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TATE OSMAKA – KMEN LIGY LESNÍ MOUDROSTI
Kmen Tate Osmaka je dětským indiánským kmenem sídlícím v Dolanech (Královéhradecký kraj). Součástí Ligy Lesní Moudrosti jsme od roku 2002, avšak za sebou máme již dvacet let působení. Tento rok
jsme registrovali 33 členů, z toho 19 dětí do 18 let, 6 lidí do 26 let a 8 lidí nad 26 let.

ROK

do 18 let

do 26 let

nad 26 let

CELKEM

2011

19

6

8

33

2010

25

6

7

38

2009

22

6

6

34

2008

16

7

6

29

Rok 2011 byl pro nás plný krásných akcí, jak již tradičních, tak i nových. Mezi akce, které pro nás byly
novou zkušeností, patří Tawiskara (nebo-li lukostřelecké závody). Náš kmen se ujal organizování nultého ročníku, určeného pro širokou woodcrafterskou veřejnost. Další akcí se stala výprava několika členů
kmene do Banátu či návštěva Zi Mezinárodního woodcrafterského setkání v Anglii.
Mezi dalšími novinkami roku 2011 se hlásí o slovo naše nová trička,
která se stávají od roku 2008 součástí naší prezentace. Kmenová trička, vzniklá tento rok, vyplynula z grafických návrhů Činkšího. A jeho
graf. styl je použit i na tvorbu výroční zprávy pro rok 2011. Činkší
děkujeme.
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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:
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.

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.“
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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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ČINNOST KMENE BĚHEM CELÉHO ROKU
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.

V roce 2009 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.
Kmenové stránky se staly za dobu dvou let nedílnou součástí života kmene. Jsou zde aktuální informace
o probíhajících akcích, ohlédnutí za již akcemi konanými, včetně fotografií či nahlédnutí do naší historie. Stránky
slouží také k informacím ohledně projektu pro neorganizovanou mládež.

www.tateosmaka.cz
Stránky se za dobu své existence staly živou
strukturou kmene. Dá říct novodobou kronikou,
kde si vlastní členové mohou oživit vzpomínky na
akce, prohlédnout si prožité chvíle ve foto-galerii
či najít aktuální informace o dění. Návštěvníci
našich stránek zde najdou aktuální kalendárium
akcí, vycházejících z projektu..
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Kmenová trička a jejich obměna vznikla tento rok. Jejich vznik lze spojit s myšlenkou, že jsme každý jiný,
avšak dohromady tvoříme celek. Proto jsou trička rozmanitých barev (individuální výběr členů kmene),
ale se stejným grafickým provedením.
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V roce 2011 jsme se vypravili na tyto akce:
KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Zimní soustředění / Janovičky (únor)
Tawiskara / Zátoka, Miskolezy (květen)
Bambiriáda 2011/ Praha (květen)
Kiwendotha / Kutná Hora - Losiny (září - říjen)
KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE

Kadeti - promítání / Červený Kostelec (březen)
RVVZ / Hradec Králové (březen)
Paintball / Dolany (duben)
Najdi, ošetři a zachraň / Jaroměř (květen)
Hra o přežití / Jaroměř (září)
CVVZ / Hradec Králové (říjen)
K dalším akcím patří individuální akce členů kmene: např. cesta do Banátu (David, Vlk, Waštélaka),

Mezinárodní woodcrafterské setkání v Anglii (Zi), Waštélakova cesta na tábor do Banátu či
Valná hromada LLM (Waštélaka a Culík).
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 14.
– 16. 10. 2011 a při závodu Hradecký mid v Bělči nad Orlicí 26. – 27. 11. 2011.

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 (3. - 6. 2. 2011)

