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Organizační struktura kmene 

Oficiální údaje 

Název:  Liga Lesní moudrosti - Kmen Bobrů  

Sídlo: Domažlická 1648, Říčany u Prahy, 251 01 

Statutární zástupce: Jaromír Vrána (Chet), bytem Přístavní 32, Praha 7 - Holešovice 

IČ: 70109770 

Číslo bankovního účtu: 27-1025170297/0100 

Registrační číslo kmene: 213 

Datum vzniku: 27.11.1992 

Webové stránky: www.ricany.cz/org/bobri/ 

Znak kmene: Bobr na kruhovém béžovo-bleděmodrém  štítu, děleném ve spodní části. Pod 

bobrem jsou tři pera symbolizující naše tři společenství  (Havrana, Orla a Vlka) 

Náčelnictvo 

Začátkem prosince proběhl náš výroční sněm, na kterém se bilancovala činnost náčelnictva po 

roce funkci. Volební období je u nás vždy dvouleté. Stávající jsou již ve funkci minimálně 6. 

rokem.  

Náčelník kmene: Jaromír Vrána (Chet) 

Ohnivec kmene: Martin Rákosník (Beran) 

Strážce wampumu: Vendula Rusňáková (Venda) 

Písmák: Hana Arazimová (Blesk) 

 

Mimo těchto volených funkcí dále máme ve kmeni:  

 

Zástupci Rady orlích per: Vendula Rusňáková (Venda) 

                                              Jaromír Vrána (Chet) 

                                              Lukáš Horina (Ježek) 

                                              Hana Arazimová  (Blesk) a další starší členové kmene  

 

Psí bojovníci: Jan Kochan (Kamzík) 

                        Jiří Krutský (Jirka) 

                        Jan Straka (Straka) 

 

Vyvolávač kmene: Karel Straka (Myšák) 

 

Rodoví náčelníci: Martin Kubín (Zlobr) 

                              Tomáš Kubín (Oslík) 

                              Pavlína Chladová (Bedla) 

                              Václava Skalová (Rosnička) 

                              Anna Hoffmannová (Kobylka) 

Členové 

Náš kmen plně splňuje jednu ze zásad woodcrafteru a to tu, že hnutí je pro lidi od 4 do 94 let 

(méně i více). Koncem roku 2011 jsme evidovali 62 členů Ligy lesní moudrosti, z toho jedno 

dítě do 4 let, 37 dětí školního věku, 6 dospívajících, 11 studentů mezi 18 a 26 a 7 plně 

dospělých členů. Členskou základnu tvoří hlavně dětí z Říčan a okolí. Na léto a významnější 

akce se dále přidávají rodiny z Prahy a Kutné Hory. Z těchto 55 členů LLM   26 jsou členové 

kmene s hlasovacím právem na sněmu. 
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Program činnosti 

Pravidelná činnost 

Scházíme se pravidelně každý pátek (mimo velkých a vánočních prázdnin). Schůzka probíhá 

od půl čtvrté do  půl osmé. Je zahajována a ukončována pokřikem. Náplň se liší podle ročního 

období. Část schůzky je vyhrazena rodovému programu (připravují si ho rodoví náčelníci) a 

nějaké výrobě. Během roku probíhá bodování mladších členů s vyhodnocením před letními 

prázdninami a na konci roku.  

Mezi pravidelné akce patří Spaní v klubovně, Putování za vánočním stromkem, Velikonoční 

schůzka s tradičními staročeskými hrami, Bobrfest atd.  
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Výpravy 

Zhruba každé tři týdny se uskutečňují jedno či vícedenní výpravy. Ty loňské nás zavedly do 

všech koutů Čech. 

