Výroční zpráva kmene Drum bun za rok 2017

Drum bun je pražský (s vyslanci v Mělníku a Pasekách) 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 2017
27. – 29. ledna Přejezd Jizerských hor na běžkách
Protože dospělí členové našeho kmene prostě milují běžky a dlouhé výlety na nich, vydali
jsme se tentokrát na přejezd Jizerských hor. Začali jsme v pátek v Harrachově, odkud jsme za
mohutného mrazu a mlhy vystoupali na Voseckou boudu. Díky inverzi jsme se pak v sobotu
probudili do nádherně slunečného počasí, které nás provázelo následujících šest desítek
kilometrů přes Jakuszyce a Velkou Jizerskou louku až na schrónisko pod Stógem Izerskim, kde
jsme nocovali, a pak zpět do Harrachova.

3. 3.
se narodil nový člen našeho kmene Martínek mamince Olowanteče a tatínkovi Jerrymu.

10. - 12. března 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
a snowboardu, někteří dospěláci na běžkách, rodinky na pěších výletech po okolí a na saních
a bobech.

24. – 26. března 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.

13. – 17. dubna Velikonoce
v Severním
Společně s několika
spřátelenými rodinami jsme se
vypravili na chalupu
v nejsevernější obci České
republiky. Navštívili jsme
nejsevernější bod ČR, podnikli
přírodovědnou výpravu po
stopách rodiny bobrů, která zde
žije, a věnovali se velikonočním
tradicím, jako je barvení vajíček
a pečení mazanců. Děti se
v pondělí vydaly koledovat a
dospělí se věnovali sázení keřů
a zvelebování okolí chalupy.

6. května Berounské řemeslné trhy
Část členů našeho kmene se jela inspirovat „myslícíma rukama“ tradičních řemeslníků
našeho národa…
5. – 8. května Novohradské hory
…zatímco další část se vydala do Novohradských hor za naší náčelnicí Olčou do přírody
Novohradských hor, protože na farmě, kde Olča pracuje, se narodila spousta maličkatých
jehňátek. Hlavně děti si užily spousty zvířat a pomohly zejména s jejich dokrmováním
z lahviček…
5. – 8. května Nejkrásnější sbírka
…zatímco ta poslední část vyrazila na tradiční poznávací vandr po chráněných krajinných
oblastech Česka a Slovenska společně s dalšími zájemci z řad Ligy lesní moudrosti, tentokrát
do Súlovských skal. Účastníci prošli nejzajímavější místa této CHKO, zhlédli nejkrásnější
rostliny i kulturní místa a dozvěděli se spoustu nových poznatků z oblasti ochrany přírody.

28. června Koncert v Rudolfinu
Část dospělých z našeho kmene se společně vypravila za kulturou na koncert Chicago Youth
Symphony Orchestra: Čajkovskij, Mozart, Sibelius
22. července – 6. srpna Táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce
Většina členů našeho kmene se sešla při táboření Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce.
Náčelníkem celého táboření byl letos zvolen náš Okeya. Do společného programu obrovskou
měrou přispěli též Wanigiska s Olowan, kteří ve spolupráci s ostatními rodiči dětí z lóže
skřítků zorganizovali a uspořádali velkou hru pro všechny skřítky účastnící se táboření.
9. září Svatba Anpao s Deštěm
Přestože Anpao ani Déšť nejsou přímo členy našeho kmene, jsou našimi velmi blízkými
přáteli, a proto se na jejich svatbě sešel skoro celý náš kmen. U této životní události
nechybělo nejmíň sto dalších woodcrafterů. V neděli jsme pokročili s celoživotním
vzděláváním komentovanou návštěvou nepomuckého kláštera na Zelené hoře.

1. října Drumbuník u Hendlů
Nepravidelná zato však tradiční sešlost našeho kmene v Praze. Naplánovali jsme spoustu
dalších společných akcí.
13. října
se narodil nový člen našeho kmene Čenda mamince Wičanhpi a tatínkovi Vlastíkovi.
17. – 19. listopadu Sněm Drum bunu ve Slavkovském lese
Naše výroční sněmy jsou již tradičně spjaty s výstupem na nejvyšší hory našich pohoří. Letos
přišla řada na vrch Lesný (983 m n. m.), nejvyšší toť bod Slavkovského lesa. Ubytováni jsme
byli v lázních Kynžvart, odkud jsme vyráželi na výpravy do okolí. Sobotní večer se odehrál ve
slavnostním duchu sněmování. Našim nejmenším byly uděleny korálky, ostatním orlí pera za
činy a vylosovali jsme vnitřního náčelníka - .

13. - 15. října Brigáda v Jizerkách
Opět nás uvítala malebná chaloupka v Jizerských horách. Sobotu jsme věnovali výletu na
vrchol Jizery, neděli potřebným pracím.

16. prosince Vánoční odpoledne pod Betlémskou kaplí
Vydali jsme se tentokrát objevovat krásy adventní staré Prahy a kouzlo tradic našich předků
na výstavě betlémů v prostorách pod Betlémskou kaplí. Členové našeho kmene se tam
setkali s dalšími woodcraftery, kteří se zde podíleli na doprovodném programu o tradičním
rozdělávání ohně. Po akci jsme krátce poseděli a popovídali u Jurkovičů.

22. 12. Česká mše vánoční
Je již milou tradicí, že společně vyrážíme na oslavu Vánoc s tóny Rybovy České mše vánoční.
Letos se nás sešlo osm 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

