TUSSILAGO
rodinný kmen Ligy lesní moudrosti

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2012

Kmen Tussilago (latinský název pro podběl) je rodinným kmenem Ligy lesní moudrosti (LLM),
který se sdružuje v Praze a ve Středočeském kraji. Součástí LLM jako rodinný kmen jsme od roku
2005, ale historie našeho kmene, původně dětského, je výrazně delší, od roku 1984. Nyní se skládáme
z rodin bývalých členek a přátel tohoto dětského oddílu. Snažíme se žít a také vychovávat naše děti
v duchu zákonů lesní moudrosti, v souladu s přírodou, ale i v souladu s dnešní společností. Naše
činnost není založena na pravidelných schůzkách, ale snažíme se sejít alespoň jednou měsíčně na
nějaké akci, jak v rámci LLM, tak na vlastních např. poznávacích akcích, podporující přírodu, rodinou
sounáležitost či ryze sportovní.

Kmen a jeho lidé
Kmen je složen ze 12 rodin – rodů. V letošním roce máme 45 registrovaných členů kmene.
Věkové rozpětí našich členů je opravdu velké, od miminek až k babičkám, tedy od 2 do 60 let.
Kmen vede náčelník spolu s kmenovou radou. Tento rok byl důležitý, protože na sněmu kmene se
konali volby náčelníka a členů kmenové rady. Náčelník kmene obhájil své postavení i na další dva
roky.
Náčelník – Medvěd, Martin Pejša
Ohnivec – Tawasentha, Pavlína Hlaváčová
Hospodář – Gábina, Gabriela Modřanská
Písmák – Lasík, Kateřina Pejšová
Zástupce za ženy – Culda, Eva Pavelková
Zástupce za muže – Pavel, Pavel Modřanský
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Činnost kmene v roce 2012
28. 1. Kmenová rada – schválení kmenového kalendáře.
25. až 29. 1. Zimní pobyt na Filpce

3. až 4. 3. Ženský víkend v Leči
21. 3. Vítání jara – tradiční akce, kdy jde o přivítání prvního jarního východu slunce, scházíme se
v Šárce a přivítáme jaro písní.

14. 4. Stará Praha - účast na klání Velkých her, tentokrát se v Holešovicích hledali delegace ze
Světové výstavy
21.4. Dřevní brigáda na Kosím potoce – chceme-li jet tábořit, musíme si připravit společné dřevo.

4. až 8. 5. SRK (Setkání rodinných kmenů u Náchoda) Velmi pohodové setkání několika
rodinných kmenů, rodů a rodin spojené s lukostřeleckou soutěží Tawiskara, kterou výborně
připravil kmen Tate Osmaka.
11. až 13. 5. Filipka – výlet do Rakouska do stromového parku spojený s pobytem na Filpce
2. až 3.6. Dětská voda – tradiční akce, jednodenní sjezd Sázavy, zaměřený na děti od 3 let, takové
seznámení s lodičkami. A druhý den pro zkušenější z Týnce do Pikovic.
9.6. Stopa Černého vlka
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30.6. až 15. 7. Táboření LLM na Kosím potoce – během těchto 14 dní jsme se na Kosáku vystřídaly 4
rody.
15. až 22. 7. Tábor kmene na Kosím potoce – zúčastnilo se 21 dětí a 16 dospělých. Táborová hra pro
děti byla na téma Dobývání severního pólu.
21. 7. Uspořádán VIII. sněm kmene Tussilago
24.8. až 1.9. Kozák – týden v chatičkách v krásném prostředí na pomezí středočeského a jihočeského
kraje prožitý sbíráním hub, koupáním či na kole, zúčastnilo se 5 rodů.
1.9. Sněm Ligy
15.9. až 16. 9. Podzimní víkend ve Sloupu v Čechách –strávili jsme nádherný víkend na kole, plný
výletů a deskových her.
28. až 30.9. TAMALO a Kiwendota, také již tradiční setkání Malé lóže

12. – 14. 10. Podzimní Filipka, po stopách Vydrýska a barev
1.12. Advent – výroba adventních věnců a svícnů v přátelské atmosféře za vůně čaje v Roztokách u
Prahy.
5. 12. Mikuláš – tradiční návštěva klasické trojice s trochou strachu a hodně sladkostmi.

Za kmen Tussilago výroční zprávu vypracoval písmák kmene Lasík, Kateřina Pejšová.
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Oficiální údaje o kmeni
Název: Liga lesní moudrosti - kmen Tussilago
Sídlo: Praha 13, Stodůlky, Kocianova 1583/3

Statutární zástupce: Martin Pejša
IČ: 75 04 39 98
DIČ: CZ 75 04 39 98
Registrační číslo kmene: 114
Právní předpis, na jehož základě kmen vznikl:
Stanovy LLM – WL (Liga lesní moudrosti – Woodcraft League)
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