TUSSILAGO
rodinný kmen Ligy lesní moudrosti

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2014
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Kmen Tussilago 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. Historie našeho
původně dětského kmene sahá do r. 1984.
Tussilago tvoří rodiny bývalých členek a přátel. Snažíme se žít i vést naše děti v duchu zákonů lesní
moudrosti. Hledáme vlastní cestu, v souladu s přírodou i s dnešní společností.
Máme pravidelnou a různorodou činnost - asi jednou měsíčně se sejdeme na akci LLM nebo vlastní.
Jednotlivé rody i bytosti si zachovávají svůj charakter i svébytnost.
Jsme různorodá sestava, snad i proto nám to funguje.
Woodcraft, jeho kouzlo, filosofie i mystika, životní názor, stoupání po stezce – to v nás rezonuje.
Sdílíme sport (lacross, lukostřelba, běžky, kolo, voda), muziku a muzicírování, vztah k přírodě, táboření,
rukodělky, výtvarničení.
Co důležitého pro kmen se stalo v roce 2014:
Medvěd dostudoval vysokou školu a Culda a Gábina se do vysokoškolského studia pustily.
Lasík s podporou rodu Medvědů se výrazně zapojila do organizace rodinného setkání na Malém
Waldenu. Někteří z nás se aktivně zapojili do pomoci při organizaci mezinárodního táboření na Kosáku.
Tábor se vydařil - taktovku držela Tawasentha. Obě hry byly připravené poctivě a povedly se. Na táboře
s námi zatábořili dva tátové Petr a Petr od Robika, posílili táborovou jednotku.
Máme nový kmenový buben, vyzdobila jej Gábina.
Na sněmu proběhla volba náčelnictva. Náčelníkem se stala Irí, roli ohnivce dál zastává Tawasentha.
Písmákem byla zvolena Culda. Hospodářem je nyní Tawiyela. Zástupcem mužů je Medvěd a
zástupcem žen Sirka.
Čtyři dospívající (Básník, Barča H., Aneta H. a Prokop) se zúčastnili Čotokvy.
Gábina se stala členkou redakční rady Woodcraftu.
Na podzim jsme uspořádali sraz a oslavili 30 let od výročí založení Tussilaga.
Poděkovali jsme odcházejícímu náčelnictvu za dlouholetou i obdivuhodnou péči o kmen. Zahráli nám
Pajda a spol.

Kmen a jeho lidé
Kmen je složen ze 12 rodin – rodů. V letošním roce máme 45 registrovaných členů kmene. Zastoupeny
tu jsou tři generace – dětí, rodičů i prarodičů.
Náčelnictvo kmene:
Náčelník – Irí, Irena Žaloudková
Ohnivec – Tawasentha, Pavlína Hlaváčová
Hospodář – Tawiyela, Marta Vaculínová
Písmák – Culda, Eva Pavelková
Zástupce za ženy – Sirka, Viera Szegényová
Zástupce za muže – Medvěd, Martin Pejša

2

Činnost kmene v roce 2014 - kalendárium
15. -16.3. Jarní ohnivecká akce
21.3. Vítání jara
29.3. Stará Praha
29. - 30.3. 1. víkend náčelnických zkoušek
12. - 13.4. brigáda Kosák
18. - 21.4. SRK na Malém Waldenu
26. - 27.4. 2. Víkend náčelnických zkoušek
1. - 4.5. Nejkrásnější sbírka
8. – 11.5. TaMaLo a Stopa Černého vlka na Malém Waldenu
22. - 25.5. Bambiriáda (pátek, neděle) v Praze
31.5. Lesní běh
1.6. Bloudění
31.5. Dětská voda
14. – 15.6. Senoseč Kosák
21. -22.6. předtáborová brigáda Kosák
12. – 13.7. předtáborová brigáda Kosák
26.7.-10.8. Táboření LLM
2.-10.8. Mezinárodní táboření
10.8.-17.8. Tábor kmene
16.8. Sněm
22.-29.8. Kozák
23. – 30.8. Čotokva Malé lóže
6.9. (20.9.) 30. výročí založení kmene
13. – 14.9. Tawiskara
27. – 28.9. Kiwendotha
4.10. Sněm zástupců
17.- 19.10. Sloup, cyklo i turistika
30. 11. vití adventních věnců
5.12. Mikulášská
30.12.Medicinové kolo na téma ohnivectví
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Hospodaření kmene
Veškeré podklady a vyúčtování tábora 2014 proběhlo včas. Čerpané dotace byly použity na letní tábor,
viz hlášenka kmene a účetnictví rok 2014.

Oficiální údaje o kmeni
Název: Liga lesní moudrosti - kmen Tussilago
Sídlo: Praha 13, Stodůlky, Kocianova 1583/3

Statutární zástupce: Irena Žaloudková
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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