VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
LIGA LESNÍ MOUDROSTI
THE WOODCRAFT LEAGUE OF CZECH REPUBLIC

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 osmnáct let působení. Tento rok jsme registrovali 34 členů,
z toho 22 dětí do 18 let, 6 lidí do 26 let a 6 lidí nad 26 let.
Čísla dokáží o našem kmeni mnoho říct, napovídají, že jsme kmen

Jsme lidičky, co přírodu rádi mají,

věkově různorodý, čímž dáváme možnost komukoliv, aby se stal naší

co si ve volném čase nejen hrají.

součástí. Věková různorodost nám dává mnohem rozmanitější po-

Smích nám není cizí,

hled na věci kolem nás. Je krásné být někým motivován, ať se jedná

nuda v naší společnosti rychle zmizí.

o dítě či dospělého. Ovliňujeme se navzájem, hledáme inspirace

Jsme svérázná to parta lidí, pochopí

sami v sobě a kolektiv nás učí komunikaci mezi všemi bez rozdílu

jen ten, který nás vidí.

věku. Společná činnost a akce ovlivňují vývoj mladé generace a přispívají k neformálnímu vzdělávání jednotlivců.

Filozofie Woodcraftu, Liga Lesní Moudrosti
Liga Lesní Moudrosti se hlásí k celosvětové organizaci Woodcraft založené v roce 1901 americkým přírodovědcem
a spisovatelem E. T. Setonem.
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.
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.

Činnost kmene během roku
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. 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 neformální
vzdělávání. Během celého roku pořádáme v kmeni jednodenní i víkendové akce, výpravy či výlety a samozřejmě
akce pod námi pořádaným projektem, který jsou součástí naší činnosti. Různorodost akcí jak pro kmen, tak i pro
neorganizované děti či mládež do 16-ti let, nám umožňuje rozmanité využívání našeho volného času.
Tento rok se nám podařilo vytvořit vlastní kmenové stránky, které slouží k vnitřním účelům,
snažší komunikaci, rychlejší interakci mezi jednotlivými členy, ale také k prezentaci celého
kmene navenek.

www.tateosmaka.cz

Dalším pozitivním přínosem se tento rok stala myšlenka vlastní identity kmene, která se během roku realizovala
vznikem kmenových mikin a již hotových kmenových trik. Na celkové realizaci se podílel celý kmen, neboť každý
z nás má možnost rozhodovat o dění v kmeni. Vznikly tak kmenové mikiny, ke kterým si každý člen vytvořil vlastní
vztah a které prezentují nejen celý kmen, ale každého z nás.
V roce 2009 jsme se vypravili na tyto víkendové akce:

Zimní soustředění / Janovičky (leden/únor)
TaMaLo - táboření Malé lože (duben)
Jarní táboření, VI. výroční sněm kmene / Tábořiště Zátoka (květen)
Bambiriáda / Praha (červen)
Sobrol - Setkání oddílů / Nesyta (září)
Kiwendotha / Tábořiště Zátoka (září)

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 16. – 18. 10.
2009 a při závodu Hradecký mid v Bělči nad Orlicí 28. – 29. 11. 2009. Společně s PTO Maxim jsme se podíleli na
organizování akce Sobrol (11.- 13. 9. 2009)- jedná se o setkání dětských oddílů napříč organizacemi.

Naše činnost se 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 víkendové akce
Zimní soustředění Janovičky (leden/únor)

TaMaLo - táboření Malé lože (duben)

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

Bambiriáda / Praha (červen)

Sobrol - Setkání oddílů / Nesyta (září)

Kiwendotha / Tábořiště Zátoka (září)
Nápad pořádat Kiwendothu na našem tábořišti vznikl na ligovém sněmu v roce 2008 ve Skleném nad Oslavou, kde jsme se
s Kiwendothou setkali. Zprvu to byla jen myšlenka, touha zkusit něco udělat jinak, vyzkoušet si novou věc. Rok se v hlavách
rojily myšlenky a nápady, zatím to bylo vše jen tak načrtnuté, jakási skica, která nám onu událost jen matně připomínala.
Ale rok utekl jak voda a najednou před námi stálo pár měsíců a datum Kiwendothy. Všechny nápady začínaly dostávat ostré
obrysy, na povrch se drala celá myšlenka, úvodní příběh, zvadlo, úkoly, které budou reprezentovat celou hru. Myšlenkou
námi pořádané Kiwendothy také bylo otevřít brány této hry i jiným organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Šlo o inspiraci,

nápady, jiné pohledy, které by nám právě ony organizace mohly přinést.. Kiwendotha tak měla být o lidech, o pohodě,
příjemně stráveném prodlouženém víkendu, o zážitcích. Víkend měl být též ve znamení doprovodného programu, který
by smysluplně dotvářel celý pohled na akci. Nabízel lidem a dětem možnost něco nového si vyzkoušet, dozvědět a vyrobit
si. Tak takové byly plány před celým začátkem Kiwendothy. Vytyčili jsme si určité cíle, které nás ujistily, že Kiwendotha na
Zátoce bude stát za to.Myslím však, že hodnocení není na nás, proto pohled na Kiwendothu nechám na těch, kteří na naše
tábořiště zavítali a spolu s námi vytvářeli celou atmosféru víkendu. Jen bych si dovolila za celý kmen Tate Osmaka poděkovat
všem, za jejich přítomnost. Poté dík patří lidem, kteří nám pomohli při organizaci (Puštíci, Maxim). A na závěr velké dík patří
celému kmeni Tate Osmaka (ať menším či větším) za veškerý čas, který věnovali přípravě a za úžasný celý víkend.
Děkuji Rybka

Kmenové jednodenní akce
Svatba (20. červen)

Stanice ochránců přírody Jaroměř (23. říjen)

Výlet do Náchoda (30. říjen)

Hokej Pardubice (29. listopad)

Každoroční největší akcí kmene je letní tábor, který se v roce 2009 konal v termínu 10. – 24. července na tábořišti Zátoka
(Miskolezy). Tentokrát jsme si prožili celý rok, hezky měsíc po měsíci.

