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Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem sídlícím v Dolanech (Královéhradecký kraj). Sou-

částí Ligy Lesní Moudrosti jsme od roku 2002, avšak za sebou máme již devatenáct let působení. Tento 

rok jsme registrovali 29 členů, z toho 16 dětí do 18 let, 7 lidí do 26 let a 6 lidí nad 26 let. 

TATE OSMAKA – KMEN LIGY LESNÍ MOUDROSTI

Rok 2010 byl také rokem naší malé Mar-

tinky, která se narodila 26. března 2010  

v 0:47 hodin (46 cm a 3 300 g) mamince 

Želvičce a tatínkovi Vápenkovi. Martinka 

se tak stala nejmladší indiánkou našeho 

kmene. Takže milá Martinko, ať nám ros-

teš jako z vody, ať jsi dítko do nepohody. 
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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:

TOTO JE SVĚTLO KRÁSY: 1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.

TOTO JE SVĚTLO PRAVDY: 2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.

TOTO JE SVĚTLO SÍLY: 3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

TOTO JE SVĚTLO LÁSKY: 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. 

FILOZOFIE WOODCRAFTU – LIGA LESNÍ MOUDROSTI
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STOUPÁNÍ NA HORU (E. T. SETON/překlad 

M. ZAPLETAL)

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice 

a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto 

horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi 

toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim 

náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni 

pokusit na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani  

a jděte každý tak daleko, jak dokážete. Až budete 

unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese větvičku  

z toho místa, kam až došel.“ 



Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na vrchol. Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík 

a vztáhl k náčelníkovi ruku, v níž držel kaktusový list. Náčelník se usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses vůbec 

nedostal k úpatí hory; ani jsi nepřešel poušť.“ Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snítku. 

„Došel jsi na úpatí hory,“ řekl náčelník, „ale vzhůru jsi nešplhal.“ Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ 

řekl náčelník, „ty ses dostal až k pramenům.“ Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji 

náčelník uviděl, usmál se a řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru; dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu.“ 

Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl: „Podal jsi dobrý výkon, dostal ses až do 

poloviny hory.“ O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl: „Výborně! Ty jsi 

vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“ 

Slunce už stálo nízko, když se vrátil poslední. Byl to vytáhlý krásný chlapec vznešené povahy. Přicházel 

k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily: „Můj otče,“ řekl, „dostal jsem se tam, kde 

nebyly žádné stromy – neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře.“ Také starcova 

tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: „Poznal jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře, 

poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých 

očích, zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru hory.“

Pamatujte na to, hledači lesní moudrosti! Odznaky (Orlí pera a Mistrovství), které nabízíme za 

vykonané činy, nejsou „ceny“ – jsou to důkazy toho, co jste vykonali a kam jste až došli. Jsou to 

pouhé větvičky nasbírané po cestě, které vám mají ukázat, jak daleko jste se dostali při stoupání 

na horu.
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Naši činnost během školního roku je možné zhlédnout každý pátek na kmenových schůzkách. Tyto 

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, což 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 „Pro všechny“. Jednotlivé akce jak pro kmen, tak  

i pro neorganizované děti a mládež do 16-ti let, nám umožňují rozmanitě využívat náš volný čas.

Minulý rok se nám podařilo vytvořit vlastní kmenové stránky, které slouží k vnitřním účelům, snazší 

komunikaci, rychlejší interakci mezi jednotlivými členy, ale také k prezentaci navenek. Stránky nám dovolily 

více prezentovat naši činnost, zapojit všechny členy kmene a jejich rodiny do dění. Díky funkčnosti se 

zjednodušila komunikace a kmen dostal další pole působení.

www.tateosmaka.cz

ČINNOST KMENE BĚHEM CELÉHO ROKU

Během roku se stránky staly nedílnou součástí života 

kmene. Jsou zde aktuální informace o probíhajících 

akcích, ohlédnutí za již akcemi konanými, včetně 

foto galerie či nahlédnutí do naší historie. Stránky 

slouží také k informacím ohledně projektu pro 

neorganizovanou mládež.
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V roce 2010 jsme se vypravili na tyto akce:

KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Zimní soustředění / Janovičky (leden)

Jarní víkendové akce / Dolní Radechová, Sokolovna Dolany (duben, květen)

Bambiriáda 2010/ Praha (červen)

Sobrol - Setkání oddílů / Nesyta (září)

Upečený víkend / Dědov (prosinec)

KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE

Cirkus / Náchod (duben)

Indiáni ve školce / Česká Skalice (červen)

Promoce Rybky / Praha (listopad)

Věneček Kaťule / Červený Kostelec (prosinec)

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. 

– 17. 10. 2010 a při závodu Hradecký mid v Bělči nad Orlicí 27. – 28. 11. 2010. Společně s PTO Maxim 

jsme se podíleli na organizování akce Sobrol (17.- 19. 9. 2010)- jedná se o setkání dětských oddílů napříč 

organizacemi. 

V rámci projektu pro neorganizovanou mládež se snažíme nabídnout smysluplnou činnost dětem  

a mládeži do šestnácti let. Projekt  nesoucí název „Pro všechny“ nám přináší nové a zajímavé zkušenosti 

a samozřejmě také zpětnou vazbu o důležitosti práce s dětmi a mládeží. Prostřednictvím pořádaných akcí 

se kmen dostává do povědomí širší veřejnosti, ale také se díky nasbíraným zkušenostem rozvíjíme my 

sami – jak v oblasti komunikace, tak také v oblasti osobnostního (individuálního) rozvoje. Do pořádání 

jednotlivých akcí se snažíme zapojit co nejvíce členů kmene, čímž vytváříme intenzivní prostředí s velkou 

mírou spolupráce dětí a dospělých. 
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KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE
Zimní soustředění Janovičky (leden)

 ...Strávené dny na Janovičkách samozřejmě nemohly být bez lyžování, pekáčování, snowboardování  

a zimních hrátek. A abych nezapomněla, tak letos nechybělo ani řádné otužování Osmáků. Brrr, ještě teď 

mi z Vás je zima, ale wašté, za vaši odvahu vrhnout se do zimního království. Nechyběly zmrzlé nosy, 

ruce, líce, ale srandy bylo o to více.  

Ale letošní Janovičky měly jednu neopakovatelnou událost, 

kterou se stala oslava Waštélakových narozenin. A já bych Vám 

chtěla malinko nastínit, jak to všechno vlastně začalo. Přiznávám, 

že prvotní nápad byl můj, ale kdyby se do toho nepustil zbytek 

kmene, nikdy by nevzniklo to, co se v pátek večer událo. Proto 

děkuji Vlku, Mašinko, Činkší, Šárko a celý kmene Vám. Víte, ono, 

když našeho oslavence znáte 

již ….hmmm asi sedmnáct 

let a kmen se za ta léta stal 

vaši rodinou a zavzpomínáte 

na všechny chvíle, které těch sedmnáct let představují, nenechá vás 

to jen tak v klidu. Vše to byla shoda náhod – narozeniny a Janovičky 

se minuly jen o pár dní a společné nápady na oslavu narozenin 

dostaly ty správné kontury ve správnou chvíli. Bylo to prosté  

a od srdíčka celého kmene – co takhle nechat Waštélaku prožít 

celý dosavadní život znova? Co nechat vrátit čas a připomenout 
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silné chvíle, které člověka vedou na cestě životem? Co takhle připomenout, jak je život nevyzpytatelný  

a neopakovatelný? A díky jedné nesmělé myšlence jednoho mladíka tu dnes takhle všichni sedíme, jezdíme 

po akcích a máme možnost být s těmi, které máme rádi. Nebýt myšlenky, mohlo to být jinak, mohli jsme 

se i nemuseli potkat, ale to je to krásné a zároveň zatracované kdyby. Tak proč nedat najevo, že jsme rádi, 

tam kde jsme, že jsme rádi, že tu jsme. Nejsem v kůži Waštélaky, ale jeho dojetí a slzičky v očích, myslím 

mluvily za vše. Nebylo potřeba slov, ani vět, stačil pohled na člověka, který si na okamžik mohl prožít tu 

svou cestičku od narození po narozeniny...“                                                                                    Rybka

