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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 dvacet jedna let působení. Tento 

rok jsme registrovali 35 členů, z toho 23 dětí do 18 let, 5 lidí do 26 let a 7 lidí nad 26 let. 

„Děkujme všem a sami sobě za radost, kterou si dáváme navzájem. Letos jsme si dokázali, že 

ani velká voda nás nedokáže odplavit. Naopak dokázala odhalit naší největší sílu, a to je překo-

nat sami sebe. Pochopili jsme, že Tate Osmaka není jenom dětská hra na něco, ale je to škola 

života. A heslo „Když nejde o život, tak je vše jenom hra“ se stala skutečností.“ 

Děkuji že jste ... náčelník kmene Waštélaka

TATE OSMAKA – KMEN LIGY LESNÍ MOUDROSTI
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NÁŠ „NOVÝ“ ČLEN KMENE

Milý kmene, měla jsem možnost být (spolu s ostatními) u zrození našeho nového Osmáka. Tím se dne 24. 

5. 2012 stal Venca, narozen taktéž 24. 5. 2012 v Praze. Jako maskot šapita a prezentace LLM na Bambiriá-

dě splnil veškerá očekávání všech přítomných. Jeho vřelé a sympaticky vyhlížející kukuč a urozený postoj 

překonal všechny naše představy. Již od čtvrtka se pyšní Venca šerpou, kterou se ctí přijal a nosí stále. 

Proto bych Vám, kmene Tate Osmaka, chtěla předat pár slov Venci, abyste pochopili a poté se vyjádřili  

o jeho přijetí jako právoplatného člena kmene. Rybka

Za jeho přijetí jsou tito Osmáci: Waštélaka, Mašinka, Šárka, Niks, Jura, Rybka, Martin, Zi, Pyžamo, Oslík, 

Gnaška, Jehla, Kaťule, Píšťalka, Matěj, Kemo a Marek.

Všichni členové kmene TO,

Já Venca z rodu Surikat jsem poctěn Vaší bezmez-

nou náklonností, a tak vznešenou myšlenkou stát se 

členem kmene Tate Osmaka. Už ta pocta, že jsem 

vznikl díky Bambiriádě, která je největší prezenta-

cí občanských sdružení dětí a mládeže a středisek 

volného času, a prošel jsem všemi jejími stanovišti, 

bylo pro mě opravdovým zážitkem. A další zážitky... 
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ať již jako černého pasažéra v pražské MHD či dokonce na výstavě The Human Body, jsem se dostal do 

míst, pro mě zcela nových a neznámých. Vaše starost o mou osobu a přítomnost na akcích, všechny ty 

fotografie na Bambiriádě, ta místa v Národním divadle…jéééé nemám dalších slov. Děkuji za vaší starost 

o mou bezpečnost při povodni na LT a krásného místa v klubovně ...žádám celý kmen Tate Osmaka  

o přijetí. PS: Bude mi velkou ctí být mezi Vámi. Váš Venca



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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WOODCRAFTERSKÝ ZÁKON



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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STOUPÁNÍ NA HORU (E. T. SETON / překlad M. ZAPLETAL)



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

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.

Již tři roky nám slouží k vnitřním účelům webové stránky. Využíváme je k efektivnější komunikaci 

mezi členy kmene, ale také k prezentaci kmene a naší činnosti během roku. Webové stránky se staly 

nedílnou součástí života kmene. Jsou zde aktuální informace o probíhajících akcích, ohlédnutí za akcemi 

konanými, včetně fotografií a nahlédnutí do naší historie. Stránky slouží také k informacím ohledně projektu 

pro neorganizovanou mládež. 

www.tateosmaka.cz

ČINNOST KMENE BĚHEM CELÉHO ROKU
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Stránky se za dobu své existence staly živou strukturou  

kmene - novodobou kronikou, kde si vlastní členové mohou 

oživit vzpomínky na akce, prohlédnout si prožité chvíle ve 

foto-galerii či najít aktuální informace o dění. Samozřejmě 

stránky kmene neslouží jen členům, ale informace o dění zde 

bez problémů naleznou všichni, kdo stránky navštíví.

