
Výroční zpráva kmene Drum bun za rok 2019 

 
 
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: 16 (děti do 15 let: 5, mládež: 1, dospělí nad 26 let: 10) 
Náčelník: Olga Vacková 

 



Přehled činnosti v roce 2019 
 

18. – 15. 1. 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, tentokrát bohužel ne na 
běžkách, kvůli počasí nakonec byly nejčastější jarní procházky po okolí.  
 
 

9. -10. 3. Šití týpí 
Již několik let nám bylo jasné, že budeme potřebovat nové týpí a okolnosti posledního táboření nás 
definitivně přesvědčili, že je čas. Díky Tíkovým známostem jsme si mohli půjčit tělocvičnu školy na 
Praze 10 (kam shodou okolností chodí dvě členky kmene) a pak jsme celý víkend šili a šili a šili…A děti 
byly šťastné, že tráví víkend ve škole.  
 

 
 

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.  
 
 

18. -22. 4. Velikonoce v Severním 
Společně s několika spřátelenými rodinami jsme se vypravili na chalupu v nejsevernější obci České 
republiky. Počasí nám přálo, takže jsme vyrazili na několik výletů uzpůsobených pro dětské nožičky. 
Samozřejmě jsme museli prozkoumat, jak se vyvíjí bobří ohryzy a bobří hrad. Na zahradě jsme 
ostříhali vrby a z proutků si všichni chlapi upletli pomlázky, s nimiž v pondělí vykoledovali vajíčka. 
 



31.5.- 3.6. Sněm Drum bunu v Bílých Karpatech 
Naše výroční sněmy jsou již tradičně spjaty s výstupem na nejvyšší hory našich pohoří. Letos přišla 
řada na Velkou Javořinu (970 m n. m.), v Bílých Karpatech. Ačkoliv tradičně jezdíme na sněmy na 
podzim, tentokrát jsme vyrazili na začátku léta, abychom viděli kvetoucí orchideje. Spali jsme 
v turistické ubytovně v Nové Lhotě, a kromě výstupu na vrchol a tradiční fotky v plavkách jsme si užili 
hlavně toulání po rozkvetlých loukách a obdivování orchidejí.  
 

 
 

20. 7. – 4.8. Táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce 
Kmen Drum bun zvládnul v roce 2019 tábořit na horní i dolní louce současně a někteří členové se 

kmene během táboření vůbec nepotkali � Táboření jsme si užili báječně jako vždy. Kromě táboření 
se samozřejmě různí členové kmene účastnili různých předtáborových brigád.  
 

 



8. -10. 11. Brigáda v Jizerkách 
První den jsme věnovali výletu po Jizerkách dle výkonnostních skupin. Bezdětná skupina vyrazila 

k vodopádu Malého Štolpichu, dětná skupina se motala okolo komína � Druhý den jsme věnovali 
výrobě dřeva na zimu.  
 

 
 

6. – 7. 12. Výprava na Valašský jarmark ve Valašských Klobukách 
Na zajímavou folklórní akci se vypravily dvě drumbuní rodiny. Dozvěděli jsme se ledacos o tradicích 
našich předků, zhlédly přehlídku valašských odzemkářů a vychutnali si čertovskou atmosféru 
zasněžených krámků s řemeslnými výrobky. 
 

15. 12. Vánoční nadílka 
Deset se nás sešlo na vánočním posezení u Jurkovičů. Pěkně jsme si popovídali, pochutnali, zazpívali 
koledy a rozbalili krásné dárky od ježíška.  
 
 

27. 12. – 5. 1. Silvestrovský pobyt na Framu 
Strávili jsme krásný týden na Filipově Huti. Užili jsme si běžky i pěšky, viděli rysy a vlky a někteří 
členové kmene vystoupali na Mount Seton!  
 