 12.2. Výprava do Prahy 

 19.3. Jednodenní výprava na Karlštejn 

 9.4. Mezikmenová akce - Stará Praha 

 22.-25.4. Mezikmenová akce - Táboření malé lóže 

 
 7.-8.5. Tradiční povelikonoční výprava do Českého Ráje 

 21.-22.5. Výprava do Stradonic, spojená s nedělní prací na tábořišti 

 4.6. Dvoudenní výprava na Bykáň (viz akce pro veřejnost) 

 10.6. Sněm Kmene 

 11.-12.6. Pracovní výprava na tábořiště 

 
 25.6. Jednodenní výprava na Rožmberk a Dívší Kámen 

 1.-21.7. Tábor u Chlumu 

 20.-27.8. Čotokva ML 

 17.9. Indiánské loučení s létem (viz akce pro veřejnost) 

 28.9. Malování týpí 

 1.-2.10. Mezikmenová akce – Kiwendotha 

  
 8.-9.10. Valná hromada LLM v Moravské krasu 
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 15.10. Výprava na Hlásku 

 
 26.11. Výprava na Hazmburk 

 17.-18.12. Tradiční zimní výprava do Ronova 

 2.12. Výroční sněm kmene a promítání z Nepálu 

Tábor 

Jako každý rok se náš tábor proběhl první tři týdny v červenci na stejném místě v blízkosti 

Chlumu u Zbýšova. Poprvé jsme měli na táboře i více dětí předškolního věku bez rodičů. 

Táborová hra byla tentokrát ve znamení Lichožroutů (tvorové pojídající sudé ponožky). Již 

tradičně táborníci soutěžili v Olympiádě, Dřevorubecké, učili se starat a jezdit na koních a na 

tři dny se rozprchli na výpravy. Tábor byl zakončen slavnostním sněmem a vyhlášením 

bodování. 

 

Akce pro veřejnost 

Letos jsme pořádali dvě akce pro veřejnost - Dětský den na Bykáni a Indiánské loučení 

s létem v Říčanech. Na obou akcích pořádáme drobné hry pro děti s indiánskou tématikou. 

Hlavně říčanská akce dost populární, letos se zúčastnilo přes 800 návštěvníků. 

 
 

Dále jsme se zúčastnili říčanského veletrhu neziskových organizací.  
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Významné události 

 Došlo k plnění  mnoha činů a s tím i získání titulů ( Bedla -  Orlí Sagamor Čikala, 

Venda a Ježek - Velký sagamor, Zlobr, Rosnička - Sagamor Čikala). 

 Náčelníci rodů Oslík, Zlobr, Rosnička a Bedla zúčastnili čotokvy pro ML.  

 Velmi úspěšná byla akce pro starší malování týpí, kdy se sešli všichni aktivní a hodně 

bývalých členů kmene.  

 Bylo zakoupeno a vysvěceno na táboře nové náčelnické týpí 

 

Plnění Orlích per 

V roce 2011 jsme splnili celkem 129 činů, z toho 28 velkých. Mezi nejvíce plněné patří 1R3 

Táboření ve stylovém stanu, 4N6 Studijní výsledky,  1S1 Kimova hra a 2L2 Listnaté stromy. 

Začali jsme hodně plnit i činy zaměřené na přírodu a indiánskou výrobu. Poprvé jsme přiznali 

splnění Mistrovství (Čotokva).  

Zpráva o hospodaření kmene 
 

Pro laiky, co se  nechtějí zabývat výsledovkou a rozvahou. 

 

Příjmy kmene tvoří: Členské příspěvky – 6580 Kč 

                                  Poplatky za tábor – 114250 Kč 

                                  Dotace od Města Říčany -  5500 Kč 

                                  Dotace od LLM  - 21 195 Kč 

                                  Dar kmeni – 10 000 Kč 

                                  Úroky – 8.25 Kč 

                                  Odměna za hliník – 1018 Kč 

 

Výdaje kmene tvoří: Výdaje za tábor (Potraviny, spotřební materiál, cestovné, vstupné,  

                                   poplatky u lékaře) – 114250 Kč 

                                  Nájemné za klubovnu -  9 600 

                                  Materiál potřebný během roku – 3 684 Kč 

                                  Příspěvky na výpravy – 14 106 Kč 

                                  Odměny za bodování – 3 885 Kč 

                                  Bankovní poplatky – 1774 Kč 

                                  Ostatní – 2 660 Kč 

 

Výsledek hospodaření: 8 862.25 Kč 
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Výkaz zisku a ztrát 

 

 
 

Rozvaha 

 

 


