Zpráva o činnosti kmene Drum Bun za rok 2014
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 2014 jsme
uskutečnili tyto výraznější akce:
Dětské akce: cyklovýlety, lezení na umělé stěně i v přírodě, turistika, lyžování
22.-29. 2. Týdenní pobyt na Vintíři (Šumava) pro pedagogické pracovníky a matky s dětmi
1.-4. 5. Nejkásnější sbírka – akce LLM
17. 5. Inline bruslení na Ladronce
31.5.-2. 6. Cyklovýlet z Děčína podél Labe
20.-22. 6. Inline bruslení a cyklo z Děčína podél Labe, Hřensko, Edmundova soutěska
26. 7.-3. 8. Táboření LLM
5.-7. 9. Svatba Hanky a Baskoše
25.-29. 10. Putování po Hostýnských a Vsetínských vrších a sněm kmene
31. 10. - 2. 11. Brigáda v Jizerských horách
13.-14. 12. Kmenová oslava Vánoc
27. 12.-4. 1. Silvestr v Kašperských horách – sjezdování, běžky, turistika, vlastivěda, muzea

Silvestr v Kašperských Horách
Po několika letech, ve kterých Drum Bun strávil vánoční svátky a Nový rok v malebné chalupě
Kateřině v Jizerských horách, jsme se rozhodli pro změnu a ve velkém předstihu začali shánět
ubytování pro velkou skupinu za přijatelnou cenu. Nakonec jsme zvolili faru v Kašperských Horách.
Když jsme přijížděli, nebylo nikde po sněhu ani památky, a tak první výlety byly pěšky a suchou
nohou. Záhy však přišlo husté sněžení a tak jsme vyrazili sjezdovat na blízkou sjezdovku i na
vzdálenější svahy v Zadově. Sekce běžeckého lyžování popojela auty a navštívila základnu LLM ve
Filipově Huti, kde sněhu bylo dostatek.
Krom sportů nabízely Kašperské hory i vlastivědná muzea, muzeum motocyklů a panenek, v kostele
se konal koncert a na nový rok byl pořádán městský orientační běh. Zúčastnili se i Michal a Awačin,
přičemž Awačin výsledek byl grandiózní. Potěchou pro naše chutě se stala restaurace – kavárna
Nebespán s domácími zákusky a výbornou kávou.
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