Důležitým aspektem pro fungování stránek je spolupráce 

členů kmene na jednotlivých rubrikách. Tímto bychom 

chtěli poděkovat za příspěvky do rubriky „Stalo se“ Vlkovi, 

Zi a Rybce. Díky také patří těm, kteří fotí na pořádaných 

akcích (Waštélaka, Vlk, Mašinka, Rybka, Želva,...). Moc Vám 

děkujeme za pomoc.



V roce 2012 jsme se vypravili na tyto akce:

KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Zimní soustředění / Janovičky (únor)

Ples LLM / Žatec (březen)

Tawiskara, Setkání rodinných kmenů / Zátoka, 

Miskolezy (květen)

Bambiriáda 2012/ Praha (květen)

Víkend na kolách / Červený Kostelec (září)

KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE

Bruslení / Zimní stadion Jaroměř (leden)

Bruslení / Zimní stadion Jaroměř  (březen)

Najdi, ošetři a zachraň / Jaroměř (květen)

Osmikolky I. / Náchod - Kudowa Zdroj (květen)

Osmikolky II. / Náchod - Hronov (srpen)

Bruslení / Zimní stadion Jaroměř  (listopad)

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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K dalším akcím patří individuální akce členů kmene: např. prázdniny v Kanadě (Zi), víkend  

v Římě (Rybka, Martin), cesta Waštélaky a Borevy do Banátu či Valná hromada LLM (Waštélaka 

a Zi). Mimo těchto víkendových akcí pomáhají starší členové každoročně Musher clubu Metuje při 

organizaci závodů psích spřežení. Tento rok pomohli při závodech mistrovství republiky 21. - 22.  1. 

2012 při Cross Country MID Janovičky, BONO v Červeném Kostelci 19. – 21. 10. 2012 a při 

závodu Hradecký mid v Bělči nad Orlicí 23. – 25. 11. 2012.



KMENOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE
Zimní soustředění Janovičky (2. - 5. 2. 2012)
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Když se blížil odjezd na Janovičky a všude hlásili jak mají uhodit kruté mrazy, přemýšlela jsem, co já tam 

vlastně s tou mamkou Želvou budu dělat. Ale po příjezdu a ubytování, první noci i ránu, kdy mi pod 

okny vyli Hanušovic, Obelixovic a Neumanovic pesani, mi to bylo jasné. Ráno totiž vysvitlo sluníčko 

(na sluníčku bylo vážně příjemně), i když někteří otužilci se potřebovali i přes to vykoupat a zchladit ve 

sněhu. Po snídani Wašteláka zavelel ,,snowborďáci a lyžaři na sváááh“. Nu a já jsem nejdříve byla nakrmit 

ovečky, kozy a koně, od kterých se mi moc nechtělo a na pekáči jsme se s mamkou dopravily pod svah. 

Všichni kolem mě svištěli nejen proto, že byly super sněhové podmínky, ale i proto, že jsou všichni zdatní 

prkýnkáři. Jen ve své mysli jsem mohla snít, jak se tu jednou budu také prohánět a proto mi Matěj slíbil, 

že mě za rok naučí lyžovat…už se moc těším Matěji! 

Po slunečném dni a po skvělé večeři (tedy všechna jídla byla moc dobrá-hoši děkujeme), se odehrá-

vala Partička - nepřekonatelný Forest a jeho rodící velbloudice. Musím však obdivně pochválit všechny 

protagonisty, tohle bych totiž nesvedla - asi jsem ještě malá a moc se stydím. Tuhle noc se mi určitě zdálo 

o koních a pejscích. Ranní pohodička s Bobanem v posteli a honem ven. Vždyť opět svítí sluníčko a to 

slibuje teplíčko. Zase nakrmit zvířátka a honem se jít podívat za ostatními na sjezdovku. Myslím, že si 

všichni super zajezdili a někteří i přesto, že byli večer unavení, tak po večeři šli řádit na pekáčích, lopatách, 

nafukovacích kolech, kluzkách a snowbordech na louku pod lesem. Po večerní volné zábavě jistě ,,téměř“ 

všichni usínali s pocitem, že by tento víkend mohl trvat alespoň týden. Nedá se nic dělat. Ráno pomalu 

balit , ještě se jít trochu unavit na louku a po obědě domů. V autě jsem si přehrávala ten krásný víkend   

a už se těším na další víkendovku! Martinka (Želva)



