
 
Výroční zpráva kmene Drum bun za rok 2018 

 

 
 
Drum bun je pražský (s vyslanci v Mělníku a Pasekách) kmen dospělých, ve valné většině odrostlíků 
z několika dětských oddílů a kmenů, a jejich rodin. Činnost kmene je pestrá. Míváme společné akce, 
na nichž se schází všichni členové a spousta dalších sympatizujících a přátel. Během roku se pak 
program dělívá na dvě větve, a to tu, která je více zaměřená na činnost s dětmi, a tu, v níž se 
angažují dospělí kmene, velmi často na celoligových akcích jako jejich lektoři či spolupořadatelé. 
Dva členové našeho kmene se starají o ligový časopis Woodcraft, do nějž pravidelně přispívají 
celkem čtyři naši členové. Dva naši členové se angažují v ligovém ohniveckém spolku. 
 
Kontaktní údaje:  
Poštovní adresa:  
Liga lesní moudrosti – kmen Drum Bun  
Ruská 804/58  
101 00 Praha 10 – Vršovice 
e-mail: drum.bun@centrum.cz 
 
IČO: 75030497 
Počet členů: 17 (děti do 15 let: 6, mládež: 1, dospělí nad 26 let: 10) 
Náčelník: Olga Vacková 

 



Přehled činnosti v roce 2018 
 

12. – 19. ledna Vintíř 
Lednový týden (nebo alespoň víkend) strávili někteří členové našeho kmene na Šumavě ve farním 
domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic. Užili jsme opět hojnost pohybu na běžkách, saních i 
procházkách po okolí. Navštívili jsme výjimečný kostel sv. Vintíře a vyposlechli povídání kamarádky 
Jarky, která je varhanicí, takže nám vysvětlila, jak fungují nově osazené varhany a rovnou to spojila 
s milým koncertováním v nočním kostele.  
 
 

24. února – Ples Ligy lesní moudrosti v Kolovratech 
Celoligová akce, o kterou se letos postaral kmen Bobrů z Říčan. Díky jejich skvělému programu se 
mohli výborně pobavit i někteří členové našeho kmene. Zatančili jsme si, zasoutěžili a odměnou 
nám samozřejmě byla bohatá tombola! 
 
 
 

9. – 11. března Jizerky 
Již tradiční akce, na níž se sešla velká část kmene a naši přátelé. Chaloupka díky tomu téměř 
praskala ve švech, ale vešli jsme se. Děti se povozily na saních, bobech, lyžích i snowboardech, večer 
nám dokonce připravovaly divadelní představení. Kanyapi nám pověděla něco o výtvarných lepicích 
páskách. A dospěláci se vydali na hodně mokrý běžkový výlet a procházku.  
 

 
 

 
 

21. 3. Vítání jara v Šárce 
Již tradiční akce, na níž se pravidelně scházejí členové našeho kmene a kmene Tussilago s dalšími 
přáteli odchovanými v dětských kmenech, aby přivítali první jarní východ slunce na malebné skále 
nad Prahou. Naše Eliška tentokrát poctivě trénovala, takže významně přispěla kytarovým 
doprovodem k tradičním jarním písním, které vždy zpíváme.  
 



23. – 25. 3.  Českosaské Švýcarsko pro dospěláky 
Poslední březnový víkend už po sněhu nebyly ani památky, ale Českosaské Švýcarsko se teprve 
probouzelo ze zimního spánku. Opuštěné, chladné, ale i prosluněné a krásné. Přístřeší nám poskytla 
prostá, ale malebná chata Na Tokáni uprostřed lesů, odkud jsme v sobotu i neděli vyrazili do 
pískovcových skal a roklí a toulali se málo patrnými pěšinkami od skály ke skále, na vyhlídky, pod 
převisy. V neděli jsme došli až ke Křinici a kousek se podívali i na německou stranu národního parku.  

 
29. března - 2. dubna Velikonoce v Severním 

Společně s několika spřátelenými rodinami jsme se vypravili na chalupu v nejsevernější obci České 
republiky. Počasí nás obdarovalo modrou oblohou a sluncem, takže jsme vyrazili na několik výletů, a 
to do Lipové s návštěvou Vlčích pramenů a svatoanenského vrchu, do Německa na rozhlednu 
Valtenberg, odlovit několik blízkých kešek a samozřejmě prozkoumat, jak se vyvíjí bobří ohryzy a 
bobří hrad. Na zahradě jsme ostříhali vrby a z proutků udělal Wanigiska Elišce indiánskou postel a 
všichni chlapi upletli pomlázky, s nimiž v pondělí vyhodovali pěkná vajíčka, jejichž barvení jsme se 
věnovali v neděli večer. Awačin upekla mazanec a Olowan s dětmi beránka.  

