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Organizační struktura kmene 

Oficiální údaje 

Název: Liga lesní moudrosti - kmen Bobrů 

Sídlo: Sovova 785/2, Říčany 251 01 

Statutární zástupce: Martin Kotval (Jelen), Dunajská 2053/8, Říčany 251 01 

IČ: 70109770 

Číslo bankovního účtu: 2600562532/2010 

Registrační číslo kmene: 213 

Datum vzniku: 27. 11. 1992 

Internetové stránky: www.kmenbobru.cz 

Znak kmene: Bobr na kruhovém béžovo-bleděmodrém štítu, děleném ve spodní části. 
Pod bobrem jsou tři pera symbolizující naše tři společenství (vlka, orla 
a havrana) 

Činnost kmene je podporována z grantového programu MŠMT 

Náčelnictvo 

Náčelník kmene: Martin Kotval (Jelen) 

Ohnivec kmene: Hana Šrámková (Muška) 

Hospodář: Daniel Douša (Slunce)  

Písmák: Eliška Jílková (Rybka) 

Náčelník ROP: Lukáš Horina (Ježek)  

Rada orlích per: Vendula Rusňáková (Venda) 

 Jaromír Vrána (Chet)  

 Pavlína Chladová (Bedla) 

 a další starší členové kmene  

Psí bojovníci: Jan Kochan (Kamzík) 

 Jiří Krutský (Jirka)  

 Jan Straka (Straka) 

 Tomáš Kubín (Fagus) 

Vyvolávač kmene: Tomáš Tichý (Kapr) 
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Sněm a volby 

V listopadu proběhl náš výroční volební sněm. 

 

Na sněmu byli zvoleni noví členové náčelnictva, s volebním obdobím na dva roky. 

Martin Kotval (Jelen) byl zvolen novým náčelníkem kmene. 

Hana Šrámková (Muška) byla zvolena novým ohnivcem kmene. 

Eliška Jílková (Rybka) byla zvolena novým písmákem kmene. 

Daniel Douša (Slunce) byl znovu zvolen hospodářem kmene. 

 

Tomáš Tichý (Kapr) byl zvolen novým vyvolávačem kmene s volebním obdobím na neurčito. 
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Program činnosti 

Pravidelná činnost  

Scházíme se pravidelně každý pátek ve tři čtvrtě na čtyři a schůzka končí ve čtvrt na osm. Schůzky jsou 
děleny na mladší děti (do jedenácti let) a starší. Pro mladší schůzka probíhá v pondělí od šestnácti do 
osmnácti hodin. Schůzky jsou zahajovány a ukončovány pokřikem. Náplň je přizpůsobena ročnímu 
období a zaměřena dle věku dětí. Jednou měsíčně probíhá společná schůzka. Mezi tradiční akce patří 
putování za vánočním stromečkem, velikonoční schůzka se staročeskými hrami, Povelikonoční výprava 
nebo spaní v klubovně. 

   

Výpravy a táboření 

Minimálně jednou měsíčně se konají jednodenní či vícedenní výpravy do všech koutů Čech 
nebo táboření (Stopa Černého vlka, Kiwendotha). 

 20. 1. Výprava do Náprstkova muzea na výstavu Indiáni 

 10. 2. Výprava do bazénu v Mladé Boleslavi 

 17. 3. Výprava do Kutné Hory 

 6. - 8. 4. Povelikonoční výprava do Jindřichova Hradce 

 21. 4. Stará Praha  

 4. – 8 .5. TaMaLo a Stopa Černého vlka 

 25. 5. Jarní sněm 

 26. 5. Výprava k Sázavě 

 22. – 24. 6. Puťák na Kokořínsko 

 1. – 20. 7. Tábor 

 27. – 30. 9. Kiwendotha 

 13. 10. Výprava na Říp 

 23. – 24. 11. Výroční sněm 

 21. 12. Putování za vánočním stromkem (vánoční schůzka) 



 Stránka 6 
 

  

Tábor  

Jako každý rok náš tábor proběhl první tři týdny v červenci na stejném místě v blízkosti Chlumu 
u Zbýšova. Táborová hra byla tentokrát inspirována knihou Dva roky prázdnin od autora Jules Verne. 
Již tradičně táborníci soutěžili v olympiádě a dřevorubecké stezce a zúčastnili se např. trojdenních 
výprav. Pořádal se turnaj v házené a ringu. Tábor byl zakončen slavnostním ohněm a vyhlášením 
bodování. 

  

Plnění orlích per 

V roce 2018 jsme splnili 45 orlích per, z toho 41 činů a 4 velké činy. Tímto počtem jsme na šestém 
místě za tento rok mezi všemi kmeny. 
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 
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