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Kdo jsme? 
 
Jsme pražský kmen dospělých, ve valné většině odchovanců nejrůznějších 
jiných oddílů a kmenů. Nakonec jsme se všichni společně sešli v tom našem, 
který nese název Drum Bun, což znamená rumunsky „Šťastnou cestu!“ Na 
téhle „šťastné cestě“ už fungujeme víc než deset let, od roku 2002. Je nás 
dohromady devět dospělých a pět dětí a tímpádem jsme vlastně už kmen 
napůl rodinný. Jak na tomto místě každoročně krásně uvádí náš člen 
Wanighiska, „naše činnost je proto pestrá a různorodá. Zatímco ti s dětmi se 
věnují hlavně akcím pro děti, ti ostatní se podílejí na činnosti Ligy lesní 
moudrosti, věnují se vzdělávacím akcím a celkově se snaží svou činností 
prospět ostatním členům Ligy.“ Platilo to myslím beze zbytku i letos.  
 
 
Kontaktní údaje:  
Poštovní adresa:  
Liga lesní moudrosti – kmen Drum Bun  
Ruská 804/58  
101 00 Praha 10 – Vršovice 
 
IČO: 75030497 
Počet členů: 14  
Náčelník: Iva Jurkovičová – olowanteca@seznam.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled činnosti v roce 2015 
 
Nepočítáme-li celokmenové domácí srazy (takzvané oblíbené „drumbuníky“) 
bylo kalendárium naší činnosti v uplynulém roce následující. 
 

23.-25.1. Lyžování na chalupě v Jizerských horách 
Každoroční oblíbená akce, kdy se sejdeme u Olowan a Wanighisky na 
chalupě v Jizerkách a užíváme si běžkování po zasěžených Jizerských 
horách. 

 
14.3. Ples LLM na Smíchově 

Sešli jsme se na plese, pořádaném v úžasném sále v pražských Košířích 
kmenem Kruh a velmi si tuto společenskou událost užili. 
 

21. 3. Vítání prvního jarního východu slunce v Šárce 
Každoroční akce pro nedočkavé otužilce z našich řad. Obnáší uvítání prvního 
jarního slunce ranní písní, první jarní koupání ve Džbánu a první jarní 
společné posnídání v některé z otevřených dejvických cukráren. 
 

22.3. Návštěva Pow Wow na Kladně 
Jsou mezi námi tací, kteří na téhle akci prostě nesmí chybět. A nechyběli ani 
tentokrát a opět se to velmi vydařilo: tance, zpěvy, potkávání s kamarády, 
společenský cvrkot i příležitost doplnit tábornickou výbavu u některého z 
mnoha a mnoha stánků, jako obvykle v kladenské sportovní hale. 
 

24.4. Hraní kuliček v pražské Stromovce 
Tohle bylo komornější než pow wow, ale přesto o nic méně povedené: svolal to 
do Stromovky Okeya a bylo z toho příjemné jarní posezení v trávě, 
prokládané zuřivým kuličkovým zápolením. 
 

30.4. – 3.5. Nejkrásnější sbírka do Českého středohoří 
Tato celoligová akce tentokrát probíhala v režii našeho kmene, konkrétně 
údernického tria Awačin – Wičanhpi – Okeya. Právě oni totiž byli letos „ti, 
kteří se celkově snaží svou činností prospět ostatním členům Ligy.“ Snaha se 
jim povedla a bylo z toho putování Středohořím jak má být. 
  
 



18.7. – 1.8. Táboření LLM na Kosím potoce 
Podle svých časových možností jsme se jako každoročně sjeli na společné 
táboření s Ligou lesní moudrosti na Kosím potoce a i tentokrát tu prožili 
nezapomenutelné dny.  
 

  
  Někteří z nás ostošest plnili činy... 

  
Jiní vařili v malebných přístřešcích... 
 



 
A ještě jiní si mezitím hráli.  

  
 

25. – 28.9. Výroční sněm kmene na vrchu Jeřáb 
Naše sněmy se pořádají jednou ročně na podzim a jsou vždy spojené s 
výstupem na nejvyšší horu, která je právě k mání. Začínali jsme před lety na 
Sněžce a dál to vzali po sestupné řadě, až jsme teď po letech skončili na 
vrcholu Jeřáb v Jeřábské vrchovině poblíž města Králíky. Nadchlo nás, jak je 
tam nádherně a prožili tam přijemný sněm se všemi obvyklými radostmi a 
taškařicemi.  

 
Sněmování tentokrát probíhalo u krbu 



  
28.- 29. 11. Brigáda na chalupě v Jizerkách 

Touto brigádou byla původně podmíněna účast na Silvestru, ale jezdíme tam 
i teď, když už se Silvestry konají jinde. Ono je tam totiž moc pěkně. Jeden 
den jsme jako obvykle věnovali práci a dřevu a druhý poznávání krás 
jizerskohorské krajiny a pomníčků pod Wanighiskovým vedením.   
 

24.11. Oslava Wanighiskových kulatých narozenin  
Konala se na Žižkově – nejprve jsme Wanighisku nechali zákeřnou lstí 
zatáhnout do únikového prostoru (ze kterého tento kovaný keškař a luštitel 
záhad s přehledem unikl ve stanoveném limitu), pak následovaly přípitky, 
gratulace, fotografování a posezení v jedné velmi příjemné nedaleké 
družstevní kavárně.  
 

19.12. Kmenová nadílka 
Naše vánoční akce tentokrát obnášela výlet do skanzenu v Přerově nad 
Labem, kde probíhala vánoční tématická výstava. Pak následoval slavnostní 
oběd a večer návštěva Rybovy České mše vánoční, pořádané v Bubenečské 
čističce 
 

27.12- 3.1.2016 společný Silvestr na Filipově huti 
Dny volna na konci roku jsou v poslední době příležitostí, kdy se nás sejde ke 
společnému pobytu zdaleka nejvíc. Platilo to i tentokrát. Přestože na Šumavě 
nebyl skoro po celý pobyt vůbec sníh, nevadilo to a užili jsme si alespoň pěší 
výlety po okolí Filipky.  

 
Překážek se nelekáme...  



  

 
Večerní zábava 
 
 
 
Drum Bun do dalšího roku 2016! 
  
 