Jarní víkendové akce / Dolní Radechová, Sokolovna Dolany (duben, květen)

Bambiriáda 2010 / Praha (červen)
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Sobrol - Setkání oddílů / Nesyta (září)

Pojďte se s námi podívat na jeden jediný víkend na akci nazvané Sobrol. Hlavními hrdinkami celého 

vyprávění jsou Pyžamo a Oslík, naše odvážné a nejodvážnější cestovatelky. To se takhle Pyžámko  

s Oslíčkem vydalo na azimut! Ze začátku jim to docela šlo, až na pár menších chybiček: nejdříve ztratily 

tužku, tak veškeré informace musely vyrejvat klacíkem. Pomalu se potkávaly s dalšími a dalšími lidmi, 

jako byli například: Elí se Smajlou, Cecilka s Gnaškou, Kadeti  

a Maxim. Najednou přišel první zádrhel! Nemohly najít záchytný 

bod pět, tak se začaly ptát, jestli ho někdo náhodou nemá. Ale 

nikdo. A jak se postupně ptaly a ptaly, za nepatrnou chvíli bylo 

kolem plno lidiček. Dobu všichni pátrali po kartičce s číslem  

5. Pak se však Pyžamo s Oslíkem zamyslely a vykoumaly, že se nemá 

chodit po číslech, ale po čarách. Tak se teda vydaly po čarách, ze 

čtyřky se mělo jít na čtrnáctku, tak šly. Všechno to vycházelo, ale 

najednou na čísle sedmnáct bylo, aby si na buzole našli 102 stupínků 

a šly asi půl kilometru. Tak to bylo ještě v pořádku, ale pak to přišlo. 

Tak nějak moc nepoznaly, jak  dlouhý je půl kilometr. Tak šly pořád 

rovně, až si všimly, že je před nimi les. Řekly si, že tam zajdou, páč 

celá hra byla v lese, takže by to další číslo mohlo být taky v lese. 

Když ale přišly do toho lesa, tak se před nimi objevila velká strmá 

stráň, kousek vylezly, aby se rozhlédly. Když nic neviděly, sedly  

a začaly si povídat o tom, jak by ony dvě nepřežily sami někde v lese. 

Za chvíli však dostaly docela veliký hlad a tak se začaly vracet. Šly 

po louce, kde narazily na nějakou obři kaluž, samozřejmě si jí všimly 

až když v ní byly!! Po cestě hledaly hustník, který měly jako údajně míjet podle mapy, ale nevěděly co to 

vlastně hustník je!! Ale ani to je nevykolejilo a vykračovaly si to stále dál až konečně uviděly tábor. Hrozně 

se jim oběma ulevilo. Když se vrátily, tak holky už myly nádobí. Proto se rychle najedly a šly jim pomoct. 

A pak to všem vyprávěly! A až bude příště zase azimut, tak to půjdou zkusit stoprocentně znovu. No  

a teď konečně víte, jak to s námi všechno bylo a jak se nikdy nevzdáváme, i když na půl cesty zaváháme...