Tawiskara / Zátoka, Miskolezy (13. - 15. 5. 2011)
Bylo krásné sobotní ráno, sluníčko svými paprsky probouzelo vše živé v lese a já se přibližovala krok
za krokem k našemu tábořišti, kde se už od pátku tyčily dvě týpka a šapito. Již při pohledu na krásně
prosluněnou louku mi neušly červené mikiny s naším znakem na zádech u sobotní snídaně. S úsměvem
na tváři, s čajem v jedné ruce a koláčem v té druhé mě přivítali Jehla, Mašinka, David, Zi, Gnaška, Miša,
Terka, Kemo, Píšťalka a Matěj. Poklidné sobotní ranko ještě osladila návštěva Želvičky s malou Marťou,
která už trénovala na svůj první letní tábor na Zátoce. A šlo jí to na jedničku s hvězdičkou.
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Ale proč jsme tu vlastně všichni byli? No čekali nás lukostřelecké závody nazvané Tawiskara, tudíž hurá
do toho. Ještě dopravit terče na místa, zajistit správné rozmístění na lukostřelecké stezce a upravit místa
pro rovinnou střelbu na 18 a 24 metrů - a může se začít. Ještě bych již nyní chtěla poděkovat za návštěvu
Hočhókovi, Romanovi, Marťovi, Robinovi a Báje, kteří se zúčastnili našich závodů – Wašté Vám všem.
Ale abych se dostala k samotným závodům, čekalo nás nejprve seznámení s pravidly a přidáním jedné
lukostřelecké aktivity navíc – a to pod vedením Hočhóky a Romana – ustupové střelby. Udatní lukostřelci
a lukostřelkyně se vrhli do závodů. Jednotlivé skupinky se pomalu rozprostřely po louce a přilehlém lese,
aby vyzkoušely své dovednosti. Mladší závodníci se pustili do rovinné střelby na 18 metrů, lovecké stezky
a ústupové střelby, u dospělých se k těmto aktivitám ještě přidala rovinná střelba na 24 metrů. Sobotní
odpoledne bylo plné koncentrace, přesných zásahů a splněných očekávání.
V průběhu závodů jsme se Jehličkou pustily do kuchtění vynikající polévky…trochu brambor,
zeleninky, hrstka kopřiv a popence (tip Hočhóky) a na závěr vajíčko. No řeknu Vám, ta neměla chybu.
Pak nás ještě Hočhóka inspiroval tajemným váčkem s polentou, podávanou na sladko či na slano. Malá
Martinka mezitím prozkoumávala Zátoku, louku kytiček a zalíbila se jí i naše kuchyň. Na Zátoku se přijeli
v průběhu soboty ještě podívat Niks, Vápenka a Hanka. Dorazily i Pyžamo a Smajlík.
Mezitím soutěžící postupně odevzdávali kartičky se svými body nasbíranými v průběhu závodů.
A řeknu Vám, klobouk dolů, všem. Protože to Wašté, si zasloužili opravdu všichni od Matěje, až po
příjemnou návštěvu. Po vyhlášení vítězů ve všech kategoriích a předání diplomů se Zátoka zahalila do
tmy a oheň dodával všem lidičkám příjemný pocit tepla a večerní pohody….
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Rybka

Bambiriáda 2011 / Praha (26. - 29. 5. 2011)
Tak hurá do Prahy - naše cesta na letošní Bambiriádu začala již ve středu odpoledne. Způsob, kterým
se dostat do cíle byl dvojí - buď s Waštélakou autem nebo vlakem. Takže jsme využili obojí. Kaťule
s Pyžamem a Smajlíkem se vydaly vláčkem kolejáčkem a Waštélaka nalodil Gnašku, Zi a Cecilku - a obě
výpravy se vydaly na cestu....

...A je tu sobota a s ní další den strávený na Bambiriádě.........je 9.00 a otevírají se brány Kulaťáku, ale přeci
jen lidičkové pražští nejsou raní ptáčata. Tudíž celé dopoledne se neslo v příjemném poklidu, Zi vítala
s úsměvem každého příchozího, Waštélaka v týpku uváděl návštěvníky do života indiánů a my ostatní se
vrhli na ukázku křesání a poznávání zvířat. Celý den utíkal velice příjemně, Kaťule měla zážitek (a hlavně
fotku) s krásným neznámým černochem, mezi návštěvníky se k nám přišla podívat Dara Rollins - takže
společná fotka nemohla nechybět.... (výňatek z článku od Rybky)
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Kiwendotha 2011 / Losiny (30. 9. - 2. 10. 2011)
Žil byl jeden modrý minibus. Ten modrý minibus se jednoho dne rozhodl, že se projede někam ke
Kutné Hoře na Kiwendothu a vezme s sebou bandu zvanou Tate Osmaka. Tak se stalo, že jsme my
nasedli do Ťukibusu a jeli si užít táboření i soutěžení na tábořiště Strážců údolí. Modrý bus nás ale
vypekl. U mlýna nám oznámil, že dál už nejede. Takže jsme si, jen tak pro zahřátí, dotáhli „lehounký“
vlek až na tábořiště. Cestou nás míjeli amatéři s dvojkolkou, divíce se, co to jde za výpravu. Načež každý
zjistil, že TO dorazila. Kdo to nezjistil cestou, poznal to záhy podle našeho tichého a nenápadného
chování během stavby týpí. Ale přeci nejde stát někomu na zádech, viset mezi tyčemi, šít týpí a ještě být
potichu (že, Káťo). Nakonec jsme se stihli ubytovat a večeřeli jsme už pod ochranou provoněného týpí.
V sobotu, kdy se měla odehrávat Kiwendotha, se stávalo, na naše poměry, moc brzy. Kiwendotha byla
zahájena tradičním úvodem do děje. Letos se soutěžilo v duchu sjednocování třinácti indiánských kmenů.
Hra probíhala pokojně a bylo možnost vyzkoušet si spoustu zajímavých dovedností. U poznávání stop
z nás asi radost neměli, protože jsme bořili přírodní zákony, ale to přece nevadí :D. Po ukončení následovala
odpolední pauza, která se pomalu protáhla až do večera a pokračovalo se až večerním/nočním sněmem,
na kterém se vyhlásily výsledky her. Poté nám nezbývalo nic jiného, než se přesunout do týpí a pomalu
odejít do říše snů.
Neděle byla poněkud hektická. Nepříjemný životní zážitek – Tate Osmaka vstává a odjíždí jako první!
To se jen tak nestává. Navzdory tomu, jsme po desáté opět usedali do modrého autobusu připravení na
přesun směr domov. Zi
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KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE
Promítání Kadeti / Červený Kostelec (13. 3. 2011)

