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Kmen Tate Osmaka je dětský kmen Ligy lesní 
moudrosti, který sídlí v Dolanech (Královéhra-
decký kraj). Součástí LLM jsme od roku 2002, 
ale naše činnost má za sebou již dvacet šest 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, tu-
díž i akce během roku jsou přizpůsobeny tomu-
to věkovému rozpětí. V kategorii nad 26 let by 
bylo také vhodné uvést, že 9 členů je aktivních  
v kmeni během celého roku a 7 členů je rodin-
ných příslušníků.

Liga Lesní Moudrosti - Kmen Tate Osmaka

rok do 18 let do 26 let nad 26 let celkem
2017 26 5 16 47
2016 25 6 16 47
2015 24 6 13 43
2014 19 11 9 39
2013 27 5 7 39

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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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 našeho 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.

Kmenové akce roku 2017:

Cesta na sever - Zátoka  
Městské lázně - Aquacentrum HK  

Osmácká kola na Šumavě 
Sněm LLM  na Zátoce  

Letní tábor 
Lezecká stěna  Černožice 
Turnaj v deskových hrách

Letní tábor na Zátoce
 

   Cinnost kmene v roce 2017´´

Kmenové akce

Cesta na sever (2. - 3. 2. 2017)

Osmácká kola na Šumavě (4. - 8. 5. 2017)
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Sněm LLM (26. - 28. 5. 2017)

Kmenové schuzky roku 2017
o

Kmenové schůzky se v roce 2017 odehrávaly 
jak na naší základně na Zátoce, tak i v prostorách 
sokolovny v Dolanech. Mezi netradičně pojaté, 
patřil výlet do Aquacentra v Hradci Králové, 
návštěva lezecké stěny v Černožicích, proutěná 
schůzka či schůzka věnovaná deskovým hrám. 
Naše setkávání není jen o hrách. Snažíme se bě-
hem roku také udržovat a zvelebovat naší zá-
kladny. Letos jsme zbudovali nové sněmoviště. 
Někteří členové kmene si na konci roku zahráli 
v pohádce místního divadelního spolku.
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Divadlo Bětuška a Kleofášek (22. 12. 2017)

Letní tábor kmene

Již tradičně se letošní tábor konal na Zátoce (kme-
nová základna). Opět jsme se sešli na několik dní 
zatábořit, užít si krásného počasí, naučit se nové 
věci a poznat nová místa. V termínu od 2. do 12. 
července se louka proměnila v jedno velké táboři-
ště, kde vyrostlo hned šest teepee. Každoročně je 
tábor zakončen slavnostním sněmem, na kterém 
jsou udělovány orlí pera či náčelník kmene udílí 
nové tituly.
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Letní tábor kmene
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Projekt  „Pro všechny 17“

Projekt byl zrealizován během roku 2017

kmenem Tate Osmaka Dolany

(uznaný kmen Ligy Lesní Moudrosti)

Zhodnocení celoroční podpory vybraných forem práce  
s neorganizovanými dětmi a mládeží

Liga lesní moudrosti
The Woodcraft League

Kmen Tate Osmaka

Čáslavky 27, 552 01 Dolany

Podpora celoroční činnosti kmene Tate Osmaka:

Akce pro veřejnost:

Během roku 2017 spočívala naše činnost  
v pravidelných schůzkách a akcích. Kmenové 
schůzky se konaly každý pátek (mimo prázdniny), 
od půl čtvrté do šesté. Pořádali jsme akce kmene, 
jak jednodenní (stěna, bazén, výpravy, divadelní 
představení), tak i víkendové, (zimní 24 hodin 
na sever, táboření v týpí na tábořišti „Zátoka“ 
pod Miskolezy a to ať jarní (sněm) či podzimní 
(tawiskara), osmácká kola.) Nejdelší akcí byl 
samozřejmě letní tábor v indiánských týpích.

Během celého roku 2017 byly kmenen LLM 
Tate Osmaka realizovány akce pro neorganizovanou 
mládež „Pro všechny 17“. Tento projekt má 
již patnáctiletou tradici. Jednotlivé aktivity se 
zaměřovaly 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, Krabčice a Miskolezy. Při některých 
akcích spolupracujeme s divadelním splolkem 
Dolany a také se ZŠ Dolany.
Celkově se jednalo o aktivity, které pozitivně 
ovlivňují zdravý životní styl dětí a rozvíjí pohybové 
aktivity a vyrábění zase podněcuje tvořivost 
rozvíjející manuální zručnost.

Celý projekt je financován z více zdrojů nejen  
z Královéhradeckého kraje ale i MŠMT a také od 
Obce Dolany a Obce Chvalkovice. Spolupracujeme 
s divadelním splolkem Dolany a s ZŠ Dolany.

