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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: Václava Skalová (Rosnička), Sovova, Říčany 251 01
IČ: 70109770
Číslo bankovního účtu: 2600562532/2010
Registrační číslo kmene: 213
Datum vzniku: 27. 11. 1992
Webové 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 (Havrana, Orla a Vlka)
Činnost kmene je podporována z grantového programu města Říčany a MŠMT

Náčelnictvo a volby
Na sněmu v květnu Myšák složil funkci vyvolávače a novým vyvolávačem byl zvolen Fagus.
Délka volebního období vyvolávače je do složení funkce nebo opuštění kmene.
V listopadu proběhl náš výroční volební sněm, na kterém kompletní náčelnictvo obhájilo své
pozice. Délka volebního období jsou dva roky. Dále byl náčelníkem rady orlích per zvolen
Ježek. O délce volebního období náčelníka ROP bude hlasováno na některém z následujících
sněmů.
Náčelník kmene: Václava Skalová (Rosnička)
Ohnivec kmene: Martin Kubín (Zlobr)
Strážce wampumu: Vendula Rusňáková (Venda)
Písmák: Pavlína Chladová (Bedla)
Náčelník ROP: Lukáš Horina (Ježek)
Mimo těchto volených funkcí dále máme ve kmeni:
Rada orlích per:
Vendula Rusňáková (Venda)
Jaromír Vrána (Chet)
Hana Arazimová (Blesk) a další starší členové kmene
Psí bojovníci:
Jan Kochan (Kamzík)
Jiří Krutský (Jirka)
Jan Straka (Straka)
Vyvolávač kmene:
Tomáš Kubín (Fagus)

Program činnosti
Pravidelná činnost
Scházíme se pravidelně každý pátek ve tři čtvrtě na čtyři a schůzka končí ve čtvrt na osm.
Schůzka je zahajována a ukončována pokřikem. Náplň je přizpůsobena ročnímu období
a zaměřena zejména na děti od druhé třídy. Členové sbírají body za účast, soutěže, chování
apod. Vyhodnocení je na začátku ledna a na konci června. Mezi tradiční akce patří putování
za vánočním stromečkem, velikonoční schůzka se staročeskými hrami, Bobrfest nebo spaní
v klubovně.

Výpravy a táboření
Jednou za dva až čtyři týdny se konají jednodenní či vícedenní výpravy do všech koutů Čech
nebo táboření (TaMalo, Stopa Černého vlka, Kiwendotha).






18. 1. Výprava na Blaník
15. 2. Výprava ke Mšenu na Cinibulkovu stezku
15. 3. Výprava z Jílového u Prahy na Zbořený Kostelec
29. 3. Stará Praha tentokrát na Malé Straně

 26. – 27. 4. Povelikonoční výprava do Krkonoš na Sněžku
 8. – 11. 5. Táboření malé lóže a Stopa Černého vlka na Malém Valdenu, kde jsme
porazili obludu 'Unkčakilu'
 31. 5. Výprava do Solvanových dolů u Berouna
 25. 7. - 10. 8. Někteří členové kmene se zúčastnili mezinárodního ligového táboření
v rámci něhož proběhl sněm LLM
 20. 9. Již 20. ročník Indiánského loučení s létem v Říčanech, které spoluorganizujeme
 26. -28. 9. Kiwendotha tentokrát u nás na tábořišti, kde jsme pomáhali Artušovi
 4. – 5. 10. Valná hromada LLM
 18. 10. Výprava přes hrádek Šember na Vyžlovku
 7. 11. Volební sněm kmene
 29. 11. Výprava na hrad Okoř s pouštěním draků
 13. 12. Výprava přes Brdy se stopovačkou do Mníšku

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 Bratři lví srdce od Astrid
Lindgrenové, kde jsme provázeli Suchárka na cestě Nangijálou. Již tradičně táborníci soutěžili
v Olympiádě, Dřevorubecké a na tři dny se rozprchli na výpravy. Tábor byl zakončen
slavnostním sněmem a vyhlášením bodování. Během tábora též proběhla oslava
a poděkování Chetovi za 21 let náčelníkování.

Plnění Orlích per
V roce 2014 jsme splnili 36 orlích per, z toho 25 činů a 11 velkých činů. Tímto počtem jsme na šestém
místě za tento rok mezi všemi kmeny.

Rozvaha ve zjednodušeném obsahu
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