Regionální vzájemná výměna zkušeností/ Hradec Králové (18. - 20. 3. 2011)

Paintball / Dolany (9. 4. 2011)
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Najdi, ošetři a zachraň/ Jaroměř (21. 5. 2011)

Hra o přežití / Jaroměř (16. 9. 2011)

Celostátní vzájemná výměna zkušeností/ Hradec Králové (17. - 18. 10. 2011)
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INDIVIDUÁLNÍ AKCE
Cesta do Banátu (6. - 10. 5. 2011)
Je osm hodin ráno a já vyrážím z Náchoda směr Dolany a Čáslavky, kde naberu Davida a Waštélaku.
Společně už uháníme do Brna, kde máme přistoupit k hlavní části výpravy do rumunského Banátu. Moje
auto necháme v Kuřimi u Brzdy, věci přendáváme do jejího auta a Guma nás odváží na místo setkání,
k dalšímu a snad už poslednímu přestupu. Přivítáni, přeložení zavazadel a jedéééém. Mastíme si to po
dálnici, devět kousků živého nákladu: za asociaci TOM Tomík a Tom, za ČST Mojmír a LLM Tokaheya,
Waštélaka, Filip, Terezka David a já…
...Závěr? Dík Waštélako, že jsi nás vzal s sebou. Dík Davide, za to, že jsi tam byl se mnou. Dík Čechy, že
žiju tady. Dík vám všem, kteří něco děláte pro krajany v cizině. Dík moje nožičky, promiňte že jsem vás
trápil, už vám to neudělám. ALE BYLO TO FAJNNNNNNNNN. (výňatek článku od Vlka)

Tábor v Banátu (22. - 26. 7. 2011)
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Mezinárodní woodcrafterské setkání Anglie (29. 7. - 1. 8. 2011)
Na cestu dlouhou asi 1300km jsme se z Prahy vydali ve třech: Já, Ihá Ité a Hroch. Všichni jsme středečního
odpoledne na Florenci nasedli na autobus do Londýna, kam jsme dorazili o devatenáct hodin později,
celí utrmácení a unavení (pozn. Francouzi na hranicích jsou nepříjemní, až to bolí, zato Angličané jsou
fajn, cesta tunelem není nic pro klaustrofobiky). Jenže to nebyl konec cestování, před námi byla ještě
tříhodinová cesta vlakem do Dorchestru, naštěstí z něj to na místo setkání, Bridportu, bylo, co by kamenem
dohodil. Na vlakovém nádraží nás vyzvedl Greg. Hrochův dobrý známý a hlava anglické organizace OWC
(Order Of Woodcraft Chivalry = Řád lesního rytířstva). První, co mě na louce upoutalo, bylo nepřeberné
množství stanů, ve kterých účastníci setkání tábořili...
(výňatek z článku od Zi)

