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Kontaktní údaje:  

Adresa: Srby 130, Tuchlovice 273 02 

 IČO: 709 60 828 

 Číslo bankovního účtu: 228714085/0300 

 E-mail: kmen@jestrabi.net 

Náčelník: Karolína Dandová (Sákawin) 

Ohnivec: Kateřina Faůová (Yuškinwin) 

Hospodář: Petra Kitlerová (Inyankawin) 

Písmák: Kristýna Bartolenová (Týna) 

Předseda ROP: Karolína Dandová (Sákawin) 

Rodoví náčelníci:  Karolína Dandová (Sákawin) 

   Kateřina Faůová (Yuškinwin) 

Petra Kitlerová (Inyankawin) 

             Kristýna Bartolenová  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Naše celoroční činnost spočívá v pravidelných schůzkách a víkendových výpravách. Schůzky 
se konají v naší klubovně v Tuchlovicích, příležitostně v našem domečku v Srbech, kam se 
teď přesunula i větší část výprav. Děti byly rozděleny do dvou rodů: 

Tatanka Sapa (Lóže skřítků) – schůzky v pátek od 16:30 do 18:00 

Nasúla okó (Malá lóže a Velká lóže) – schůzky v pátek od 16:30 do 19:00 

Schůzky probíhají v jeden den. Někdy je program částečně společný, někdy úplně oddělený. 
Schůzka rodu Nasúla okó se někdy koná v Srbech, někdy mimo Tuchlovice (například 
cykloschůzka, krátký výlet apod.). 

  



ČINNOST KMENE 

Během roku se kromě pravidelných schůzek konaly i jednodenní nebo vícedenní výpravy:  

13. 1. 2018 Stopovací výprava ke mšeckým rybníkům 

Hledali jsme a odlévaly stopy zvířat. U rybníků jsme našli velké množství škeblí a pozorovali 
labutě.  

  

2. – 4. 2. 2018 Lyžování se Stopaři 

O pololetní prázdniny jsme přijali pozvání kmene Stopařů na společnou lyžovačku. 
Zúčastnily se pouze starší holky a dospělí. Zázemí jsme měli zajištěné v Šumperku 
v klubovnách místních Pionýrů. Výborně jsme si pak zalyžovali na sjezdovkách v Koutech 
nad Desnou.  

  

16. – 18. 4. 2018 Mistr uzel a POW WOW 

Jako předchozí rok s námi přijel změřit síly v uzlování kmen Stopařů. Naše tradiční soutěž se 
konala v sobotu dopoledne. Odpoledne jsme pak společně jeli na Kladenské POW WOW. 
Strávili jsme tak společně další víkend v Srbech.  

  



29. 3. – 1. 4. 2018 Velikonoční výprava 

Letos jsme pojali velikonoční výpravu trochu netradičně, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce 
malých dětí. Zázemí jsme měli v domečku v Srbech a odtud vyráželi za různými aktivitami. 
Pro starší děti začala akce již ve čtvrtek večer výletem do Prahy (Pražský hrad, Petřínská 
rozhledna, Karlův most). Společně s menšími dětmi jsme si pak v pátek užili koupání a 
plnění plaveckých činů v tuchlovickém bazéně, hledání proutků, pletení pomlázek a barvení 
vajec. Den jsme zakončili „velikonočním“ sněmem. V sobotu nás čekal výlet do pražské ZOO 
a v neděli oddělené výpravy pro skřítky a Malou lóži. Společně jsme si pak pekli buřty 
v lomu.  

21. 4. 2018 Stará Praha 

Po delší době jsme se zúčastnili tradiční hry pořádané kmenem Ťapáč, která se tentokrát 
konala na Smíchově.  

  

5. – 8. 5. 2018 TaMaLo 

Tato akce se tradičně se konala na Malém Waldenu. Opět s nezapomenutelnou atmosférou 
zapálených účastníků a spojení sil náčelníků všech zúčastněných kmenů. Jako předchozí rok 
byl program kombinací her a sportovních klání. Nechyběla soutěž v křesání a nově také 
v uzlování, včetně vázání kravaty. Celá akce byla zakončená ve společném sněmovním 
kruhu. 