 

 



6. – 8. dubna Jarní klíčení 
Celoligová seberozvojová akce, na níž se podíleli Okeya a Wičanhpi s Čendou lektorsky, Awačin 
tentokrát jela jako účastník. Atmosféra zalitá sluncem a příjemnými aktivitami v kruhu dvaceti lidí 
přinesla zajímavé otázky týkající se smyslu našeho bytí a hledání našeho životního poslání v běhu 
života. 

 
27. dubna – 1. května Čarodějnice na Framu 

Na ligové základně ve Filipově Huti jsme se tentokrát sešli v převelice hojném počtu. Počasí bylo 
přímo luxusní, a tak bezdětní dospěláci řádně provětrali kola na mohutných cyklovýletech, zatímco 
rodiny vyrážely pěšky do blízkého či vzdálenějšího okolí. Navštívili jsme třeba prameny Vltavy a 
Kvildu, Vydrýska v Turnerově chatě u řeky Vydry, Rechle – místo, kde se z Vydry odděluje Vchynicko 
– Tetovský kanál, a nově vzniklý pivovar v Modravě. 

 
 

5. – 8. května Nejkrásnější sbírka 
Tradiční akce pořádaná na střídačku naším kmenem a členy kmene Okwaho tentokrát vyzvala 
účastníky z Velké lóže k průzkumu Bílých Karpat.  
 
 

13. – 22. července Táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce 
Většina členů našeho kmene se sešla při táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce. Ve velmi 
pěkném sousedství na Horní louce jsme měli možnost odpočinout si uprostřed příjemné přírody. 
Díky Hendlovým opět proběhla celotáborová hra pro děti z lóže skřítků. A díky Aničce Černé 
proběhla záchranářská akce s vrtulníkem, kterou už, doufáme, znovu nezažijeme.  

 
 

22. – 26. srpna Rekreace v Severním 
 
 
 
Sešlost maminek a dětí na chaloupce v Severním. 
Pohoda, koupání, hraní a prožitky související se sklizní 
na zahrádce. 

 
 

 
 



 
31. 8. – 2. 9. Sněm LLM 

Výročního sněmu konaného tentokrát poblíž Ivančic se zúčastnili Awačin, Okeya a Wičanhpi 
s Čendou. I když téměř neustále pršelo, zapojili jsme se do tradičních sněmovních soutěží a v neděli 
absolvovali pěkný výlet po okolí. 
 
 
 
 
 
 

27. – 30. září Sněm Drum bunu ve Zlatohorské vrchovině 
Naše výroční sněmy jsou již tradičně spjaty s výstupem na nejvyšší hory našich pohoří. Letos přišla 
řada na Příčný vrch (975 m n. m.), nejvyšší toť bod Zlatohorské vrchoviny. Ubytováni jsme byli 
v bývalém muničním skladu, tzv. Muně, kousek od Mikulovic. Sklad byl po objektech rozdán jako 
základny různým neziskovkám, a nám jeho obydlení zprostředkoval kamarád Keny.  Z Muny jsme 
vyráželi na výpravy do okolí. Počasí nám velmi přálo, a tak jsme se podívali na Rejvízské rašeliniště, 
dalšího dne pak dobýt Příčný vrch, přičemž jsme navštívili nesmírně zajímavé poutní obnovené 
místo Panny Marie Pomocné, naučnou stezku o středověkém dolování zlata a zříceninu hradu 
Edelštejn. Třetího dne jsme si dopoledne připravili sněmovní oheň a udělili činy, korálky a vylosovali 
nového náčelníka, Olču. Pak jsme si prohlédli zlatokopecký skanzen u Zlatých Hor. 

 

 
 



1. – 2. 12. Oslava OlčAwa 
Další z nás překonaly čtvrtou desítku svého žití, a tak se na Kokořínsku konala velká oslava. Byly cítit 
předzvěsti nadcházející zimy, trochu nasněžilo a zamrzly rybníky, takže náš výlet na Kokořín měl 
pěknou zimní atmosféru. Zahráli jsme si několik hříček, snědli dort, pochutnali si na dalších 
dobrotách, předali děvčatům dar a do noci zpívali za doprovodu kytar.  