Ples LLM / Žatec (31. 3. - 1. 4. 2012)

Osmáci v počtu dvanácti se vypravili na dlouhou cestu směr Žatec. Sobotní cestovní den byl započat  

s malou pražskou zastávkou, neboť jedna Rybka rybkovitá se konečně odtrhla od všech povinností  

a jela na akci. Takže zastávka Černý Most (ukončete výstup a nástup - dveře se zavírají) a pak hurá modré  

a červené autíčko kličkami Prahou neprahou do Žatce... (úryvek z článku od Rybky)

Nedělní ráno všechny tahá z postele sluníčko, je sice mrazivo, ale 

slunce nás nenechá spát dlouho. A hlavně si nenecháme ujít otví-

rání majáku a Muzea v Žatci. Čeká nás ranní rozcvička v podobě 

výstupu na věž, kde se před námi objevuje krásný pohled na celý 

Žatec. To však není všechno – dokonce jsme vyzkoušeli i šlapohyb 

– stroj na vlastní (náš) pohyb. Sednout a jedemeee……..no tak 

šlápněte do pedálů. Krásně nám to jelo, jsme šikulky šikovný. Při-

padali jsme si jako v ťuky busu (někdy možná i rychlejší)...(úryvek  

z článku od Rybky)
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Tawiskara a Setkání rodinných kmenů/ Zátoka, Miskolezy (5. - 6. 5. 2012)

První květnový víkend Zátoka ožila mnoha táborníky. Někteří z nás se přijeli zúčastnit druhého ročníku 

lukostřelecké soutěže Tawiskara, někteří přijeli na navazující setkání rodinných kmenů, ale všichni jsme si 

rozhodně přijeli užít jarního sluníčka a (alespoň my) prvního jarního táboření. Na louku se během páteč-

ního odpoledne sjelo okolo šedesáti woodcarfterů, aby v příjemné společnosti strávili nadcházející čtyři 

dny. Samotná lukostřelecká soutěž vypukla v sobotu ráno. Během Tawiskary se soutěžilo ve dvou disciplí-

nách, kterými byly rovinná střelba a lovecká stezka. Rovinná střelba byla dělena podle věkových kategorií. 

Patnáct metrů pro nejmladší bojovníky, osmnáct a třicet pro juniory i nejstarší. A jako taková třešnička na 

dortu pro diváky a pro nejodvážnější z nejodvážnějších byla přichystána ústupová střelba (spočívá v tom, 

že kdo se z určité vzdálenosti trefí do terče, ustoupí dál)...(úryvek z článku od Zi/ foto od Medvěda)



Bambiriáda 2012 / Praha (24. - 27. 5. 2012)
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Letošní Bambiriádu v Praze s podtitulem „nadšení a zkušenost“ lze shrnout jako neuvěřitelnou, nezapo-

menutelnou a pro nás všechny plnou zážitků. Naše vzpomínky začínají již na místě Bambiriády při stavění 

šapita a týpí pro čtvrteční slavnostní zahájení této akce. Podtitul akce jsme si symbolicky přenesli i do naší 

prezentace LLM. Nadšení a zkušenost byly zosobněny stromy. První z nich, mladá břízka, se symbolicky 

vztahovala k nadšení. Zkušenost se odrážela v starém statném stromě (pahýl). Návštěvníci Bambiriády 

měli možnost využít těchto symbolických stromů k plnění tajných přání. Mladý človíček směl své přání 

pověsit jen skrze dospěláka a naopak. Samozřejmě v šapitu nechyběla tradiční ukázka rozdělávání ohně 

křesáním a třením dřev či návštěva stylově vybaveného týpí... (úryvek z článku od Rybky)
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Ale naše zážitky sahají mnohem dále za brány Bambiriády. Co taková prohlídka Národního divadla v Pra-

ze? To byl krásný, poučný a zajímavý zážitek. Všechna ta historie divadla na nás dýchala ze všech stran. 