Pyžamo a Oslík
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Upečený víkend / Dědov (prosinec)

Opět na Dědově. Páteční cesta autobusem a vlakem s našimi budoucími slečnami učitelkami. Večer 

plný her. Sobotní ráno bylo trochu chladné, ale úsměv na tváři nám to nezmrazilo. Pečení chleba bylo 

zajímavé. A sobotní večeře - pizza, no prostě super. Prostě senza víkend. Gnaška

Martinky to byla první akce, proběhla fakt nečekaně hladce. Dobře všechno pozorovala, jak se chleba  

a pizza v peci dělala. Příště to už bude dělat sama, hlavně, že tak už bude zase s váma! Želva 

Jehlička a Rybička cestovaly ve dne v noci, vystoupily v Dědově v pátek večer bez pomoci. Jen se otočily 

zády, viděly ceduli Dědov záhy. Radovaly se a jásaly, že už jsou tady – hlásaly. Všemu ale konec není, 

přišla tma a cesta k chaloupce už není. Všude sníh a mráz štípe do líček, v oknech chaloupek se odráží 

světlo svíček. S úsměvem však bloudí nocí, cestu k chaloupce si najít přejí – prosí. Pak pomocný to hlásek  

z noci voláá – jsme tady, hola hola. Chaloupka se z noci noří, naše nohy se do sněhu jedna po druhé boří. 

Dorazily, přijely, Jehla s Rybkou v pátek v noci do Dědova dojely. Rybka
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Cirkus / Náchod (duben)

KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE

Indiáni ve školce / Česká Skalice (červen)

Je letní odpoledne 22. června 2010 a nad zahradou MŠ BN v České Skalici září žhavé slunce. Nebe je 

šmolkově modré a sem tam se zahradou prožene i vítr. Pro dnešní odpoledne se však zahrada proměňuje 

v prérii, kde si kmen indiánů Tate Osmaka postavil své týpí. Malí indiánci z kmenů Hravých Koťat, 

Zářícího Slunce, Myších tlapek a Splašených bizonů se loučí se školním rokem a s kamarády z nejstaršího 

kmene, kteří odejdou po prázdninách do ZŠ. A tak týden před slavností si děti i zaměstnanci vyrábějí 

indiánské kostýmy a čelenky. Pro děti i rodiče je připraveno jedno velké překvapení. Netuší, že bude 

zahrada patřit jen a jen indiánům a jejich hrám.Větrem se nese indiánská hudba, zvuk bubnů a zpěv, to už 

přicházejí děti, od nejmenších po největší, se svým programem a nastává loučení, dekorování a předávání 

pamětních listů předškolákům. Pak už se rodiče i děti po celé odpoledne baví – náčelník Waštélaka 

je zve do svého obydlí a vypráví o životě a zvycích indiánů, předvádí křesání ohně a děti i rodiče si 

prohlížejí vybavení týpí. K indiánskému životu také patří střelba z luku, navlékání korálků, vyrábění váčků 

s bylinkami, sportovní hry a také jízda na kobylce Lejdy, kterou pro dnešní den přivedl pro radost dětí 
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Promoce Rybky / Praha (listopad)

Věneček Kaťule / Červený Kostelec (prosinec)

jeden obětavý dědeček. Užívají si děti, rodiče, paní učitelky i celý personál MŠ. Děkujeme všem z kmene 

Tate Osmaka, kteří nám pomohli vytvořit tu správnou atmosféru indiánského života. Rodiče i děti stále 

vzpomínají na nevšední odpoledne v mateřské škole. A pro nás, učitelky a ostatní zaměstnance, se tak 

netradičně uzavřel další školní rok.. Díky, vzpomínáme a přejeme, ať si užijete váš letní tábor a ať vám 

celé léto září slunce alespoň tak, jak zářily oči našich dětí.   

Vedoucí učitelka Alena Zítková a celý kolektiv MŠ
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Každoroční největší akcí kmene je LETNÍ TÁBOR, který se v roce 2010 konal v termínu 3. – 17. 

července na tábořišti Zátoka (Miskolezy). 

Letos nás čekal tradiční tábor již začátkem prázdnin. Čtrnáct dní prožitých na tábořišti zvaném Zátoka se 

neslo v duchu záchranného systému ČR, tudíž vše kolem nás bylo o pomoci a možnosti se blíže seznámit 

s hasiči, zdravotníky, policií ČR, městskou policí a psovodem či horskou službou. 