 
 

15. 12. Vánoční výprava v Leči 
Devět se nás sešlo na vánoční výpravě. Nejprve jsme si dopřáli pěknou procházku z Leče, došli do 
obce Hatě, kde jsme zhlédli pozoruhodně vyzdobenou kapli „trampským“ malířem Marko 
Čermákem. Pak jsme se vrátili do Jurkovičovic chaloupky, dali si dobrou večeři, ozdobili větev, 
zazpívali před chalupou Ježíškovi, a ten nám za to nadělil spoustu pěkných dárků, které jsme pak 
radostně obdivovali.  
 

20. 12. Česká mše vánoční 
Již tradiční kmenová návštěva Rybovy České mše vánoční. Letos se nás sešlo pět v kostele sv. 
Antonína na Strossmayerově náměstí a vychutnali jsme si koncert Vivaldiho a J. J. Ryby. Večer jsme 
si ještě vychutnali zdravé slané palačinky. 
 

27. 12. – 2. 1. Silvestrovský pobyt v Orlických horách 
8 rodin nejen z našeho kmene se potkalo v chalupě Liebich v Deštném v Orlických horách. Místo 
bylo voleno prakticky, takže na své si přišli milovníci sjezdovek, běžkařských tratí i mírných kopečků, 
po nichž se dá klouzat. O večerech samozřejmě nechyběly hry, zpívání, hovory a plánování 
budoucnosti s naším kmenem.  
 

 Wičanhpi, foto Tík a Wanigiska  



Hospodářský výkaz kmene

název: Drum Bun číslo: 125 za rok: 2018

Příjmy Výdaje

1 příspěvky 4 290,00 9 odvod příspěvků 4 290,00

2 dary 0,00 10 investice 0,00

3 státní dotace 0,00 11 opravy MTZ 0,00

4 dotace obcí 0,00 12 inventář 0,00

5 příjem z akcí 0,00 13 provozní náklady 0,00

6 ostatní 0,00 14 hlavní činnost 0,00

7 s vlivem na daň 0,00 15 výdaje s vlivem na daň 0,00

8 Celkem 4 290,00 16 Celkem 4 290,00

Hospodářský výsledek Provozní náklady

17 (zisk +, ztráta -) 0,00 18 nájemné 0,00

19 energie 0,00

20 otop 0,00

Počet registrovaných členů: * 21 vodné 0,00

do 15 let 5 22 spoje 0,00

16 - 18 let 1 23 cestovné 0,00

19 - 26 let 0 24 služby 0,00

nad 26 let 10 25 drobný spotřební materiál 0,00

Celkem 16 26 ostatní 0,00

27 Celkem 0,00

Majetek
k 31.12. 
min. roku

k 31.12. 
běž. roku Jmění

k 31.12. 
min. roku

k 31.12. 
běž. roku

28 Investice 0,00 0,00 35 Půjčky 0,00 0,00

29 Pokladna 831,00 831,00 36 Závazky 0,00 0,00

30 Běžný účet - - 37 Celkem 0,00 0,00

31 Pohledávky 0,00 0,00

32 Zásoby 0,00 0,00

33 Ceniny 0,00 0,00 razítko:

34 Celkem 831,00 831,00

Datum: 07.05.2019 podpis hospodáře:

Petr HENDL

podpis náčelníka:

*) v roce, za který je podáván výkaz Olga VACKOVÁ



Peněžní deník 2018

Zůstatek z loňského roku: 831,00 Kč

Kategorie - příjmy Kategorie - výdaje

Doklad Datum Popis Příjem Výdej Zůstatek Příspěvky Státní dotaceOstatní Odvod příspěvků Hlavní činnost Inventář PN-spoje PN-Služby

PN-drobný 

spotřební

PD-17-01 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Hendlovi 690,00 Kč 1 521,00 Kč 690,00 Kč
PD-17-02 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Benešová 690,00 Kč 2 211,00 Kč 690,00 Kč
PD-17-02 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Koubek 690,00 Kč 2 901,00 Kč 690,00 Kč
PD-17-04 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Vacková 570,00 Kč 3 471,00 Kč 570,00 Kč
PD-17-05 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Hönigová 570,00 Kč 4 041,00 Kč 570,00 Kč
PD-17-06 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Jurkovičovi 690,00 Kč 4 731,00 Kč 690,00 Kč
PD-17-07 19.12.2018 Příspěvky LLM na 2017 - Korábová 390,00 Kč 5 121,00 Kč 390,00 Kč
VD-17-03 21.12.2018 Převod příspěvků na účet LLM 4 290,00 Kč 831,00 Kč 4 290,00 Kč

Souhrn 4 290,00 Kč 4 290,00 Kč 831,00 Kč 4 290,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 290,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Pokladna


