Výroční zpráva kmene Drum bun za rok 2016

Drum bun je pražský kmen dospělých, ve valné většině odrostlíků z několika dětských oddílů
a kmenů, a jejich rodin. Činnost kmene je pestrá. Míváme společné akce, na nichž se schází
všichni členové a spousta dalších sympatizujících a přátel. Během roku se pak program dělívá
na dvě větve, a to tu, která je více zaměřená na činnost s dětmi, a tu, v níž se angažují dospělí
kmene, velmi často na celoligových akcích jako jejich lektoři či spolupořadatelé. Dva členové
našeho kmene se starají o ligový časopis Woodcraft, do nějž pravidelně přispívá celkem pět
našich členů.
Kontaktní údaje:
Poštovní adresa:
Liga lesní moudrosti – kmen Drum Bun
Ruská 804/58
101 00 Praha 10 – Vršovice
e-mail: drum.bun@centrum.cz
IČO: 75030497
Počet členů: 14 (dětí do 15 let – 5, dospělých nad 26 let – 9)
Náčelník: Olga Vacková

Přehled činnosti v roce 2016
5. – 7. února Jizerky
Již tradiční akce, na níž se sešla většina členů kmene a naši přátelé. Užili jsme si malebného
prostředí chaloupky v Jizerských horách, pohybu pod modrou oblohou – děti na sjezdovkách,
dospěláci na běžkách, popovídali si a naplánovali kalendář činnosti na další rok.
12. – 14. února Víkend pro začínající woodcraftery
Celoligová akce, otevřená pro zájemce z řad Ligy lesní moudrosti i veřejnosti. Někteří členové
z našich řad se stali součástí lektorského týmu a pomáhali tak účastníkům naučit se mnohé
z našich tradičních woodcrafterských dovedností.

4. – 13. března Vintíř
Týden o jarních prázdninách strávili někteří členové našeho kmene na Šumavě ve farním
domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic. Užili jsme opět hojnost pohybu na lyžích,
běžkách, saních i procházkách po okolí. Navštívili jsme výjimečný kostel sv. Vintíře,
Hartmanice a Železnou Rudu. Děti si užily drobných soutěží a všichni vzpomínají na dlouhé
večery se zpíváním za doprovodu kytar a urputné boje či spolupráci při deskových hrách
s mnoha přáteli z řad stráží a jiných kmenů Ligy lesní moudrosti.
21. 3. Vítání jara v Šárce
Již tradiční akce, na níž se pravidelně scházejí členové našeho kmene a kmene Tussilago
s dalšími přáteli odchovanými v dětských kmenech, aby přivítali první jarní východ slunce na
malebné skále nad Prahou.

29. 4. – 1. 5. Děčín
Víkendu v malebném kraji labských pískovců se zúčastnila většina členů kmene, kteří se
věnovali výletům po okolí pěšky, na kočárcích, na kolech, a dokonce i na kolečkových
bruslích.
20. 5. Jerryho 40. narozeniny
Stárneme všichni, a protože už dlouho stárneme společně, významná životní jubilea také
oslavujeme spolu. Nejinak tomu bylo v případě Jerryho narozenin, které jsme společně
s mnoha dalšími přáteli z řad Ligy lesní moudrosti oslavili jubilantovou slavnostní jízdou ve
starobylém velorexu a následnou folklórní akcí spojenou s dobrou večeří ve stylové
restauraci Pastýřka.
27. – 29. 5. Nejkrásnější sbírka
Tento tradiční poznávací vandr po chráněných krajinných oblastech Česka a Slovenska
tentokrát pro všechny zájemce z řad Ligy lesní moudrosti pořádali členové našeho kmene ve
spolupráci se správou CHKO Železné hory. Účastníci prošli nejzajímavější místa této CHKO,
zhlédli nejkrásnější rostliny i kulturní místa a dozvěděli se spoustu nových poznatků z oblasti
ochrany přírody a krajiny.
23. 7. – 7. 8. Táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce
Většina členů našeho kmene se sešla při táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce. Do
společného programu obrovskou měrou přispěli Wanigiska s Olowan, kteří ve spolupráci
s ostatními rodiči dětí z lóže skřítků zorganizovali a uspořádali velkou hru pro všechny skřítky
účastnící se táboření.

24. 9. Svatba Grünwaldových
Významné životní události slavíme spolu, a tak se na svatbě Wičanhpi s Vlastíkem sešli
všichni členové našeho kmene. Kmen mohutně pomohl s přípravami, samotnou oslavou i
úklidem po celé akci, na které se potkalo asi 150 lidí, dobrá polovina z nich pak členů Ligy
lesní moudrosti.

2. 10. Výsadba lipky pro Aničku Černou
Lili se nedávno stala maminkou, a tak
s manželem pojali krásný nápad vysadit
pro svoji dceru v Mělníku lípu. Krásný
symbol lásky rodičů bude těšit i jiné rodiče
a děti, protože lípa ozdobila dětské hřiště.

7. -9. 10. Brigáda v Jizerkách
Většinu členů kmene opět nás uvítala malebná chaloupka v Jizerských horách. Sobotu jsme
věnovali výletům po hřebenech Jizerských hor, neděli jsme zasvětili porcování a rovnání
dřeva na zimu. Pomáhali i ti nejmenší všude, kde mohli.

16. – 20. 11. Sněm Drum bunu ve Slezských Beskydech
Naše výroční sněmy jsou již tradičně spjaty s výstupem na nejvyšší hory našich pohoří. Letos
přišla řada na vrch Velká Čantoryje (995 m n. m.), nejvyšší toť bod Slezských Beskyd. Ač na
většině území bylo příšerné počasí, my měli velké štěstí, a tak jsme nejen zdolali
požadovanou horu, ale podívali se i na další krásná místa tohoto velmi vzdáleného pohoří.
Měli jsme možnost obdivovat několik zajímavých projektů – výsadbu sousedské aleje
z různých odrůd jabloní, obnovu kapličky u Filipky, ochutnali jsme sýr přímo z farmy.
Sobotní večer se odehrál ve slavnostním duchu sněmování. Našim nejmenším byly uděleny
korálky, ostatním orlí pera za činy a vylosovali jsme vnitřního náčelníka – Kláru.

11. 12. Vánoční výlet do Mníšku pod Brdy
Většina členů kmene se vydala na nedělní adventní výlet do Mníšku. Samozřejmě jsme
navštívili tamní vyhlášenou cukrárnu. Na místním zámku se děti vydaly na vánoční prohlídku
s kouzelnými bytostmi, které je seznámily s vánočními tradicemi, a velcí na klasický okruh
zámeckými interiéry. Při procházce po okolí jsme nazdobili vánoční stromek pro lesní
zvířátka.
21. 12. Česká mše vánoční
Pomalu se stává tradicí, že společně vyrážíme na oslavu Vánoc s tóny Rybovy České mše
vánoční. Letos se nás sešlo sedm v kostele Nejsvětějšího srdce páně na Náměstí Jiřího
z Poděbrad a vychutnali jsme si krásnou atmosféru nadcházejících svátků.
27. 12. – 2. 1. Silvestrovský pobyt pod Králickým Sněžníkem
24 dospělých i dětí nejen z našeho kmene se potkalo v chalupě Bumbálka v Horní Orlici.
Týden na horách jsme věnovali výletům na běžkách, jízdě na sjezdovkách, pěším výletům po
okolí a spoustě her a soutěží pro děti.

S modrou oblohou a Drum bun (neboli šťastnou cestu)!
 Wičanhpi