Valná hromada LLM (8. 10. 2011)
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Každoroční největší akcí kmene je LETNÍ TÁBOR, který se koná tradičně na našem tábořišti Zátoka
(Miskolezy).
Letošní tábor na naši Zátoce se konal od 3. července do 17. července, tudíž rychlý úprk ze školních
lavic a z pracovního prostředí byl na místě. Co nejrychleji zabalit všechny věci (těch samozřejmě není
nikdy málo a každým rokem se zvětšuje a zvětšuje objem) a jakýmkoli způsobem se dostat do blízkosti
krásné louky, k nebi se tyčícím týpkům a lidem, s kterými mi je vždycky dobře. To byl zásadní krok,
který mohl odstartovat krásných čtrnáct dní na Zátoce a příběh nazvaný: „Jak jsme se stali hledači léku
pro nemocnou zemi“. A všechno to začalo tajemným světýlkem na konci druhé louky a zanechaným
dopisem. Tajemné a všudypřítomné síly nám zanechaly pergamen, který nás proměnil do role hledačů
léku pro nemocnou zemi, jež si nemůže pomoci sama. Každý z nás a všichni společně jsme nemohli
prosbu nechat nevyslyšenou. A tak pro nás začal příběh ožívat. Den co den nás tyto síly nechávaly
překračovat své vlastní meze a dovednosti, vyzkoušely si naši zručnost, ale i trpělivost a sílu nevzdat to.
Prvním úkolem bylo vyrobit si váček sloužící pro sbírání jednotlivých ingrediencí a přísad do léku. Tento
váček jsme měli střežit jako oko v hlavě a každý podvečer jej přinést na ono místo setkání se světýlkem.

17

Během několika dní se nám váček začal plnit přísadami a jako celý kmen jsme za jednotlivé úkoly obdrželi
jeden malovaný kámen, který značil splněné zadání. A co všechno nás provázelo na cestě k léku?
Ověřit si vlastní statečnost a překonat sám sebe, dokázat uhlídat oheň den a noc, mlčet od ranního
probuzení do podvečerního návratu k pergamenu, vyrobit plavidlo a převézt vše na rozdělání ohně,
vyrobit něco užitečného z přírodniny, postavit věž z kamenů a umět jeden kamínek vyzdobit drátkováním.
Hledali jsme také pobytové stopy zvěře a odlévali vlastní stopy, vydali jsme se na výpravu za léčivou vodou
do skal. Viděli jsme první sluneční paprsky při východu….Všechny tyto úkoly a ještě mnohé další celému
kmeni ukázaly, že spolupracovat a pomáhat si navzájem, je velice důležitým krokem k záchraně nemocné
zemi. Ale čekal nás ještě jeden velice důležitý krok a to, odnést přísady k tajemným silám a dozvědět se,
jak mohou pomoci. V tomto okamžiku však záleželo na každém z nás, na naši odvaze vydat se za stopami
pírek a najít tu cestu. Proto jsme se vydali každý sám, abychom cestou mohli v tichosti lesa přemýšlet
o všech přísadách a tím, co nás čeká. Na konci této cesty jsme byli očekáváni u vchodu do jeskyně. Tiché

šumění lesa a jen my a vchod do úzké štěrbiny, z níž se linula tajemná hudba. Poslední nádech a překonání
sebe sama a strachu z úzkých prostor a jde se dolů. Během vstupu vás nenechalo nic klidného, husí kůže,
jež mi po několika minutách proběhla celým tělem, měla na svědomí hudba, která nyní prostupovala
celým vaším tělem. Zastavili jste se až u světélek, které naznačovaly nutnost vylézt kousek výš. A ejhle,
tajemné síly zde zanechaly zrcadlo a v něm jsem byla já, Já jako ta, co je tím lékem, my všichni co jsme tím
lékem, který dokáže pomoci zemi. Tajemné síly nám jen ukázaly, že není nic krásnějšího a prostšího, než
náš vlastní vztah k zemi a úctě k něčemu, co nás obklopuje a přesahuje. Rybka
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Liga Lesní Moudrosti
The Woodcraft League
Kmen Tate Osmaka
Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Zhodnocení projektu pro neorganizovanou mládež

