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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. Tussilago je kmen s bohatou historií, 
sahající až do roku 1984, kdy vznikl jako dívčí oddíl.  
 
V současné době funguje jako rodinný kmen a sestává se z bývalých členek původního 
Tussilaga, jejich manželů, dětí, rodičů, ostatních rodinných příslušníků a přátel. Do LLM jsme 
se jako rodinný kmen začlenili v roce 2005. 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 některé každoroční akce, jejichž tradici držíme již po dlouhá léta, jednou 
z takových akcí je Vítání jara v Šárce. 
 
Máme navázaná kvalitní dlouhodobá přátelství. Sdílíme sport (lacross, badminton, běžky, 
kolo), muziku a muzicírování (kytary, flétny, chřestidla, ukulele, basa, saxofon), hrajeme hry, 
plníme činy. Woodcraft je pevnou součástí Tussilaga. 
 
Co důležitého pro kmen se stalo v roce 2016 
Na sněmu proběhla volba náčelnictva. Novým náčelníkem se stala Lasík, roli ohnivce dál 
zastává Tawasentha. Písmákem byla zvolena Culda. Hospodářem je opět Gábina. Zástupcem 
mužů je Básník a zástupcem žen Bára. 
Do velké lóže byli přijati čtyři noví členové – Prokop, Básník, Bára H. a Aneta H. 
 

 
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 – Lasík, Kateřina Pejšová 

Ohnivec – Tawasentha, Pavlína Hlaváčová 

Hospodář – Gábina, Gabriela Modřanská 

Písmák – Culda, Eva Pavelková 

Zástupce za ženy – Bára, Barbora Hlaváčová 

Zástupce za muže – Básník, Jiří Pejša 

 
 
 
 
 
 



 
Důležité události v roce 2016: 
 
V lednu proběhla tradiční kmenová rada na Filipce, kromě zdlouhavých schůzí jsme i 
běžkovali, lyžovali a užívali si sněhu.  
 

 
 
Část z nás se znovu sešla v únoru na ligové akci zaměřené na vyrábění, kterou organizovalo 
Ohnivecké společenství. Mnozí z nás si doplnili a vylepšili svou indiánskou výbavu. V březnu 
následoval ligový ples a Pow-wow. Jako každým rokem jsme se v první jarní den sešli na 
tradičním Vítání jara, kde byla oficiálně představena Ohnivecká stezka kmene Tussilago. Lasík 
s Medvědem se opět ujali organizace Setkání rodinných kmenů, akce se jako vždy vydařila a 
všichni jsme si užili jarní táboření na Malém Waldenu. Na Sněm LLM se vypravily tři naše 
zástupkyně.  
 



 
 
Velmi důležitá kmenová akce se konala následující víkend, kdy byl pro dospívající z klanu 
starších – pro Klíčníky – připraven přechodový obřad pro přestup do Velké lóže. Zúčastnili se 
tři ze čtyř Klíčníků, poslední přechodovým obřadem prošel během letního tábora. Měli 
připravenou cestu plnou zkoušek dovedností a duchovních zamyšlení. Na konci této akce byli 
přijati mezi dospělé členy kmene.  
 

 
 



 
 
Následovala Stopa Černého vlka a dětská voda, tentokrát na Jizeře. Tábor Tussilaga se 
vydařil, letošní rok byl sice deštivější, zato však byla hojnost hub. A to nejen v lese, ale i na 
tábořišti – letošní celotáborová hra nesla název Holubinky a podle toho to také vypadalo. 
Jedlo se v Pohostinství u Modré Bedly, večerní lelavetiky se konaly v radnici města Holubinky 
a hlavní náplní byl sběr hub. Ani nový klan starších - Rebelové, který vznikl v minulém roce, 
nezahálel, a tak se jeho členové vypravili na putování po galaxii s ručníkem a evakuačním 
zavazadlem. Tábor dostal název „Nepropadejte holubinkám“. Na sněmu bylo uděleno 
celkem sedm titulů Lesní moudrosti. Do Malé lóže přestoupili další čtyři skřítci, takže se nám 
řady skřítků již značně ztenčily. A protože byl letos volební rok, bylo zvoleno nové náčelnictvo 
v čele s náčelnicí Lasíkem. Také byl odhlasován systém volby do Rady orlích per, do níž byla 
na následující volební období k ohnivci kmene zvolena Gábina, třetího člena si vybírá 
ohnivec.  
 
Na konci léta se naši čtyři klíčníci zúčastnili Ohnivecké čotokvy, na jejíž organizaci se podíleli 
také někteří naši členové. V září jsme oslavili 32. výročí  Tussilaga. Poté jsme se aktivně 
zúčastnili organizace akce pro veřejnost Indiáni na Točníku, která se i přes horší počasí a 
menší počet návštěvníků povedla.  
 
 



 
 
Následovala lukostřelecká soutěž Tawiskara, kde někteří naši členové opět předvedli svůj 
lukostřelecký um. A po Sněmu zástupců přišla v kalendáriu na řadu kulturní a gastronomická 
akce dospělých za krásami Moravy a jejích vinných sklípků. Je velice pravděpodobné, že tato 
loni nově založená akce se stane tradiční, těší se totiž veliké oblibě. 
 

 
 
I přes stárnutí našich dětí stále zachováváme tradiční mikulášské setkání. I letos sice přišel 
Mikuláš s anděly a čerty, děti si tuto akci nadále velmi užívají, nyní již převážně jako 
představitelé Mikuláše, andělů a čertů. 



 
Akce v roce 2016: 
 
26. – 31.1.  Filipova Huť – běžky, organizační schůze pro rok 2016 

13. – 14. 2.   Vyráběcí akce ohniveckého společenství – Ohnivci do ulic 

12. 3.    Ples LLM 

19. 3.    Pow-wow na Kladně 

21. 3.    Vítání jara 

1. – 3. 4.    Jarní klíčení 

9. 4.    Stará Praha 

15. - 17. 4.    Dřevní brigáda na Kosím potoce 

29. 4. – 1. 5.   Malý Walden - SRK 

29. 4. – 1. 5.    Lesní běh a Bloudění 

13. – 15. 5.   Sněm Ligy 

20. – 22. 5.    Akce pro Klíčníky 

3. – 5. 6.    Stopa Černého vlka 

11. – 12. 6.     Dětská voda – Jizera 

17. – 19. 6.   Brigáda na Kosáku 

24. – 26. 6.     Brigáda na Kosáku 

1. – 6. 7.     Divoká voda v Rakousku 

22. 7. – 6.8.     Táboření na Kosáku 

6.-14. 8.     Tábor Tussilaga 

19.– 24. 8.     Ohnivecká čotokva 

26.8-2.9    Kozák 

4. 9.    Setkání k výročí vzniku Tussilaga 

17.-18. 9.   Točník 

23.9. – 25.9    Tawiskara  

21.– 23.10.   Sněm zástupců 

27.-30.10.   Sklípek Valtice 

18.-20.11.   Ohnivecké setkání 

5.12.    Mikuláš 

 
 

 



 

 

Oficiální údaje o kmeni 
 

Název: Liga lesní moudrosti - kmen Tussilago 

Sídlo: Praha 13, Stodůlky, Kocianova 1583/3 

Statutární zástupce: Kateřina Pejšová 

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 Barbora Hlaváčová 
 


