LIGA LESNÍ MOUDROSTI
- KMEN TATE OSMAKA
výroční zpráva 2016
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LIGA LESNÍ MOUDROSTI - KMEN TATE OSMAKA
Kmen Tate Osmaka je dětský kmen Ligy lesní moudrosti, který sídlí v Dolanech (Královéhradecký kraj).
Součástí LLM jsme od roku 2002, ale naše činnost má za sebou již dvacet pět let. Tento rok jsme registrovali 47 členů (viz tabulka). Z tabulky je také evidentní, že kmen si udržuje i nadále charakter dětského
(rodinného) kmene. Generačně se proměnil, v kategorii do 18-ti let jsou převážně děti mladšího školního
věku, tudíž i akce během roku jsou přizpůsobeny tomuto věkovému rozpětí. V kategorii nad 26 let by bylo
také vhodné uvést, že 8 členů je aktivních v kmeni během celého roku a 8 členů je rodinných příslušníků.

ROK
2016
2015
2014
2013
2012

do 18 let
25
24
19
27
23

do 26 let
6
6
11
5
5

nad 26 let
16
13
9
7
7

CELKEM
47
43
39
39
35

ZNAK KMENE TATE OSMAKA
Znak kmene Tate Osmaka vznikl v roce 2005. Námětem pro jeho vytvoření byl doslovný překlad názvu

Tate Osmaka - větrné údolí.
Kmen využívá ještě znak Psích bojovníků. Náčelníkem Psích bojovníků je Vlk a do řad Psích
bojovníků jsou přijímáni mladí bojovníci od věku 18-ti let. Během roku a hlavně na táboře se starají
o chod a bezpečnost celého tábora.
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NOVINKY Z KMENE - ÚRODA ROKU 2016
Rok 2016 se může pyšnit nejen jednou novinkou, ale hned třemi milými událostmi. Na svět se nám
vyklubali ti nejmenší. A naplánovali si to hezky, pěkně měsíc po měsíci. První se o slovo přihlásil
v červenci Jurovi s Lenkou Mathiásek, na konci srpna se radovala Rybka s Jajdou ze Šimona a září patřilo
Bětce, která dělá radost Jehličce a Ondrovi.

Mathias

Šimon

Bětka
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SROUBENKA ANEB
ANEB SEN
SROUBENKA
SENPOKRAČUJE
POKRAČUJE

Minulý rok byl ve znamení plnění snů. Díky šikovným ručičkám členů kmene vyrostla na kmenové základně Sroubenka. Během letošního roku došlo k dalším úpravám - přemístění venkovního schodiště
a vyvrtání studny. Další velkou novinkou byla úprava interiéru Sroubenky. Největší změnou se stala výroba nábytku - stoly, židle, lavice.
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Velkou změnou prošel interiér Sroubenky. Díky šikovným rukám Borevy (moc děkujeme) se nám podařilo vytvořit krásný dřevěný nábytek, který dotvořil společný prostor Sroubenky a dodal místu atmosféru.

interiér
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ČINNOST KMENE BĚHEM ROKU 2016
Během školního roku se scházíme pravidelně každý pátek na Zátoce v naší Sroubence nebo
v sokolovně. Tradiční schůzky, kdy hrajeme hry nebo si užíváme společně strávený čas v lese, jsou
prokládány netradičními aktivitami (např. návštěva zoo, bazén, kolo), které oživují kmenovou činnost
a dávají nám možnost všestranného rozvíjení.
K činnosti kmene také patří mnoho jednodenních výletů či víkendových výprav, během kterých
se vydáváme na různá místa (nejen) našeho kraje. V rámci projektu „Pro všechny“ pořádáme akce pro
neorganizované děti a mládež do 16 let. Ty probíhají formou „děti dětem“. Starší i mladší členové kmene
se aktivně podílejí na organizaci jednotlivých akcí. Přicházejí aktivní formou bavit jak ostatní členy kmene,
tak děti z okolních vesnic.

V roce 2016 jsme se vypravili na tyto kmenové akce:

Zimní soustředění - Buřany, Krkonoše (leden)
Městské lázně - Aquacentrum HK (únor)
Osmácká kola na Jizerkách (květen)
Předtáborové nocování (červen)
Letní tábor (červenec)
Haloween (říjen)
Pedigová schůzka (listopad)
Vánoční ZOO Dvůr Králové nad Labem (prosinec)
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KMENOVÉ AKCE
Osmácká kola na Jizerkách (5. - 8. 5. 2016)
Letošní osmácká kola nás zavedla do Janova nad Nisou v Jizerských horách. Opět se vyrazilo na cyklotoulky po krásách Jizerek.
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Tawiskara / Zátoka (23. - 25. 9. 2016)

Letos se již tradičně konaly na
Zátoce lukostřelecké soutěže
s tábořením. Soutěžilo se v lovecké stezce, rovinné lukostřelbě a různých lukostřeleckých
dovednostech. Odměnou se
pro vítěze staly krásné medaile
z ruky naší šikovné Jehličky.