Zážitek, který se nepochybně vryl hluboko do paměti všem Osmákům, se udál právě v den, kdy 

jsme měli na návštěvě záchranáře. Z tábořiště se stalo bojové pole a my jsme se ocitli uprostřed polní 

nemocnice zvané Zátoka *M*A*S*H*. Úžasně namaskovaní někteří z nás (dílo velice šikovných 

záchranářek – maskérek) opravdu potřebovali pomoc lékařského týmu, který se během okamžiku zabydlel 

na Zátoce. Kvalitně vybavené operační sály a ordinace navštívilo během dne mnoho raněných, jejichž 

repertoár čítal zlomeniny, popáleniny až vážná krvácení. Naštěstí se zachováním chladné hlavy jsme 

dokázali ,,odoperovat“ úspěšně celý tábor, za což děkujeme odbornému doktorskému personálu kmene 

Tate Osmaka.
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Abyste se neděsili, tak jako každý rok jsme si i letos užili hodně zábavy, pohody a po loňských deštích nás 

svou přítomností poctilo i sluníčko. Co mi však bylo letos nejcennější? Ta naprostá pohoda a příjemná 

atmosféra. Každým rokem se stávají z malých lidiček velcí – a letos byl tábor ve znamení velkých lidiček. 

Je úžasné vidět, jak se do dění tábora zapojuje více a více pomocných rukou a zapálených dušiček. Jak 

vyrůstá další generace, pro níž je příjemné být spolu a trávit společné dny, vnímat svět stejnýma očima 

a zároveň nosit jméno Tate Osmaka. Asi nemluvím jen za sebe, ale člověk je v těchto chvílích hrdý na 

všechny takové človíčky, které vidí postupně se proměňovat a vyrůstat. Užívali jsme si plnými doušky 

jeden druhého. Za což patří velké dík všem Vám Osmáci. 

Rybka a Zi
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str. 12: obr. 1–2 MASH - zdravotnické dovednosti 

(Osmáci v akci), obr. 3–4 Dobrovolní hasiči  

z Chvalkovic

str. 13: obr. 5–7 Kmen na Zátoce, obr. 8 Naše 

holky, obr. 9 Cetky s.r.o, obr. 10–11 Osmáci na 

lanových aktivitách v Janovičkách, obr. 12–13 

Návštěva Policie ČR

str. 14: obr. 14–15 Městská policie s psovodem, 

obr. 16 – 17 Autoškola Vlkokol, obr. 18–19 

Stříháme, malujeme, korálkujeme

Činy 1. a 3. světla: 1A3 - Skok z místa / 

1H2 - Hod míčkem do dálky / 1H5 Kop 

míčem do dálky / 1W5 Setonův běh / 3E 

Indiánské řemeslo / 3H Korálkování ...
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Oblast zaměření aktivity, cílová skupina:

Projekt „Pro všechny 2010“ byl realizován v průběhu celého roku kmenem LLM Tate Osmaka. 

Pořádané akce se zaměřovaly především na děti a mládež do 16-ti let žijící ve venkovském prostředí. 

Cílem jednotlivých akcí, které jsou představeny níže, se stalo smysluplné ovlivnění volného času dětí 

a mládeže formou zábavného, výchovného a vzdělávacího charakteru. Celý projekt se uskutečnil  

v Jaroměři, Dolanech, Chvalkovicích a Říkově. Projekt  „Pro všechny 2010“ je od počátku financován  

z více zdrojů, v roce 2010 byl financován z rozpočtů MŠMT, obcí Dolany, Chvalkovice a již pátým 

rokem i Královéhradeckého kraje. Díky tomu, že kmen pořádá tento projekt již několik let, nachází tak 

v okolních obcích ohlas a zájem z řad obyvatel – převážně dětí a mládeže.

