TUSSILAGO
rodinný kmen Ligy lesní moudrosti

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2013
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Kmen Tussilago (latinský název pro podběl) je rodinným kmenem Ligy lesní moudrosti (LLM),
který se sdružuje v Praze a ve Středočeském kraji. Do LLM jsme se jako rodinný kmen začlenili v
roce 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 máme i tak pravidelnou a pestrou činnost snažíme se sejít alespoň jednou měsíčně na nějaké akci, jak v rámci LLM, tak na vlastních např.
poznávacích akcích, podporující přírodu, rodinnou sounáležitost či ryze sportovní.
Máme navázaná kvalitní dlouhodobá přátelství. Sdílíme sport (lacross, badminton, běžky, kolo),
muziku a muzicírování (kytary, housle, flétny, chřestidla, ukulele, basa, saxofon), hrajeme hry, plníme
činy. Woodcraft je pevnou součást Tussilaga.
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Kmen a jeho lidé
Kmen je složen ze 11 rodin – rodů. V letošním roce máme 45 registrovaných členů kmene.
Věkové rozpětí našich členů je značné, od předškolních dětí až k babičkám, tedy od 4 do 60 let.

Náčelnictvo kmene:
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 2013
25.-29.1.

Víkend na Filipce - běžky, lyže, pospolitost

28. 1.

Kmenová rada – schválení kmenového kalendáře.

21.3.

Vítání jara - tradiční oblíbená akce v Divoké Šárce, společně přivítáme nahoře na

pláních východ slunce a zazpíváme u kytary naše písně
23.-24.3.

víkend na běžkách na Kateřině v Jizerských horách

13.-14.4.

dřevní brigáda

20.4.

Bloudění (asi Tuchlovice)

21.4.

Stará Praha

27.4.

vyrábění všeho možného dost často nemožného indiánského v klubovně na Praze 9,

pořádá Indy z kmene Changleska Thozi
4.-5.5.

Ta Ma Lo (asi na Malém Waldenu)

11.-12.5.

Nejkrásnější sbírka

1.-2.6.

Stopa Černého vlka

8.6.

Dětská voda

14.-21.7.

tábor kmene na Kosím potoce

20.7.

VIII. sněm kmene

23.-30.8

Kozák - pobyt v půvabném areálu v chatičkách uprostřed hlubokých lesů u rybníka

na Táborsku - ve znamení sbírání hub, koupání a objevování kraje na kole
13.-15.9.

SRK a Tawiskara, tábořiště u Jaroměřic u Waštélaky

září/říjen

Oslava 50.narozenin zakladatelky Tussilaga Kaničky - setkání s překvapením a

jednodenní výprava k rybníku Ontario (Mokrovraty, Malá Hraštice)
5-6.10. nebo 12.-13.10. Podzimní výprava do Sloupu - kola, turistika, objevování kraje
5.12.

Mikulášská - tradiční oblíbená akce

Hospodaření kmene
Veškeré podklady a vyúčtování tábora 2013 proběhlo včas. Čerpané dotace ve výši 7360,-- byly
použity na letní tábor, viz hlášenka kmene a účetnictví rok 2013.
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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)

Za kmen Tussilago výroční zprávu vypracovala Irí, Irena Žaloudková
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