Najdi, ošetři a zachraň (21. května 2016)

Členové kmene Tate Osmaka se i tentokrát účastnili dětské soutěže v poskytování první pomoci, kterou
pořádá Český červený kříž - místní skupina Jaroměř. A naše šikovné družstvo si svými dovednostmi
vysloužilo krásné druhé místo. Wašté.
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Kmenové schůzky během roku 2016
Kmenové schůzky se v roce 2016 odehrávaly jak na naší základně na Zátoce, tak i v prostorách
klubovny nebo sokolovny v Dolanech. Mezi netradiční patřil výlet do Aquacentra v Hradci Králové,
oslava Haloweenu na Sroubence či schůzka věnovaná pletení z pedigu. Závěrečnou vánoční schůzku členové kmene oslavili na noční prohlídce ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Haloween (4. 11. 2016)

Pedigová schůzka (25. 11. 2016)

10

Vánoční ZOO Dvůr Králové nad Labem (16. 12. 2016)
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Letní tábor kmene Tate Osmaka (1. - 10. 7. 2016)
Jako každý rok, tak i letos se konal tradiční letní tábor na Zátoce. Pro každého člena kmene se jedná
o největší akci během roku, kterou si rád užívá ve společnosti ostatních.
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Liga lesní moudrosti
The Woodcraft League
Kmen Tate Osmaka
Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Projekt „Pro všechny 16“
Zhodnocení celoroční podpory vybraných forem práce
s neorganizovanými dětmi a mládeží
Projekt byl zrealizován během roku 2016
kmenem Tate Osmaka Dolany
(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)
Podpora celoroční činnosti kmene.
Během roku 2016 spočívala činnost kmene v pravidelných schůzkách a akcích. Kmenové schůzky se
konaly každý pátek (mimo prázdniny), od půl čtvrté do šesté hodiny. Pořádali jsme akce kmene, jak jednodenní (bruslení, bazén, výpravy, vánoční ZOO), tak i víkendové, táboření v týpí na tábořišti „Zátoka“
pod Miskolezy - a to ať jarní či podzimní, osmácká kola, zimní soustředění na lyžích a snowboardech.
Nejdelší akcí byl samozřejmě letní tábor v indiánských týpích.
Během celého roku 2016 byly kmenen LLM Tate Osmaka realizovány akce pro neorganizovanou mládež
„Pro všechny 16“. Jednotlivé aktivity se zaměřovaly již čtrnáctým rokem především na děti a mládež do
16-ti let žijící ve venkovském prostředí. Vytvořili jsme nabídku volnočasových aktivit v rámci naší činnosti. 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. Při některých akcích spolupracujeme s divadelním spolkem
Dolany a také se ZŠ Dolany.
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Celkově se jednalo o aktivity, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a rozvíjejí pohybové aktivity.
Vyrábění naopak u dětí podněcuje tvořivost rozvíjející manuální zručnost.
Celý projekt je financován z více zdrojů jak z Královéhradeckého kraje a MŠMT, také od Obce Dolany
a Obce Chvalkovice. Spolupracujeme s divadelním spolkem Dolany a také se ZŠ Dolany.
Celkově se zúčastnilo přes 520 aktivních účastníků dětí a mládeže + doprovod rodičů.

Akce pro veřejnost:
•

Dětský karneval - plný her, soutěží a zábavy na téma piráti

•

Velikonoční turnaj – stolní tenis

•

Čarodějnice (hřiště Dolany) - soutěže pro děti, rej čarodějnic

•

Čáslavské hrátky (dětské hřiště Čáslavky) odpoledne plné her a netradičních soutěží, akce na

zakončení školního roku aneb hurá na prázdniny
•

Strašidelný les - setkání se strašidly a bytostmi v nočním lese

•

Tawiskara - Lukostřelecké soutěže (tábořiště Zátoka) - lukostřelba, ukázky, učení, soutěže,

výměna zkušeností - táboření v týpí na tábořišti „Zátoka“, účast odílů, kmenů a jednotlivců, z různých
krajů republiky
•

Draci nad vesnicí (hřiště Dolany)soutěž v pouštění draků

•

Indiánské tvoření (ZŠ Dolany) zdobení korálky, drobné výrobky z kůže, pedig, výstava