Fotografie a busty známých umělců, herců, architektů, básníků…nástěnné malby předních výtvarníků. 

No jé je. Ze všech těch krás jsme nespustili oči. A vidět Prahu z nejvyšších míst Národního divadla bylo 

nezapomenutelné. Tento zážitek hned střídal další v podobě návštěvy výstavy The Human Body na výsta-

višti v Holešovicích. Nepopsatelné, pozoruhodné a ten, kdo neviděl, neuvěří... (úryvek z článku od Rybky)
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Víkend na kolách / Broďák, Červený Kostelec (14. - 16. 9. 2012)

V kempu Brodský u Červeného Kostelce se něco děje. Na prázdném prostranství začíná vyrůstat stanové 

městečko. Indiáni vyměnili týpí za lehké stany,  koně za kola. Kmen Tate Osmaka se po delší odmlce 

znovu vydává potrápit svoje svaly – vyjíždí se  na cyklovýlet. Je pátek, pátý den měsíce října a my se zaby-

dlujeme v našich dočasných příbytcích. Waštélaka, Šárka, Mašinka, David, Mahanka, Niks, Činkši, Dáda, 

Jehla, Kaťule, Cecilka,  Píšťalka, Kémo, Ježek, Pyžo, Marek a Matěj. Snad jsem na někoho nezapomněl, 

jo, vlastně, asi, snad, možná, že by......já? Na dnešek je volná zábava a každý si něco najde. Šlapadlo je za-

půjčeno zdarma, trénink je na světě a na hladině se brázdí až do úplné tmy. Mezi stany praská vesele oheň 

a tak klasická tábornická večeře je snad jasná - baštošpekobuřty. S postupujícím večerem odpadáme,  plní-

me naše spacáky svými těly a za chvilku je už jen slyšet zatahování zipů a sladké předení motorových pil....

...Je ráno šest hodin a ostrý hvizd píšťalky nám říká, že je čas na ranní nástup, a tak hbitě a radostně vyska-

kujeme ze svých spacáků,  mužná vypracovaná těla hrající všemi svaly se lesknou v ranní rose, ženy ladný-

mi křivkami oslňují lelkující rybáře,  lehká rozcvička a už jsme po krky v příjemné ledové vodě. ....Tak hele 

Broďáku,  nech si takové sny,  joooooooo! !  Hezky po našem,  klííííííííídéééééékkkkk,  dovezené zásoby,  

koláčky,  buchty,  perníky,  káva a čaj zavoní těm rybářům. Jakoby to cítila, přidává se k nám Oslík, která 

ještě dnes spala doma. No to víte,  maminka nepustí svého mazánka z domu. Ale né,  marodila. Tak bříška 

naplněna, teď ještě zásoba vody na osvěžení a je tady start. Domlouváme ještě strategické body naši cesty 

a vyrážíme, jak by řekli moji kolegové spisovatelé - vstříc našim zítřkům... (úryvek z článku od Vlka)



KMENOVÉ JEDNODENNÍ AKCE
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Bruslení / Zimní stadion Jaroměř (leden, březen, listopad)