Projekt „Pro všechny 2011“
Projekt byl zrealizován během roku 2011
kmenem Tate Osmaka Dolany
(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Oblast zaměření aktivity, cílová skupina:
V průběhu celého roku 2011 byl kmenen LLM Tate Osmaka realizován projekt nesoucí název „Pro
všechny 2011“. Konané akce se zaměřovaly především na děti a mládež do 16-ti let žijící ve venkovském
prostředí. Cílem pořádaných akcí se stalo smysluplné ovlivnění volného času dětí a mládeže formou
zábavného, výchovného a vzdělávacího charakteru. Celý projekt byl uskutečňován v obcích Dolany,
Chvalkovice a Říkov. Projekt „Pro všechny 2011“ je od počátku financován z více zdrojů, v roce 2011 byl
financován z rozpočtů MŠMT, obcí Dolany, Chvalkovice a již šestým 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 (v odhadech akce za celý rok navštíví kolem 700 lidí) je velice důležitým
ukazatelem smysluplnosti tohoto projektu a devátý rok existence projektu „ Pro všechny“ tento fakt jen
potvrzuje. Díky akcím se i rodiče dětí 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.
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Při větších akcích (dětský karneval, vánoční 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 2011“
Březen: Dětský karneval (6. 3. 2011)
Dětský karneval plný her, soutěží a zábavy, tentokrát jsme se vydali do světa námořníků, mořeplavců...

Duben: Jarní turnaj v kuličkách (29. 4. 2011)
Soutěž cvrkání kuliček jednotlivců, hry dávno zapomenuté (točení obručí, káči).
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Duben: Čarodějnice (30. 4. 2011)
Tradiční pálení čarodějnic, soutěžní podvečer pro děti (masky)

Květen: Bambiriáda Praha (26. - 29. 5. 2011)
Ukázka naší činnosti, prezentace woodcraftu, rozdělávání ohně křesáním.

Červen: Pohádkový pochod (4. 6. 2011)
Pohádkové toulání krásnou přírodou s nezapomenutelnými zážitky pro velké i malé.

21

Červen: Říkovský líňák (24. 6. 2011)
Sportovní utkání v líném tenise.

Září: Strašidelný les (3.9. 2011)
Tajuplná cesta temným lesem, plným překvapení pro malé i velké.
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Říjen: Draci nad vesnicí (7. 10. 2011)
Soutěž v pouštění draků.

Listopad: Kurz indiánských řemesel (19. 11. 2011)
Práce s jelenicí, s korálky, barvení, zdobení. Inspirací se staly námi vyrobené předměty - nákrdelníky,
korálkované či barvené váčky nebo drobné obřadní pomůcky. Součástí kurzu se také stalo vyprávění
Vladimíra „Arnieho“ Prachaře o indiánech, zvycích....
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Prosinec: Adventní koncert (11. 12. 2011)
Předvánoční zastavení v sokolovně v Dolanech, koncert komorního pěveckého sboru Cantus Jaroměř.

Prosinec: Vánoční zastavení (16. 12. 2011)
Vánoce, aneb zastavení při svíčkách.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝKAZ KMENE
Název: TATE OSMAKA

číslo:

Příjmy

8 160,00 Kč
0,00 Kč

2 dary

Za rok:

9 odvod příspěvků
10 investice

3 státní dotace

66 375,00 Kč

11 opravy MTZ

4 dotace obcí

30 000,00 Kč

12 inventář

0,00 Kč

5 příjem z akcí
6 ostatní
7 s vlivem na daň
8 Celkem

58 869,63 Kč
45 480,00 Kč
208 884,63 Kč

16 Celkem

198 919,00 Kč

9 965,63 Kč

19 energie
20 otop
21 vodné
22 spoje

do 15 let
16 – 18 let

12
7

23 cestovné

19 – 26 let
nad 26 let

6
8
33

24 služby

30 Běžný účet
31 Pohledávky
32 Zásoby

Jmění
Půjčky
Závazky

0,00 Kč
0,00 Kč
16 985,00 Kč
43 488,00 Kč

27 Celkem

60 473,00 Kč

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

6 856,00Kč
15 584,97Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

26 ostatní

1,00 Kč

0,00Kč

32 405,60 Kč
0,00 Kč

226 527,00Kč

242 520,00 Kč

248 967,97Kč

274 926,60 Kč

33 Ceniny
34 Celkem

60 473,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

25 drobný spotřební mat.

28 Investice
29 Pokladna

15 993,00 Kč
114 293,00 Kč
0,00 Kč

Počet registrovaných členů*

Majetek

0,00 Kč

13 provozní náklady
14 hlavní činnost
15 s vlivem na daň

18 nájemné

Celkem

8 160,00 Kč
0,00 Kč

Provozní náklady

Hospodářský výsledek
17 (zisk +, ztráta -)

2011

Výdaje

Kč

1 příspěvky

506

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 KMENE

Náčelník a ohnivec kmene:
Jiří Plšek – Waštélaka

Rodoví náčelníci:
Zdeněk Burkert – Vlk
Veronika Lemberková – Mašinka

Hospodář
		
kmene:
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)
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