•

Pouštění přání Jéžíškovi – hřiště Dolany, vypuštěno celken 151 balónků

•

Adventní koncert, Předvánoční zastavení - vystoupení komorního pěveckého sboru KAPA

70

Sroubenka: nejvíce se snažíme být v přírodě, a proto jsme v roce 2015 vybudovali v údolí Válovického
potoka pod Miskolezy z vlastních prostředků, darů od obcí a sponzorů SROUBENKU, která slouží jako
základna pro schůzky, zázemí při táboření a akcích. Tato dřevostavba se nachází na pozemku obce Chvalkovice, který máme dlouhodobě v užívání. V roce 2016 jsme vybudovali – studnu, interiér, výroba - stoly,
lavice a nábytek, střechu nad schodištěm.
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Březen: Dětský karneval (6. 3. 2016)
Účast: 50 dětí v maskách + doprovod rodičů

Březen: Velikonoční turnaj (27. 3. 2016)
Účast: 30 dětí

Duben: Čarodějnice (30. 4. 2016)
Účast: 54 dětí v maskách + doprovod rodičů
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Červen: Čáslavské hrátky (24. 6. 2016)
Účast: 35 soutěžících
Září: Strašidelný les (2. 9. 2016)
Účast: 75 aktivních, 320 návštěvníků

Září: Tawiskara (23. 9. 2016)
Účast: 40 dětských účastníků, 75 soutěžících, 125 účastníků
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Září: Draci nad vesnicíc (30. 9. 2016)
Účast: 45 účastníků + doprovod dospělých

LIGA LESNÍ MOUDROSTI
The Woodcraft League
Kmen Tate Osmaka.
a
ZŠ a MŠ Dolany
Pořádá:

15.ročník

Soutěže v pouštění draků!

Draci nad vesnicí
Kde? V Dolanech na hřišti

Kdy?: V pátek 30.září 2016 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

a obce Dolany

Prosinec: Indiánské tvoření (2. 12. 2016)
Účast: 20 dětí + doprovod rodičů

Prosinec: Pouštění přání Ježíškovi (9. 12. 2016)
Vypuštěno 152 balónků s přáníčky (celkem bylo v ČR vypuštěno 78 535 balónků)
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Prosinec: Adventní koncert (11. 12. 2016)
Účast:70 účastníků

Partneři projektu:

obec Dolany

obec Chvalkovice
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HOSPODÁŘSKÝ VÝKAZ KMENE
Název: TATE OSMAKA

číslo:

Příjmy
1 příspěvky

Za rok:

2016

Výdaje

Kč
10 620,00 Kč

2 dary

506

0,00 Kč

9 odvod příspěvků
10 investice

10 620,00 Kč
0,00 Kč

3 státní dotace

79 600,00 Kč

11 opravy MTZ

4 dotace obcí

65 000,00 Kč
14 017,32 Kč

12 inventář

13 provozní náklady
14 hlavní činnost
15 s vlivem na daň

0,00 Kč
68 719,00 Kč
148 732,00 Kč
0,00 Kč

16 Celkem

228 071,00 Kč

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

39 405,00 Kč
17 000,00 Kč
225 642,32 Kč

Provozní náklady

Hospodářský výsledek

18 nájemné
17 (zisk +, ztráta -)

0,00 Kč

- 2428,68 Kč

19 energie
20 otop
21 vodné

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Počet registrovaných členů*

22 spoje

do 15 let
16 – 18 let

23
2

23 cestovné

19 – 26 let
nad 26 let

6
16

25 drobný spotřební mat.

0,00 Kč

26 ostatní

0,00 Kč

Celkem

47

27 Celkem

68 719,00 Kč

Majetek

24 služby

k 31. 12. min.roku k 31. 12. běž.roku

28 Investice
29 Pokladna
30 Běžný účet
31 Pohledávky
32 Zásoby

187,00 Kč
7 106,73 Kč

90,00 Kč

0,00 Kč

4 775,54 Kč
0,00 Kč

370 594,00 Kč

370 594,00 Kč

370 887,73 Kč

375 459,54 Kč

33 Ceniny
34 Celkem

Jmění
Půjčky
Závazky

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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0,00 Kč
647,00 Kč
68 072,00 Kč

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KMENE

Náčelník a ohnivec kmene: Jiří Plšek – Waštélaka
Rodoví náčelníci: Zdeněk Burkert – Vlk / Veronika Lemberková – Mašinka
Členové ROP: Jiří Plšek – Waštélaka /Zdeněk Burkert – Vlk /
Iva Kučerová – Želva

Účetní kmene: Martina Hamzová

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)

www.woodcraft.cz

www.tateosmaka.cz
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