Zhodnocení projektu pro neorganizovanou mládež
Projekt „Pro všechny“
Projekt pořádaný kmenem Tate Osmaka byl realizován v průběhu celého roku 2009. Cílem jednotlivých akcí bylo zaměřit
se především na venkovské děti a mládež do 16-ti let a smysluplně ovlivnit jejich volný čas. Akce pořádané pod tímto
projektem směřovaly převážně k výchovnému, zábavnému, ale i vzdělávacímu charakteru. Celý projekt se uskutečnil
v Jaroměři, Dolanech, Chvalkovicích a Říkově.
Projekt pro neorganizovanou mládež je od počátku
financován z více zdrojů, v roce 2009 byl financován
z rozpočtů MŠMT, obcí Dolany, Chvalkovice, Říkov a již
čtvrtým rokem i Královéhradeckého kraje. Díky tomu, že
kmen pořádá tento projekt již několik let, získal si za tuto
dobu v okolních obcích ohlas a zájem z řad obyvatel –
převážně dětí a mládeže.

Naše akce pro veřejnost jsou hojně navštěvovány a přináší nám nejenom nové členy, ale i zájem dětí, které se nemohou
věnovat naší činnosti celoročně. Díky akcím se i samotní rodiče mohou seznámit s naší činností a posléze pro nově
příchozící děti vytvářejí zásadní rodinnou podporu. Snažíme se ukázat, že Woodcraft není jenom o indiánech, ale jedná se
o všestrannou organizaci, která má dětem v každém věku co nabídnout. Při některých větších akcích (pohádkový pochod,
dětský karneval, adventní koncert či masopust) spolupracujeme s divadelním spolkem Dolany. Tím rozvíjíme spolupráci
a interakci s okolními spolky, které jsou pro fungování kulturního života v obcích důležitá.
Z celého projektu, který byl prezentován jednotlivými akcemi, je pro nás nejdůležitější spokojenost všech zúčastněných
a vzpomínky, které si odnesli spolu s dobře využitým časem a dle ohlasů zúčastněných ke vší spokojenosti. Dlouhodobě
je našim cílem smysluplně ovlivňovat volný čas dětí a mládeže převážně školního věku – tedy do 16-ti let a díky tomuto
projektu se nám tento záměr daří naplňovat.

Masopust (22. 2. 2009)

Dětský karneval (8. 3. 2009)

Zbubnukruh (20. 3. 2009)

Jarní turnaj v kuličkách (24. 4. 2009) Bambiriáda Praha (4. - 7. 6. 2009)

Říkovský líňák (26. 6. 2009)

Noční pochod (29. 8. 2009)

Draci nad vesnicí (9. 10. 2009) Kurz ind. řemesel (21. 11. 2009)

Adventní koncert (13. 12. 2009)

Vánoční zastavení (18. 12. 2009)

Hospodářský výkaz kmene
Název: TATE OSMAKA

číslo:

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

Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
134 200,00 Kč
42 500,00 Kč
0,00 Kč
71 236,66 Kč
38 000,00 Kč
285 936,66 Kč

506

Za rok:

10 investice
11 opravy MTZ
12 inventář
13 provozní náklady

8 520,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
87 995,00 Kč

- 4 357,74 Kč

31 Pohledávky

0,00Kč

1 013,11 Kč
0,00 Kč

226 628,50Kč

191 937,00 Kč

230 967,35Kč

195 918,51 Kč

32 Zásoby

15 s vlivem na daň
16 Celkem

290 294,40 Kč

19 energie
21 vodné

Počet registrovaných členů*

22 spoje

do 15 let
16 – 18 let

21
1

23 cestovné

19 – 26 let
nad 26 let

6
6

24 služby

0,00 Kč
0,00 Kč
11 028,00 Kč
26 879,00 Kč

25 drobný spotřební mat.

0,00 Kč

26 ostatní

0,00 Kč

27 Celkem

37 907,00 Kč

2 968,40 Kč

3 288,00Kč
5 050,85Kč

33 Ceniny

20 otop

34

29 Pokladna
30 Běžný účet

37 907,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

28 Investice

155 872,40 Kč
0,00 Kč

14 hlavní činnost

18 nájemné

Celkem

Majetek

Výdaje
9 odvod příspěvků

Provozní náklady

Hospodářský výsledek
17 (zisk +, ztráta -)

2009

34 Celkem

Jmění
Půjčky
Závazky
Celkem

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

0,00Kč

0,00 Kč

0,00Kč

0,00 Kč

Organizační struktura kmene
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,
Iva Kučerová – Želva

Oficiální údaje
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)