Hojná návštěvnost veřejnosti (během roku cca 700 aktivních účastníků a doprovod rodičů) je velice 

důležitým ukazatelem smysluplnosti tohoto projektu a osmý rok existence tento fakt jen potvrzuje. Díky 

akcím se i samotní rodiče mohou seznámit s naší činností a posléze pro nově příchozí děti vytvářejí 

zásadní rodinnou podporu. Nabízíme program vycházející z naší činnosti a idejí „woodcraftu“, jehož 

cílem je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu a pozitivnímu ovlivňování osobního vývoje a rozvoje 

mladé generace. 

LIGA LESNí MOUDROSTI
The Woodcraft League

Kmen Tate Osmaka

Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Projekt  „Pro všechny 2010“

Projekt byl zrealizován během roku 2010

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení projektu pro neorganizovanou mládež
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Při větších akcích (dětský karneval, adventní koncert) spolupracujeme s  divadelním spolkem Dolany. 

Tím rozvíjíme spolupráci a interakci s okolními spolky, což ve své podstatě pozitivně ovlivňuje fungování 

kulturního života v okolních obcích. 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. 

Realizace projektu „ Pro všechny 2010“: 

Březen: Dětský karneval (7. 3. 2010)

Dětský karneval plný her, soutěží a zábavy, tentokrát zaměřený na čtvero ročních období.

Duben:  Jarní turnaj v kuličkách (16. 4. 2010)

Soutěž cvrkání kuliček jednotlivců, hry dávno zapomenuté (točení obručí, káči).
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Květen: Bambiriáda Praha (20. - 23. 5. 2010)

Ukázka naší činnosti, prezentace woodcraftu, rozdělávání ohně křesáním.

Červen: Indiáni ve školce (22. 6. 2010)

Akce pro děti z MŠ Boženy Němcové v České Skalici.

Červen: Pohádkový pochod (29. 5. 2010)

Pohádkové toulání krásnou přírodou s nezapomenutelnými zážitky pro velké i malé.
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Listopad: Kurz indiánských řemesel (13. 11. 2010)

Práce s jelenicí, s korálky, barvení, zdobení. Inspirací se staly námi vyrobené předměty - nákrdelníky, 

korálkované či barvené váčky nebo drobné obřadní pomůcky.

Srpen: Noční pochod (4.9. 2010)

Tajuplná cesta temným lesem, plným překvapení pro malé i velké. 

Říjen: Draci nad vesnicí (8. 10. 2010)

Soutěž v pouštění draků.

LIGA LESNÍ MOUDROSTI
           The Woodcraft League

Kmen Tate Osmaka.
Pořádá:

9.ročník

Soutěže v pouštění draků!

Draci nad vesnicí
Kde?  V Dolanech na hřišti

Kdy?: V pátek  8.října 2010 od 16.hodin

Hodnotí se: vlastní výroba draků, letové schopnosti a vzhled

     Občerstvení zajištěno

     Akce je součástí projektu 
             „Pro všechny“
       a koná se za podpory
    Královéhradeckého kraje, 
  obcí Dolany a Chvalkovice
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Prosinec: Adventní koncert (12. 12. 2010)

Předvánoční zastavení v sokolovně v Dolanech, koncert komorního pěveckého sboru Cantus Jaroměř. 

Listopad: Beseda o životě indiánů - Vladimír „Arnie“ Prachař (13. 11. 2010)

Zážitky od Černonožců, Kriú a Shuswapů.

Indiáni dnes – zážitky od Černonožců, Kríů a Shuswapů

Oki Niksokwa! Všichni moji příbuzní! 

Děkuji za pozvání podělit se o zážitky ze svých pravidelných návštěv indiánských 
rezervací v Kanadě. Rád promluvím o dnešním životě Indiánů v rezervacích i mimo 

ně, o obřadech jako je potní chýše, hledání vize, Tanec Slunce, kterých se v Kanadě
účastním. Povídání doplním promítáním fotografií z PowWow, prérií a Skalistých hor. 

Mohu také říci co znamená být strážcem dýmky, jak jsem dostal své indiánské 
jméno, mohu zazpívat některou posvátnou píseň apod. 