Vážení sportovní příznivci ledního hokeje a krasobruslení, vítám vás u přímého přenosu ze zimního 

stadionu v Jaroměři, kde naši borci a borkyně obrousí lední plochu ostrými břity svých bruslí. Na lední 

plochu už naskakuje první pětka a puky od hrotů jejich hokejek trhají všechny rychlostní rekordy. Brankář 

se musí pohybovat tak rychle, že není pouhým okem vidět. Zavítal k nám dnes také známý trenér všeho 

možného - Bruslan Davidovič. Jeho trenérské schopnosti ocení jak hráči hokeje, tak i krasobruslaři. Ale 

co se to děje?  Někdo přihnal stádečko oveček na ledovou plochu,  tak hybaj vlci,  pochytejte je.. Hodina 

a půl je pryč, a tak Karel vyhání všechno z ledu. Co se to dělo?  To Osmáci měli bruslení. Vlk



16

Osmikolky I. - II./ Náchod - Kudowa Zdroj / Hronov (květen, srpen)

Najdi, ošetři a zachraň/ Jaroměř (květen)

Je sobota 19. května - já a ostatní vyrážíme na zdravotnickou soutěž Najdi, ošetři a zachraň, která se 

konala v Josefově. Byli jsme rozděleni do dvou družstev. My starší „Makšiki“ ve složení: Elí, Kemo, Je-

žek a já, a mladší „Čikala“ : Marek, Matěj, Červík a Bára. Účastnili se i jiní, ale jako figuranti, a to Pýžo  

a Smajlík. Kolem 10:00 jsme vyrazili zachraňovat raněné. Obě naše skupiny si vedly dobře, nikdo nám ne-

umřel. Po dokončení trati jsme my starší počkali, až dojdou naši nejmenší, a pak jsme společně vyrazili na 

oběd. Pořádně jsme se najedli a došli jsme zpátky na vyhlášení výsledků. Ale ještě před vyhlášením nám 

Mašinka přivezla výbornou zmrzlinu. Obě naše skupiny získaly stříbro. Tuhle soutěž jsme si všichni užili.  

Figuranti a maskéři odvedli bezvadnou práci... Zi     

Na první celosvětové, odborníky uznávané a mezi sportovci proslavené jízdě na kolečkových bruslích 

se nás sešlo docela dost. Možná proto, že nikdo kromě mě, netuší co ho čeká. Sraz je v Náchodě v so-

botu dopoledne, předpokládám, že všichni odstartujeme včas podle plánu, protože Waštélaka svou účast 

odřekl. Brusle si nazouváme už pod pivovarem a po krátké zahřívací jízdě je zastávka v lázních Běloves. 

Kde tankujeme do svých nádrží Natural Ida 98. Jak jsem si všiml, všichni své stroje ovládají bravurně, a 

Osmikolky I. květen 2012
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tak ze mne padá organizační tréma. Jen Šišce motor pobublává, ale to se cestou srovná. Bruslení podél 

Metuje uběhne rychle, a tak je už tady přejezd hlavní cesty u česko-polských hranic, odkud už brousíme 

cyklostezku. Zabíráme celé odpočívadlo a chladíme svoje nasávací potrubí douškem Idy. Začíná se ob-

jevovat malý ( později se ukáže že tak malý nebyl) problém. Davidův stroj nepracuje tak, jak má, a tak 

musí dvě kolečka z kola ven. Do sousední země Polska vjíždíme v pohodovém tempu, ale s obavami, zda 

nejsou na stezce poházené připíňáky za výhru ve fotbale. Ale je to v pořádku, jen David jede tíž a tíž. Jeho 

mohutná postava drtí asfalt, ale bohužel i jeho stroj a ten nejede a nejede. Zato Oslík jede jak Sábliková, 

vždyť vzduch nemá co brzdit.  Za „mírného“ stoupání vjíždíme do lázeňského městečka Kudowa Zdroj, 

kde je naše etapová zastávka v místní rybárně (David už jde). Chceme si sami oběd ulovit (pstruhy), 

a tak dostáváme nejkvalitnější rybářské vybavení, které by nám mohl závidět i Jakub Vágner a nahazujeme 

návnady. Jeden, dva, tři, čtyři a pět…

Jde to jak po másle- asi mají hlad jako my. Tak úlovek máme a můžeme si z místního velkého výběru 

(dvou) objednávat. Netrvá to zas tak dlouho a většina z nás už plní břicha, jen pár jich už jen hladově 