30. 6. - 1. 7. 2018 Sekání táborové louky  

Sekání bylo letos proklatě rychlé. Pracovalo nás totiž poměrně dost včetně dvou nejstarších 
dětí. Kromě posekání louky jsme zvládli vykopat i latrínu.  

  



5. – 22. 7. 2018 Spící tábor 

Prvních devět dní bylo určeno pro rod Nasúla okó. První dny jsme stavěli tábor a užívali si 
letní pohody. Brzy ale přišla Zlatá horečka a naši zlatokopové se vydali proti proudu řeky 
k zlatonosnému potoku. Výprava to byla úspěšná – nejenže přivezli spoustu zlata, ale i 
všichni akci přežili. Další dny nás čekalo pár vypečených zlatokopeckých atrakcí – zejména 
vaření bez nádob a míchání drinků v saloonu. Kromě toho jsme namalovali společnými 
silami dvě týpí.  

  

Na další týden přijelo 6 skřítků. Všichni se rozdělili do dvou zlatokopeckých part a snažili se 
co natěžit za dalších 8 dní co nejvíce zlata.  

  

  

  



Kromě celotáborové hry se nám během tábora podařilo splnit velké množství orlích per.  

   

23. 9. 2018 Výprava do minulosti 

Výprava nás přenesla do doby Keltů. Putovali jsme v lesích okolo Nového Strašecí a plnili 
úkoly související s pobytem Keltů v této lokalitě.  

 

27. 9. - 30. 9. 2018 Kiwendotha 

Prodloužený víkend s tábořením se vlastně nekonal na Malém Waldenu ale na Zeměploše. 
Celovíkendovou hru připravil Tibor s pomocníky. 

12. - 13. 10. 2018 72 hodin 

Jako každý rok, jsme se zapojili do projektu 72 hodin a dělali venkovní práce kolem 
domečku v Srbech. Uklízeli jsme zahradu a dřevník a vyráběli věšáky do interiérů.  

13. 10. 2018 Výprava za pokladem. 

Podzimní výprava nás zavedla do tachlovického lesa. Cesta k pokladu byla značena fáborky 
a na ní nás čekalo několik vypečených úkolů. Ty jsme všechny zdárně splnili a cíle dosáhli.  

  



2. – 4. 11. 2018 Vandr na Medník 

Vlastně to nebyl tak úplně vandr, ale nachodili jsme se dost. Nespali jsme venku, ale 
v tomíckém srubu Psí zub, odkud jsme v sobotu podnikli poměrně dlouhý výlet na protější 
břeh Sázavy. V neděli už s batohy jsme zdolali vrchol Medníku. Kromě „strašného“ kopce při 
výstupu máme v paměti to, že jsme při každé volné chvilce hráli Aktivity, u kterých jsme se 
neuvěřitelně nasmáli.  

 

23. - 25. 11. 2018 Sněm v Srbech 

Zázemím nám byl Domeček v Srbech. V sobotu jsme se vydali na výpravu do Dokeských 
lomů, při které jsme testovali, kdo z nás je nejrychlejší, nejspravedlivější, nejchytřejší, 
nejbystřejší – zkrátka na každého se něco našlo. Večer se konal sněm kmene. Nedělní 
dopoledne jsme pak strávili v domečku při hraní různých her. 

14. – 16. 12. 2018 Kmenové vánoce s Pipi Dlouhou Punčochou 

Letošní vánoční výprava nás zavedla do Bělé pod Bezdězem. Zázemím nám byla klubovna 
místních Skautů. Výprava byla plně dívčí záležitost – až na Hlada. Všechny jsme nosily dva 
copy a každou ponožku jinou. V sobotu jsme podnikli výlet do Oken – tam vlakem a zpátky 
jsme šli pěšky. Cestou jsme obdivovali přírodní krásy i krásy vytvořené lidmi a hráli hry. 
Večer se konal vánoční večírek u Pipi Dlouhé Punčochy s nadílkou.  

 

  



PROPAGACE KMENE 

K propagaci našeho kmene používáme webové stránky, které mají adresu www.jestrabi.net.  

 

 

V Tuchlovicích máme poblíž náměstí nástěnku, na kterou dáváme fotky z výprav, informace 
pro veřejnost a další. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Jestřáby napsala Trnka 


