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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)
Činnost kmene je podporována z grantového programu města Říčany a MŠMT

Náčelnictvo
V prosinci proběhl náš výroční volební sněm, na kterém jsme vytvořili nové složení
náčelnictva. Volební období je u nás dvouleté, ale náčelník kmene byl na jeho žádost zvolen
pouze na jeden rok.
Náčelník kmene: Jaromír Vrána (Chet)
Ohnivec kmene: Martin Kubín (Zlobr)
Strážce wampumu: Vendula Rusňáková (Venda)
Písmák: Pavlína Chladová (Bedla)
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)

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 2012 jsme evidovali 51 členů Ligy lesní moudrosti, z toho jedno dítě do 6 let, 27
dětí školního věku, 2 dospívajících, 12 studentů mezi 18 a 26 a 9 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.
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Program činnosti
Pravidelná činnost
Scházíme se pravidelně každý pátek (kromě letních a vánočních prázdnin). Schůzka probíhá
od půl čtvrté do půl osmé. Je zahajována a ukončována pokřikem. Náplň se liší podle ročního
období. Část schůzky bývá vyhrazena rodovému programu (připravují si ho rodoví náčelníci).
Během roku probíhá bodování mladších členů s vyhodnocením v lednu a před letními
prázdninami.
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 dva týdny se uskutečňují jedno či vícedenní výpravy. Ty loňské nás zavedly do
všech koutů Čech.
 21. 1. Jednodenní výprava na Dobříš se Strašidelnou prohlídkou zámku, převážně pro
mladší členy.
 11. 2. Bruslařská výprava do Tábora na rybník Jordán a návštěva Husitského muzea
s procházkou do podzemí.
 17. - 19. 2. Běžkování pro starší v Jizerských horách
 3. 3. Výprava na Žebrák a Točník, kde jsme nalezli první jarní kytičku.
 24. 3. Výprava na Borotín, které se díky slunnému počasí zúčastnil velký počet členů,
a tak jsme si mohli pořádně užít připravovanou stopovačku.
 31. 3 Mezikmenová akce – Woodcrafterský ples pořádaný kmenem Lacerta peta
v maskách, kde Zlobr s Fagusem v kostýmech mrkve a struhadla vyhráli soutěž o
skupinovou masku.
 13. – 15. 4. a 11. – 13. 5. Čotokva VL (viz. Významné události)




14. 4. Mezikmenová akce - Stará Praha uspořádaná v Holešovicích a na Letné, kde
jsme získali 1. místo.
28. 4 – 1. 5. Tradiční povelikonoční výprava letos do České Lípy. Zavítali jsme na
množství hradů či hrádků a dokonce i do Pekla, kde jsme zažehli oheň u příležitosti
pálení čarodějnic.
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5. - 8. 5. Táboření u Chlumu pro starší členy, kde jsme hojně plnili činy. Obzvlášť
jsme si pochutnali na dobrotách ze Setonova hrnce.



19. – 20. 5. Mezikmenová akce – Woodcrafterská olympiáda a bloudění woodcrafterů.
Naše účast sice nebyla vysoká, ale díky chuti soutěžit velmi úspěšná. Každý dostal
nějakou medaili.
8. – 9. 6. Sněm kmene se spaním u Rokytky, kde nás poctila svou návštěvou
Wičanhpi.










16. – 17. 6. Červnová dvojenka údolím Střely a ke stolové hoře Vladař
1. - 21. 7. Tábor u Chlumu (viz. Tábor)
1. - 2. 9. Sněm LLM na téma návraty, kde byl Ježek pasován na nejvyšší titul v našem
kmeni.
15. 9. Dětský den na Bykáni (viz. Akce pro veřejnost)
21. – 22. 9. Indiánské loučení s létem (viz. Akce pro veřejnost)
28. - 30. 9. Mezikmenová akce – Kiwendotha pořádaná kmenem Stopaři. Hráči
putovali po světě s badatelem, objevovali a poznávali různé přírodní národy.
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6. – 7. 10. Valná hromada LLM v Tuchlovicích, s diskusními fóry a dvěma hlasy za
náš kmen.
20.10. Výprava za tisíciletým menhirem s názvem Kamenný pastýř a do nedalekého
skanzenu v Třebízi, ve kterém jsme se dozvěděli mnoha zajímavostí o dřívějším životě
obyčejných lidí.

17. 11. Jednodenní výprava z Berouna k Velké a Malé Americe, kde jsme procházeli
překrásnou podzimní přírodou.
1. 12. Oslava 20. narozenin kmene (viz. Významné události)
14.12. Výroční volební sněm kmene (viz. Náčelnictvo)

Tábor
Jako každý rok náš tábor proběhl první tři týdny v červenci na stejném místě v blízkosti
Chlumu u Zbýšova. Táborová hra byla tentokrát ve znamení Švýcarského Robinsona a jeho
rodiny. 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.
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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 a drží si dobrou účast i přes nepřízeň počasí.

Dále jsme se zúčastnili říčanského veletrhu neziskových organizací.

Významné události






Pokračovali jsme v plnění mnoha orlích per a s tím i získání titulů. (viz. Plnění Orlích
per)
Několik členů se zúčastnilo Čotokvy pro VL a Venda, Bedla, Rosnička, Zlobr a Fagus
složili náčelnické zkoušky.
Od tábora nosí každý člen kmenové tričko. Je to už naše druhá edice, ale tentokrát
s profesionálním potiskem. Kvalitní trička máme ve čtyřech barvách a z toho
nejoblíbenější je vínová.
Jako každý rok jsme pomáhali ekologickému projektu Těžíme hliník z našich
domácností při sběru a třídění hliníku.
Kmen oslavil 20. narozeny, při této události se sešlo velké množství bývalých a
současných členů i s rodiči a přátelé kmene.
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Plnění Orlích per
V roce 2012 jsme splnili celkem 154 orlích per, z toho 110 činů a 44 velkých činů. Tímto
počtem jsme na prvním místě za tento rok mezi všemi kmeny.
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Zpráva o hospodaření kmene
Pro laiky, co se nechtějí zabývat výsledovkou a rozvahou.
Příjmy kmene tvoří: Členské příspěvky – 10980 Kč
Poplatky za tábor – 142 237Kč
Dotace od MěstaŘíčany - 12 000 Kč
Dotace od LLM - 21 330 Kč
Dar kmeni – 20 000 Kč
Úroky – 12,59 Kč
Výdaje kmene tvoří: Výdaje za tábor (Potraviny, spotřební materiál, cestovné, vstupné,
poplatky u lékaře) – 154 239 Kč
Nájemné za klubovnu - 8 900
Materiál potřebný během roku – 6 912Kč
Týpí - 18 528
Bankovní poplatky –1830Kč
Ostatní – 600 Kč
Výsledek hospodaření: 15550.59 Kč
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