„čumí“ , že Cecilko a Káťo? S naplněnými zásobníky se rozhodujeme co dál ?? spát??? Ale ne, ne !! Ne-

jsme žádní milani, a tak nasazujeme stroje a pokračujeme dál. Malá Čermná je hned u hranic. Tak jsme 

u nás doma co by dup. Ale selhává nám (teda mně) navigace, asi nejsou aktualizované mapy ha ha, a tak 

pomoc místních je vítána. Cesta je na světě, jízda po okresní cestě za remcání Kéma ubíhá a ubíhá. A když 

se člověk otočil za sebe, tak se mohl „pokochat panoramatama“ Stolových hor. David zadřel kolečka. 

Ve Velkém Poříčí se znovu napojujeme na cyklostezku. Pro naplnění podmínky ze svitku si zájemci 

přidávají ještě něco navíc, tak aby celková délka výletu byla dvacet kilometrů. To už jsme zase na okraji 

Náchoda a v cukrárně dáváme jednu velkou točenou. Matěj ještě zkouší, jestli jde asfalt hrnout koleny  

a už je tady cíl cesty...(úryvek z článku od Vlka)

Osmikolky II. srpen 2012
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INDIVIDUÁLNÍ AKCE
Za oceánem - Zi (červenec, srpen)

Víkend v Římě - Rybka a Martin (říjen)
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Cesta do Banátu - Waštélaka a Boreva (říjen)

Dne 18.–21. 10. 2012 jsme se vydali na výpravu do Rumunska, přesněji do Banátu. Za  LLM Waštélaka  

s Borevou, Petr Dvořák a Lukáš Piroutka za ATom. Našim cílem bylo odstěhovat zpět do Čech materiál  

a věci, které sloužily k uspořádání letního tábora v Banátu. Samozřejmě také návštěva dětí a lidiček z čes-

ké komunity žijící v Rumunsku, kteří měli co společného s pořádáním tábora... (úryvek z článku)



Každoroční největší akcí kmene je LETNÍ TÁBOR, který se koná tradičně na našem tábořišti Zátoka 

(Miskolezy). Tentokrát se konal v termínu 4. - 20. července 2012.

20

Říká se, že člověk může svým úsilím ovlivnit a naplánovat řadu věcí, ale na rozmary přírody prostě jen 

lidský tvor nestačí. A vím o čem mluvím, neboť rozmarů přírody jsme si na letošním táboře užili dost. 

Vše začalo jako krásná pohádka – naše nadšení a pracovní tempo bylo doprovázeno překrásným sluneč-

ným počasím. Na louce během několika dní vyrostlo šapitó, šeltry a sedm týpek. Vše se zdálo idylické až 

do chvíle, kdy nám počasí ukázalo svou druhou stranu. Slunce se ztratilo kdesi v mracích, z kterých se na 

nás spouštěl hustý déšť doprovázený bouřkami - prostě pršelo a pršelo jen se lilo. Vše na Zátoce ztrácelo 

svou krásu a měnilo se v bahenní louži. Potůček, který nám je v horkých letních dnech osvěžením, se 

stal velkou nezastavitelnou pohromou. Najednou z něj byl potok – větší potok – řeka – a nakonec jeden 

velký rybník, pohlcující celou louku. Voda během chvilky vzala pevnou půdu pod nohama nejen nám, ale 

i stromům v blízkosti břehu. Čímž se jeden ze stromů bezvládně sesunul na naše šapitó. A to už nejsme 

v pohádce jako na počátku, ale začíná se situace přiostřovat. Naštěstí – všichni vyvázli bez jakéhokoliv 

zranění. 
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Určitě si po vylíčení situace dokážete představit, jak se člověk asi tak může cítit. Všude samé bahno, 

mokro a všechno má být ještě před námi. Takže začíná fáze pozdního příjezdu dětí na tábořiště a naše 

znovu nabyté úsilí všechno dát do pořádku. Bohužel ani pozdní příjezd dětí nás neuchránil od rozmarů 