Indiáni byli donuceni k životu bělochů, ale podařilo se jim uchránit svoji spiritualitu, 
obřady a sílu. Dnes využívají všech vymožeností doby, žijí v domech, jezdí auty, 

nakupují v obchodech. Ale nezapomínají poděkovat Stvořiteli za každý den, za jídlo a 
teplo, za lásku a přátelství svých blízkých. Modlí se za osamělé, nemocné, závislé na 
alkoholu a drogách, přejí šťastný život všem Lidským bytostem. Stejně tak rostlinám, 
čtyřnohým, opeřeným, plazícím se a plovoucím. A také kamenům, i ti mají duši, jsou 

na Zemi nejdéle a pamatují dávné časy.  
Každé ráno a večer Indiáni očišťují sebe a své dýmky kouřem z šalvěje a sladké 

trávy. Při dýmkovém obřadu s každou špetkou tabáku vkládají do kalumetu modlitby, 
které později tabákový kouř odnáší z kruhu účastníků ke Stvořiteli. 

„Modlím se, aby vzduch byl čistý 
A voda třpytila se v pramenech a řekách, 

Aby orel vzlétl nad obzor a zvěř vyvedla své mladé, 
Modlím se, aby harmonie mezi vším živím 

I neživým přišla opět na Zem, modlím se …“ 

Mitakuye Oyasin. 

Vláďa Arnie Prachař
Nina-nomini – GunChief 

Prosinec: Vánoční zastavení (17. 12. 2010)

Vánoce, aneb zastavení při svíčkách.
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Projekt  „Sněmovní týpí“

Projekt byl zrealizován v roce 2010

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení projektu

Oblast zaměření aktivity, cílová skupina:

Projekt „Sněmovní týpí“ je spojen s naší pravidelnou činností, kdy se setkáváme jednou týdně na 

schůzkách, jednou za měsíc při jednodenních či vícedenních akcích. Mezi hlavní akce patří společné 

jarní, podzimní a letní táboření, jehož cílem je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu. Převážná část 

těchto aktivit je neodmyslitelně spjata s tábořením právě v týpí. Samotné sněmovní týpí slouží společným 

obřadům, kmenovým večerní setkáváním, poradám při táboření a samozřejmě sněmům při nepříznivém 

počasí. Pořízené nové sněmovní týpí opět slouží nejen při táboření, ale také při prezentačních akcích 

pro děti a mládež. Jelikož se jedná o prostorné týpí (7m), je používáno také při výjezdních akcích, kde 

společně nocujeme (vejde se tam 20 lidí včetně výstroje + oheň).

Táboření a činnosti ve volné přírodě představují nosný pilíř naší činnosti. Společně s řadou „drobných“ 

prožitků se podílejí na vytváření světa přátelství, který pak formuje lidský charakter. Táboření v týpí je 

nezapomenutelný zážitek. Snažíme se v mládeži rozvíjet kladné vlastnosti jako je úcta ke svému okolí, 

harmonické vztahy s ostatními lidmi a v neposlední řadě i vztah k sobě, svému tělu a duši. Naší nedílnou 

součástí je program pro neorganizovanou mládež. Náš kmen již 8 let pořádá pro neorganizované děti  

a mládež ukázky činnosti, výstavy, dětské dny a soutěže, kde se nejvíce používá velké sněmovní 7m týpí.
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Činy 3. světla: 

3R5 - Táborové ohně křesáním / 3E10 - Indiánské malby (ozdobení liningu či pláště 

týpí)...



Projekt  „Kurz mladých zdravotníků a PP“

Projekt byl zrealizován od března do srpna 2010

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení projektu

Oblast zaměření aktivity, cílová skupina:

Kurz první pomoci a zdravotníků byl určen převážně pro děti ve věkovém rozmezí 13 –17 let formou 

zážitkové pedagogiky, praktických cvičení v terénu a neformálního vzdělávání. Kurzu se  zúčastnilo 

10 členů z LLM kmene Tate Osmaka v této věkové kategorii, avšak mezi účastníky v rolích figurantů  

a pomocníků byli ostatní členové kmene. 