Celkově se akcí zůčastnilo přes 530 aktivních 
účastníků z řad dětí a mládeže + doprovod 
rodičů. 

12. 3 Dětský karneval - plný her, soutěží a zába-
vy na téma piráti účast: 60 dětí  
s maskami,  + doprovod rodičů

30. 4. Čarodějnice (hřiště Dolany) stavění velké 
vatry, soutěže pro děti rej čarodějnic účast: 46 
dětí v čarodějnickém + další děti bez kostým, 
celkem se akce zůčastnilo asi 200 lidiček.

26. - 28. 5. Sněm LLM přes 70 účastníků  
z toho 30 dětí

23. 6. Čáslavské „vodní“ hrátky (dětské hřiště 
Čáslavky) odpoledne plné her a netradičních sou-
těží, akce na zakončení školního roku aneb hurá 
na prázdniny účast: 35 soutěžících
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Dětský karneval (12. 3. 2017)

Čarodějnice (30. 4. 2017)
25. 6. Pohádkový pochod (Krabčice) účast: přes 
200 dětí, + doprovod rodičů 

28. 9. - 1. 10. Tawiskara Lukostřelecké  sou-
těže a táboření (tábořiště Zátoka) - lukostřelba, 
ukázky, učení, soutěže, výměna zkušeností – 
táboření na tábořišti „Zátoka“ hojná účast odílů, 
kmenů a jednotlivců, z různých krajů republiky. 
Na soutěžích se účastnilo 72 dětí do 15 let, cel-
kem soutěžících 119 a celkem tábořilo přes 200 
účastníků z toho více jak polovina dětí.

13. 10. Draci nad vesnicí (hřiště Dolany)soutěž 
v pouštění draků 51 účastníků + doprovod 
rodičů

2. 12. Indiánské tvoření (sokolovna Dolany) 
výrobky z korálků, drobné výrobky  
z kůže, šperky, výstava, účast: 25 dětských účast-
níků + dospělí

10. 12. Adventní koncert, Předvánoční zasta-
vení vystoupení komorního pěveckého sboru 
KAPA v Dolanské kapličce. Celkem 58 účastní-
ků děti a dospělí

Sněm LLM (26. -28. 5. 2017)

Fotografie z akcí:
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Pohádkový pochod (25. 6. 2017)

Čáslavské „vodní“ hrátky (23. 6. 
2017)

Tawiskara (28. 9.  - 1. 10. 2017)

Draci nad vesnicí (13. 10. 2017)
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Adventní koncert (10. 12. 2017)

Indiánské tvoření (2. 12. 2017)

Divadelní spolek a kmen Tate Osmaka DolanyDivadelní spolek a kmen Tate Osmaka Dolany
pořádajípořádají

ADVENTNÍ KONCERTADVENTNÍ KONCERT

vystoupí
Komorní pěvecký sbor Gymnázia JaroslavaKomorní pěvecký sbor Gymnázia Jaroslava

Žáka v JaroměřiŽáka v Jaroměři

KAPAKAPA

NEDĚLE 10. 12. 2017 
od 17:00hod

kaple kaple 
Navštívení Panny MarieNavštívení Panny Marie  

DolanyDolany

          VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
             akce se koná za podpory 

Partneři projektu:

obec Dolany obec Chvalkovice
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Za rok:                                      2017Název: TATE OSMAKA číslo:           506

17

Hospodářský výsledek

(zisk +, ztráta -) - 722,00 Kč

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

23
2
6

16
47

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

90,00 Kč
4 775,54 Kč

0,00 Kč
370 594,00 Kč

375 459,54 Kč

1 070,00 Kč
  3 073,09 Kč
       0,00 Kč

403 706,00 Kč

407 849,09 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

        12 180,00 Kč

       0,00 Kč
       0,00 Kč

 33 112,00 Kč
42 142,00 Kč

 144 576,00 Kč
       0,00 Kč

232 010,00 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

 1 726,00 Kč
40 416,00 Kč

0,00 Kč
       0,00 Kč

42 142,00 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
 114 600,00 Kč
40 000,00 Kč
64 500,00 Kč
         8,00 Kč
          0,00 Kč

231 288,00 Kč

       12 180,00 Kč

   Hospodárský 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)

Náčelník a ohnivec kmene: Jiří Plšek – Waštélaka 

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

Účetní kmene: Martina Hamzová

Členové ROP: Jiří Plšek – Waštélaka /Zdeněk Burkert – Vlk / 

Iva Kučerová – Želva

www.woodcraft.cz

Organizacní struktura´´

Oficiální údaje

www.tateosmaka.cz


