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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

Tradiční výroční sněm v listopadu kvůli epidemii koronaviru a zakázané činnosti neproběhl. Tento

sněm měl být volební a tak volby proběhnou na příštím výročním sněmu.
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Program činnosti

Pravidelná činnost

Scházíme se pravidelně každý pátek a pondělí. Páteční schůzka je pro starší děti a začíná ve tři čtvrtě

na čtyři a končí ve čtvrt na osm. Schůzka pro mladší 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 pro obě věkové kategorie.

Činnost byla v roce 2020 značně poznamenána a omezena pandemií. Pravidelné schůzky probíhaly

pouze od začátku roku do začátku března kdy byly zrušeny a krátce po letních prázdninách (zhruba do

konce září). Na schůzkách jsme stihli např. vyrobit a umístit v blízkém lese ptačí budky. Během

omezení činnosti jsme se zúčastnili např. Výzev pro dětské kmeny pořádaných Společenstvím velkých

her LLM a pokusili jsme se o zavedení pravidelných online schůzek. Z tradičních akcí jsme uspořádali

např. putování za vánočním stromkem, které však bylo upravené podle aktuálních protiepidemických

opatření a jednalo se spíše o rodinnou vycházku pro jednotlivé členy.

Výpravy a táboření

Pokud je to možné, konají se minimálně jednou měsíčně jednodenní či vícedenní výpravy do všech

koutů Čech nebo táboření (Stopa Černého vlka, TaMaLo). V roce 2020 jich však bylo možné uspořádat

pouze minimum:

25. 1. Jednodenní výprava na Brdy

15. 2. Jednodenní výprava podél Sázavy a na Zbořený Kostelec

2. 3. - 5. 6. Přerušení činnosti kmene

26. - 28. 9. Vandr pro schůzku starších do Českého ráje

28. 9. Jednodenní výprava do Českého ráje za staršími na vandru

30. 10. První online schůzka pro starší

18. 12. Putování za vánočním stromkem
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Tábor

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

u Zbýšova. Táborová hra byla inspirována knihou Ranhojič od autora Noaha Gordona. Již tradičně

táborníci soutěžili v olympiádě a dřevorubecké stezce. Pro táborníky byla také připravena vícedenní

terénní hra na motivy středověkých bitev. Pořádal se turnaj v lakrose, ringu a jiných sportech. Tábor

byl zakončen slavnostním ohněm a vyhlášením bodování.

Plnění orlích per

V roce 2020 jsme splnili 15 orlích per, z toho 15 činů a žádné velké činy. Tímto počtem jsme na

dvanáctém 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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