
výroční zpráva 2019

kmene LLM

Stromolezci
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o kmeni 
Stromolezci byli založeni v Plzni v roce 2018 jako dětský kmen 
Ligy lesní moudrosti s pravidelnou činností. V září proběh-
la poslední schůzka v duchu dětského kmene a na sněmu 
v listopadu byl charakter kmene změněn na rodinný.

lidé 
vedení kmene

Náčelník: Tomáš Macek – Netopýr
Ohnivec: Tereza Macková – Itawa
Hospodář, člen ROP: Kateřina Štěpánová (r. Čejková)
Písmák: Kryštof Parák – Kiëran

Náčelník rady orlích per, čestný člen: Jakub Štěpán – Isberius

Členové

Do listopadu 2019: vedení + 10 dětí 4 – 10 let.
Od listopadu 2019: 18 dětí do 18 let + 1 do 26 let + 10 nad 26 let
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činnost kmene
Pravidelné schůzky

Každý týden jsme se scházeli do konce června.
Schůzky vedli Terezka s Netopýrem a Kačka s Isbym. Na pro-
gramu se podílel také Kryštof.
Zaměření schůzek: rozvíjení těla, mysli, ducha a pomoci.
Sport (lukostřelba, míčové hry, frisbee, eskymácké hry…)
Přírodověda a kulturní rozhled (poznávání rostlin a stromů, 
návštěva výstavy fotografa Viléma Heckela, krajek, malíře 
Vojtěcha Hurty)
Rukodělná činnost (tkaní, šití oděvu, malba, vazba knihy – 
výroba a výzdoba kroniky…)
Hry a činnosti na rozvíjení spolupráce.

výPravy a vícedenní akce

 31. 1. – 3. 2.   pololetní prázdniny v Dobřívi
 23. 2. – 3. 3.   jarní prázdniny – Mezholezy na Domažlicku
 17. 3.   výprava
 11. – 12. 5.   Bloudění + plavání  (akce LLM)
 3. – 10. 8.   tábor na Kosím potoce
 2. – 3. 11. sněm

tesání dřevěné sochy kumira na táboře

Setonův běh

šíření myšlenek woodcraftu

V říjnu jsme (Netopýr a Terezka) pro Holubník – komunitu 
rodičů s dětmi v domácím vzdělávání – připravili povídání 
o filosofii woodcraftu, a systému orlích per a korálkových 
činů. Děti si též vyzkoušeli setonův běh.

Na sněm jsme pozvali rodiny z komunitní školy Jasmína. 
Isberius jim zodpověděl mnohé dotazy o orlích perech.



hospodaření
Příjmy  26 150 Kč
Výdaje  18 376 Kč

Ke konci roku 2019 skončilo hospodaření ziskem 7 774 Kč

Z toho dotace 6 400 byla použita na nákup materiálu a vyba-
vení, tedy nádobí, nářadí, a materiálu na rukodělnou činnost.

Výroční zprávu zpracoval 
Tomáš Macek – Netopýr

v Plzni 13. 5. 2020

na závěr tábora u sochy