 



 

 
 

 
 
 

 Olowan a Wičanhpi, foto Wanigiska  



Hospodářský výkaz kmene

název: Drum Bun číslo: 125 za rok: 2019

Příjmy Výdaje

1 příspěvky 4 470,00 9 odvod příspěvků 4 470,00

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 4 470,00 16 Celkem 4 470,00

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: 07.05.2020 podpis hospodáře:

Petr HENDL

podpis náčelníka:

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



Přehled o majetku a 

závazcích Přehled o majetku a závazcích
pro pobočné spolky

které vedou jednoduché 

účetnictví
( v  celých tis. Kč )

Registrace u Městského 

soudu v Praze, Vložka

L38889

01 0 0

02 0 0

03 0 0

04 831 831

05 0 0

06 0 0

07 0 0

08 0 0

09 0 0

10 831 831

B. ZÁVAZKY

21 0 0

22 0 0

23 0 0

99 831 831

Odesláno dne: 07.05.2020

s

Právní forma: Předmět č innosti

pobočný 
spolek

celoroční mimoškolní výchova 
dětí a mládeže

21. Záv azky

22. Úvěry  a půjčky  přijaté

23. Závazky celkem ( Ř. 21 + 22 )

99. Rozdíl majetku a závazků  ( Ř 10 - 23 )  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

Stav

k prvnímu dni   účetního 
období

k poslednímu dni účetního období

Poznámka

06. Zásoby

08. Úvěry  a zápůjčky  posky tnuté

09. Ostatní majetek

10. Majetek celkem ( Ř. 01 až 09 )

číslo 

řádku

07. Pohledáv ky

01. Dlouhodobý nehmotný majetek (v  zůstatkov é cen

02. Dlouhodobý hmotný majetek (v  zůstatkov é ceně)

03. Finanční majetek (cenné papíry , peněžní v klady , aj.)

04. Peněžní prostředky  v  hotov osti a ceniny

05. Peněžní prostředky  na bankov ních účtech

Název  a sídlo účetní 
jednotky

Liga lesní moudrosti - 
kmen Drum Bun
Ruská 804/58
10100 Praha 10

A. MAJETEK číslo 

řádku

Stav

k prvnímu dni   účetního 
období

k poslednímu dni účetního období

k 31.12.2019

IČO

75030497



Přehled o příjmech a 

výdajích Přehled o příjmech a výdajích
pro pobočné spolky

které vedou jednoduché 

účetnictví
( v  celých tis. Kč )

Registrace u Městského 

soudu v Praze, Vložka

L38889

01 0 0 0
02 0 0 0
03 0 0 0
04 0 0 0
05 4 470 0 4 470
06 0 0 0
07 0 0 0
08 0 0 0
09 0 0 0
10 4 470 0 4 470

******* ******* *******

01 0 0 0
02 0 0 0
03 0 0 0
04 0 0 0
05 0 0 0
06 0 0 0
07 0 0 0
08 4 470 0 4 470
09 0 0 0
10 0 0 0
11 4 470 0 4 470

99 0 0 0

Odesláno dne:

07.05.2020

Právní forma: Předmět činnosti

pobočný 
spolek

celoroční mimoškolní 
výchova dětí a mládeže

A.  PŘÍJMY

Prodej zboží
Prodej v ýrobků a služeb
Příjmy  z v eřejných sbírek
Přijaté peněžní dary  (mimo v eřejné sbírky )
Přijaté členské příspěv ky
Dotace a příspěv ky  přijaté z v eřejných rozpočtů

Výdaje celkem

Mzdy

Poznámka

Hospodářská

Ostatní

B. VÝDAJE

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

Hlav ní

Pojistné za zaměstnance a zaměstnav atele
Ostatní osobní v ýdaje

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál
Zboží

Celkem
číslo 
řádku

Ostatní

Činnost

Kursov é rozdíly

Průběžné položky

Služby

Příjmy celkem

Rozdíl příjmů a výdajů

Ruská 804/58
Praha 10
10100

k 31.12.2019 Název  a sídlo 
účetní 
jednotky
Liga lesní 
moudrosti - 
kmen Drum 
Bun

Průběžné položky

Kursov é rozdíly

IČO

75030497


