu turnaji v kuličkách, který jsme uspořádali v pátek 11. dubna v rámci projektu 

„Pro všechny“ na koupališti ve Chvalkovicích. Podle prvních slov si všichni moc dobře představíte, že v tak ideálním počasí se 

kuličky hrají samy. A také tomu tak bylo. Stačilo mít v ruce deset kuliček a hra mohla začít. Samozřejmě nebojte se, nehráli jsme 



všichni najednou. Podle správných pravidel a rozumného úsudku, rozdělili jsme dětičky pěkně do skupin předškoláků, menších 

školáků (1. a 2. třída, 3. a 4. třída) a ostatních školou povinných, tedy 5. a 6. třída. Tak a hra mohla konečně začít, hráči u důlků 

a jdeme na to. První, druhou, pátou kuličku docvrnknout do důlku, pak dalších pět a výhra byla jasná - tedy alespoň řečeno pěkně 

teoreticky. Jak by mi potvrdili všichni zúčastnění, zas tak jednoduché to nebylo. Pravidlo hry každý s každým platilo a švindlovat se tedy 

vůbec nevyplatilo. Jarní hrátky nebyly jen o kuličkách, ale také o lakrose či dávno zapomenuté hře točení obručí. Sešlo se nás celkem dosti 

(22 účastníků, 10 pomocníků a ještě nesmím zapomenou na rodiče, co podpořit přišli své ratolesti) na to abychom měli spoustu radosti. Tak 

ostatní se nedá psáti, ta atmosféra na papír se nedá dáti. Proto slova poslední: Když krásné počasí přálo nám, příští rok zase přijedeme 

k vám. Kuličky tak vezmi s sebou, my si chceme hrát i s tebou…..                                                                                                       Rybka

                
                                                                                                                                                                                       

Bambiriáda Jaroměř (23. - 24. 5. 2008)



Turnaj v líném tenise (28. 6. 2008)

V sobotu 28. června ráno jsem se rozjela na tradiční turnaj v líném tenise, nebo-li Říkovský líňák. Je to skvělá možnost, jak si dát do 

těla a přitom se skvěle pobavit, takže jsem si to nemohla nechat ujít. Jako loni se tam sešla skvělá banda lidí tvořená nejen Osmáky, ale 

i neznámými dětskými tvářemi z okolních vesnic. Po náročném registrování hráčů, podepisování kelímků a tvoření tabulek na skóre se 

to konečně rozjelo naplno. Nestranní rozhodčí Vlk a Mašinka usedli na rozhodčovskou lavičku, aby dobře viděli a mohlo se naplno začít. 

Následující čtyři hodiny z kurtů zaznívalo jen: Eli a Zuzka, Červík a Filip, 1:2 vyhrála Zi, 2:0 prohrála ,,Ježišmarjá‘‘ a také výstižné zvuky 

tipu: jóóóóó já to vyhrála, kurňa takovejhle kousek chyběl a následně i néééé, já to projela, a umíte si představit co ještě. Okolo 12:00 na 

nás čekaly naprosto neodolatelné klobásy, chleba a hořčice, či kečup. Pro ty rozmlsané nebuřtožrouty se tam griloval i sýr hermelín. 

Ke konci, po odehrání všech zápasů byl každý náležitě unaven, ale čekala nás ještě jedna milá povinnost, udělit ceny (v mém případě spíš 

převzít). Na překvapivě každý ještě pár sil našel. Každý celkem dobře dopředu odhadl svůj výsledek, ale existovali i tací (jako třeba já), 

kteří byli mile překvapeni sami sebou. To už jsme se opravdu blížili ke konci a tak se po rozdání cen účastníci začali pomalu rozjíždět, nebo 

rozcházet k domovů.Tento den byl fakt dost dobrej a každý, kdo si ho nechal ujít, neví o co přišel.                                                            Zi



Strašidelný les (30. 8. 2008)

Draci nad vesnicí (10. 10. 2008)

Kurz indiánských řemesel (2. 11. 2008)



Adventní koncert (14. 12. 2008)



Vánoční schůzka (19. 12. 2008)

Nový rok nám přichází, člověk v něm krásu tajemství nachází.

Krásu kolem sebe hledejte, jen na své oči ihned nedejte.

Pokora ať provází Vás celým rokem, 

ať opravdový člověk z Vás je skokem.

Ať nechybí Vám odvaha, ať mlčenlivá a poslušná je Vaše povaha.

Radujte se z maličkostí, dobrý pocit se Vás za to zhostí.

Krásné chvíle prožívejte, úsměvy kolem sebe rozdávejte.

Kmen Tate Osmaka



Za fi nanční 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

Poděkování ... 



Hospodářský výkaz kmene

Za rok:                                      2008Název: TATE OSMAKA číslo:           506

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) - 2 243,60 Kč

Počet registrovaných členů*

do 15 let
16 – 18 let
19 – 26 let
nad 26 let

Celkem

15
1
7
6

29

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

2 943,00Kč
7 639,45Kč

0,00Kč
216 358,50Kč

226 940,95Kč

3 288,00 Kč
5 050,85 Kč
       0,00 Kč

226 628,50 Kč

230 967,35 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

 7 320,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

 6 270,00 Kč
187 860,00 Kč
245 991,00 Kč

       0,00 Kč
447 441,00 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

  51 541,00 Kč
       0,00 Kč
       0,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

32 435,00 Kč
103 884,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

187 860,00 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
185 000,00 Kč
112 000,00 Kč

       0,00 Kč
130 877,40 Kč
 10 000,00 Kč
445 197,40 Kč

7 320,00 Kč



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

Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl:

Stanovy LLM – WL (Liga lesní moudrosti – Woodcraft League)

Organizační struktura

Náčelník a ohnivec:  Jiří Plšek – Waštélaka

Rodoví náčelníci: Zdeněk Burkert – Vlk

             Veronika Lemberková – Mašinka

Hospodář:   Martina Hamzová

Členové ROP:           Martina Krausová – Culík

            Lenka Tojnarová – Rybka

Ofi ciální údaje o kmeni Tate Osmaka