počasí. Nikdy bych nevěřila, že se situace může opakovat. Ale s lítostí můžu potvrdit, že se opakovala, 

a to ve stejném scénáři, jen za páteční noci a v trochu silnější míře. Ten pocit stát bosý v noci ve vodě, 

která vám sahá téměř k lýtkům, je tak bezmocný. Přichází na mysl jen to prokleté bahno, mokro a zase 

všechno dokola. Až ráno malinko uklidňuje zlé vzpomínky z předešlé noci a pro celý kmen nastává akce 

s názvem „stěhování do sucha“. Naším útočištěm se na dva dny stává sokolovna. A s ní hry, šipkovaná 

po Dolanech, fotbal Osmáků nebo výprava do bazénu. Mezitím je Zátoka v rukou počasí a prosby, aby 

už bylo lépe a mohl se rozjet tábor s podtitulem „Kolem světa“. Lépe bylo jen na půl….už jsme sice 

„neplavali“, ale déšť nevynechal jedinou příležitost, aby nás mohl potrápit. Takže z hlediska plánů, jsme 

se nemohli dostat z Antarktidy, když slunce skoro žádné. Ale nakonec jsme si poradili i s tím a navštívili 

Ameriku (alá scéna z filmu „Rrrrr“), olympijskou Evropu za dohledu řeckých Bohů – Dia a Afrodity 

nebo za slávy Velké pardubické. Afriku jsme poznali při vyrábění náušnic a přívěšků, Austrálii za zvuku 

[ojadžar] a hry na Australian Open. V Asii nás čekala ukázka bojového umění, ale také výprava a prozkou-

mávání území v podobě výsadku pro starší a výletu do Adršpachu pro nás ostatní. Samozřejmě nemohly 

chybět čínské hůlky při večeři. Nakonec jsme stihli procestovat celým světem, jen to počasí nám letos 

dalo zabrat. Všem, kdo na letošním táboře byl a zažil to, co zažil – Děkuji, že vydržel. Wašté. Rybka
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LIGA LESNí MOUDROSTI
The Woodcraft League

Kmen Tate Osmaka

Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Projekt  „Pro všechny 2012“

Projekt byl zrealizován během roku 2012

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení celoroční podpory vybraných forem práce  
s neorganizovanými dětmi a mládeží
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Oblast zaměření aktivity, cílová skupina:

Během celého roku 2012 byly kmenen LLM Tate Osmaka realizovány akce propojené projektem „Pro 

všechny 2012“. Jednotlivé aktivity  se zaměřovaly již desátým rokem především na děti a mládež do 16-ti 

let žijící ve venkovském prostředí. Vytvořili jsme nabídku volnočasových aktivit v rámci programu kmene 

LLM Tate Osmaka. Pořádané akce vycházely z cíle, jež jsme si stanovili - tedy aby smysluplně ovlivňovaly 

volný čas dětí a mládeže formou zábavného, výchovného a vzdělávacího charakteru. Celý projekt byl 

uskutečňován v obcích Dolany, Čáslavky a Chvalkovice. Projekt  „Pro všechny 2012“ je od počátku 

financován z více zdrojů, v roce 2012 byl financován z rozpočtů MŠMT, obcí Dolany, Chvalkovice a již 

sedmým rokem i Královéhradeckého kraje. 

Díky tomu, že kmen pořádal tento projekt již několik let, nachází 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 desáty rok existence projektu „Pro všechny“ tento fakt jen potvrzuje. Díky akcím se i rodiče 

dětí mohli seznámit s naší činností a posléze pro nově příchozí děti tak mohou vytvářet zásadní 

rodinnou podporu. Nabízený program vycházel tradičně z naší činnosti a idejí „woodcraftu“, jehož 
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cílem je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu a pozitivnímu ovlivňování osobního vývoje  

a rozvoje mladé generace. K podpoře všech akcí využíváme a udržujeme malé woodcrafterské centrum 

se skladem materiálu a metodickými pomůckami. 