Projekt nazvaný „Kurz mladých zdravotníků a PP“ byl zaměřen na zlepšení znalostí v poskytnutí 

první pomoci a všeobecných praktik pro poskytnutí první pomoci nejen v běžném životě ale i v terénu, 

během táboření a volného pobytu v přírodě. Podoba projektu propojovala jak teoretické znalosti, tak 

ve velké míře praktické seznamování s danou oblastí. Součástí projektu se proto stala exkurze - např.  

v Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje  s praktickou ukázkou a možností vyzkoušet si 

záchranu pod dohledem profesionálů. Exkurzy doprovázela praktická ukázka jejich pomůcek a porovnání 

s praxí v terénu s improvizovanými pomůckami. 

Dalším důležitým mezníkem tohoto projektu se stala účast v zdravotnické soutěži „Najdi, ošetři, 

zachraň 2010 v pořádání ČČK Jaroměř. Toto cvičení bylo určeno pro 4 - členná družstva, kde si členové 

kmene vyzkoušeli své dovednosti přímo v praxi.
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Realizace projektu 2010: 

Květen: Záchranná služba v Hradci králové (10. 5. 2010)

Návštěva a praktická ukázka vybavení záchranné služby, včetně ukázky první pomoci profesionály.

Květen: Zdravotnická soutěž Najdi, ošetři, zachraň (22. 5. 2010)

Zdravotnická soutěž pro skupiny, řešení modelových situací, ošetření, procvičování obvazové techniky, 

zvládání situací a kooperace členů týmů

Během letního tábora kmene si členové opět vyzkoušeli formou zážitku své dovednosti v první 

pomoci. Jednalo se o navození situace inspirované seriálem MASH, kdy se zdravotnické týmy setkávaly 

s profesionálně namaskovanými figuranty, se snahou uplatnit své znalosti a dovednosti v oblasti první 

pomoci. Dále probíhal  program s praktickými ukázkami  úrazů, seznamováním se s hygienickými 

požadavky na LT a volnočasových aktivitách kmene. 
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Červenec: Letní tábor (3. - 17. 7. 2010)

Akce v průběhu tábora - MASH, procvičování první pomoci.
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Činy 4. světla: 

4P Zdravověda - 4P1 Nemoci a úrazy / 4P2 Ošetření ran / 4P4 První pomoc 



Za rok:                                      2010Název: TATE OSMAKA číslo:           506

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) 18 459,06 Kč

Počet registrovaných členů*

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

Celkem

22
3
6
7

38

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

2 968,40Kč
1 013,11Kč

0,00Kč
191 937,00Kč

195 918,51Kč

6 856,00 Kč
15 584,97 Kč
       0,00 Kč

226 527,00 Kč

248 967,97 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

9

10

11

12
13

14
15

16

Výdaje
odvod příspěvků
investice
opravy MTZ
inventář
provozní náklady
hlavní činnost
s vlivem na daň
Celkem

        0,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

 34 590,00 Kč
43 023,40 Kč

 110 225,40 Kč
       0,00 Kč

187 838,80 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

  2 510,00 Kč
40 513,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

43 023,00 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
  91 680,00 Kč
36 500,00 Kč
       0,00 Kč

49 117,86 Kč
 29 000,00 Kč
206 297,86 Kč

       0,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝKAZ KMENE
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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)

OFICIÁLNÍ ÚDAJE

 

Jiří Plšek – Waštélaka

 

Zdeněk Burkert – Vlk

Veronika Lemberková – Mašinka

  

Martina Hamzová

             

Bc. Martina Krausová – Culík

Mgr. Lenka Tojnarová – Rybka  

Iva Kučerová – Želva

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KMENE

Náčelník a ohnivec kmene: 

Rodoví náčelníci:

Hospodář kmene:

Členové ROP:

T A T E   O S M A K A
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