
Zpráva o činnosti kmene Drum Bun za rok 2013 
Drum Bun je kmen dospělých, z nichž někteří již mají děti. Činnost je tak pestrá a různorodá. Zatímco 

ti s dětmi se věnují hlavně akcím pro děti, ti ostatní se podílejí na činnosti Ligy lesní moudrosti, 

vzdělávacím akcím a celkově se snaží svou činností prospět ostatním členům Ligy. V roce 2013 jsme 

uskutečnili tyto výraznější akce: 

16.-24. 2. Týdenní pobyt na Vintíři (Šumava) pro pedagogické pracovníky a matky s dětmi 

16.3. - 17.3. 13  Jarní zážitkové setkání (Ohnivecké společenství) 

31.5.-2. 6. Cyklovýlet z Děčína podél Labe 

14.-16. 6. Vodácká akce 

29. 6.-14. 7. Táboření LLM 

14. 8. Na kole i inlinech 

26. 8.-1. 9.  Ohnivecká čotokva 

7.-8. 9. Dětský vandr na Brdy 

11.-13. 10. Sněm kmene v okolí Ještědu 

16.-17. 11. Brigáda v Jizerských horách 

7.-8. 12. Oslava vánoc a vánoční zvyky 

27. 12.-5.1. Zimní prázdniny v Jizerských horách 

Dětský vandr 
V nás starších dřímá romantika a vzpomínky na naše ještě mladší léta, kdy jsme v pátek spolu 

s dalšími skauty, vandráky, čundráky, trempy a poutníky nastupovali v Braníku do posledního vagonu 

a šinuli se pomalým vlakem do brdských lesů… Teď chodíme do práce a musíme se starat o děti – 

opravdu s tím musí být konec? Nikoliv… Klárka (3 roky), Viktorka (4 roky) a Eliška (5 let) dostanou 

batůžky se svačinou a oblečením, rodiče se podělí a spacáky, karimatky a jídlo a už nás vlak veze do 

Nesvačil. Cestou ochutnáváme na poli kukuřici, v lese maliny a hledáme houby. Cesta nejde bůhví jak 

rychle, ale je krásně, tak co bychom spěchali. V pozdním odpoledni dorážíme ke starému 

trampskému kempu Hardegg, kde začneme hledat místečka na spaní a vařit večeři. Děti jsou 

unavené, ale nadšené a vesele si hrají po okolí. Je krásně a tak spíme pod širákem. Společně koukáme 

na noční oblohu a děti usínají. Druhý den pokračujeme dál přes Hřebeny do Kytína. Tam nás čeká za 

odměnu zmrzlina! 





 