Při některých větších akcích, kde bylo zapotřebí větší pomoc s organizací, jsme spolupracovali  

s Divadelním spolkem Dolany (pohádkový les, dětský karneval ). Spolupracujeme také se Základní školou 

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. 

Náš cíl projektu „Pro všechny“ se nám podařil. Udrželi jsme zájem dětí o nabízené akce (z akcí se staly 

místní tradice). I nadále pokračujeme v tomto celoročním setkávání s nečleny naší organizace. Prostřed-

nictvím projektu „Pro všechny“ jsme nabídli široké spektrum možnosti výchovy, které nám dává Liga 

lesní moudrosti (LLM). Pozitivně ovlivňujeme přitažlivou formou osobní vývoj a rozvoj mladé generace. 

Podařilo se  nám také udržet úroveň malého woodcrafterského centra s knihovnou, metodickými pomůc-

kami a příjemným prostředím pro setkávání.

Partneři projektu:

   obec Dolany       obec Chvalkovice
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Duben:  Jarní turnaj v kuličkách (6. 4. 2012)

Soutěž cvrkání kuliček jednotlivců, hry dávno zapomenuté (točení obručí, káči).

Březen: Dětský karneval (11. 3. 2012)

Dětský karneval plný her, soutěží a zábavy, tentokrát jsme se vydali do světa cirkusu...

Realizace projektu „ Pro všechny 2012“



26

Duben:  Čarodějnice (30. 4. 2012)

Tradiční pálení čarodějnic, soutěžní podvečer pro děti (masky)

Květen: Lukostřelecké dny - Tawiskara a Setkání rodinných kmenů  (4. - 8. 5. 2012)

Lukostřelecké dovednosti, ukázky, učení - výměna zkušeností mezi oddíly, rodinnými kmeny 
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Květen: Bambiriáda Praha (24. - 27. 5. 2012)

Ukázka naší činnosti, prezentace woodcraftu, rozdělávání ohně křesáním.
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Červen: Pohádkový les - dětský den (2. 6. 2012)

Pohádkové toulání krásnou přírodou s nezapomenutelnými zážitky pro velké i malé.

Červen: Čáslavské hrátky (29. 6. 2012)

Den plný sportu a zábavy - turnaj v ringu.



Říjen: Draci nad vesnicí (5. 10. 2012)

Soutěž v pouštění draků.

Září: Strašidelný les (1.9. 2012)

Tajuplná cesta temným lesem, plným překvapení pro malé i velké. 
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Listopad: Indiánská řemesla (1. 12. 2012)

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

korálkované či barvené váčky nebo drobné obřadní pomůcky. 

Novoroční přání 2013 kmene Tate Osmaka 
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Za rok:                                      2012Název: TATE OSMAKA číslo:           506

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) - 16 240,00 Kč

Počet registrovaných členů*
do 15 let
16 – 18 let
19 – 26 let
nad 26 let
Celkem

15
8
5
7

35

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

1,00Kč
32 405,60 Kč

0,00Kč
242 520,00Kč

274 926,60Kč

379,00 Kč
15 812,53 Kč
       0,00 Kč

263 675,00 Kč

279 866,53 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

        9 690,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

 21 155,00 Kč
41 303,00 Kč

 156 452,00 Kč
       0,00 Kč

228 600,00 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

           0,00 Kč
       0,00 Kč
       0,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

  5 320,00 Kč
35 983,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

41 303,00 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
  70 140,00 Kč
40 000,00 Kč
68 030,00 Kč

0,00 Kč
 24 500,00 Kč

212 360,00 Kč

       9 690,00 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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KMENE

Náčelník a ohnivec kmene: Jiří Plšek – Waštélaka 

Rodoví náčelníci: Zdeněk Burkert – Vlk / Veronika Lemberková – Mašinka 

Účetní kmene: Martina Hamzová

Členové ROP: Martina Krausová – Culík / Lenka Tojnarová – Rybka / Iva Kučerová – Želva
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