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Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí již 23. rokem v 

Tuchlovicích a ve Stochově. Patříme do dětské organizace Liga lesní 

moudrosti (LLM). 

Naše celoroční činnost spočívá zejména ve výpravách a 

pravidelných schůzkách. Děti se scházejí pravidelně jednou týdně na 

rodových schůzkách, které jsou vedeny lidmi ve věku 17 - 30 let, 

kteří absolvovali školení LLM pro rodové náčelníky. Naši klubovnu 

najdete v Tuchlovicích v budově obecního úřadu (za kostelem), tam 

se scházíme k pravidelným schůzkám. 

 

Něco málo k organizační struktuře: 

 Kontaktní údaje našeho kmene:  

adresa: Varšavská 2043, Kladno 27201 

IČO: 709 60 828 

číslo bankovního účtu: 228714085/0300 

e-mail: kmenjestrabi@email.cz 

 Náčelník: Jaroslav Jonák – Wakišaka 

 Ohnivec: Petra Kitlerová – Inyankawin 

 Hospodář: Petra Kitlerová – Inyankawin 

 Písmák: Kateřina Hanzlíková – Ihá Ité 

 Předseda ROP: Karolína Dandová – Sákawin 

 Rodoví náčelníci: 

  Ilona Kaletová – Owotanla 

  Kristýna Bartolenová – Týna 

  Kateřina Faůová – Ijuškynwin 

  Jana Kettnerová – Jana 

  Kateřina Hanzlíková – Ihá Ité 

  Jitka Jonáková – Agléška Witko 

 

Woodcraft: 

Zakladatelem této organizace je americký přírodovědec a spisovatel E. T. Seton. Hlavní 

myšlenkou je důraz na poznávání přírody, dokonalé soužití s přírodou bez jakýchkoliv 

prostředků dnešní civilizace, sebepoznání a sebezdokonalování. K naplnění těchto 

nelehkých cílů nám slouží zejména častý pobyt v přírodě, tedy různé výpravy, putování, 

táboření v týpí a samozřejmě i tábor. Na těchto akcích máme možnost pomoci dětem 

naučit se samostatnosti, zodpovědnosti a toleranci, což jsou jedny z nejdůležitějších 

vlastností pro život ve společnosti. 



Akce: 

Schůzka pro „starochy“: 21. 1. 2011 
Mája si připravila prográmek na schůzku pro starší členy kmene (tj. 4. třída a 
starší) 

Polární výprava: 22. 1. 2011 
 Owi a její tým nás vyslal daleko na sever… 

 
Mistr uzel: 28. 1. 2011 
 Opět jsme poměřili rychlost při uzlování 
Šou: 12. 3. 2011 
 zábavní odpoledne pro rodiče a přátele kmene 
Výprava s turisťákem: 18. – 20. 3. 2011 

 spolu s kladenským turisťákem jsme se vydali poznávat okolí Žihle se spoustou  

her i pro ty nejmladší z nás 

Ples LLM: 1. – 3. 4. 2011 
 pořádali jsme ples u nás v Tuchlovicích 
Stará Praha: 9. 4. 2011 
 jako již tradičně jsme se zúčastnili Ťapáčské hry za poznáním Prahy 
Velikonoce – TaMaLo: 21. – 25. 4. 2011 

velikonoční táboření tentokrát proběhlo ve velkém počtu společně s dalšími 
kmeny z LLM 

Bloudění: 1. 5. 2011 
Hlad uspořádal pro všechny sportuchtivé účastníky orientační běh po okolí 
Tuchlovic 

Jak se řekne zvíře lakotsky 13. – 15. 5. 2011 

 na místo tradičního Lesního běhu proběhl velký útěk z pražské ZOO 

Vandr: 27. – 29. 5. 2011 
 z kmenového vandru se stala procházka ve dvou po Brdech 
Stopa Černého vlka: 3. – 5. 6. 2011 
 zúčastnili jsme se i mezikmenového klání ve velkých hrách na Malém Waldenu ve  

Skleném nad Oslavou 



Tábor kmene Jestřábi: 14. – 31. 7. 2011 
 Tradiční vyvrcholení školního roku tentokrát na Kosím potoce 

 
První poprázdninová jednodenní výprava 17. 9. 2011 

 Proběhla v hojném počtu po stopách lánské koněspřežky 

 
 

Kiwendotha 30. 9. - 2. 10. 2011 

na tábořišti Strážců údolí pod vesnicí Losiny 

Podzimky 27. - 30. 10. 2011 

Pojedeme na podzimky, kde bude sněm s turistickým oddílem nebo s 

Břeclavským kmenem?  

Vánoce 16. - 18. 12. 2011 

 tradiční předvánoční akce, kmenové Vánoce proběhly v Srbsku  

Silvestrovské táboření 28. 12. 2011 – 1. 1. 2012 

akce pro starší, za odměnu za celoroční práci, tentokrát proběhla na Střele a 

vyrazili s námi i Bobři 

    



Kmenové finance: 

Příjmy: 
členské (kmenové) příspěvky 

  dotace MŠMT od LLM 
  dotace na činnost od obce 
  

členské příspěvky: 
200,- Kč za každého člena kmene (rodina potom 300,- Kč bez ohledu na 
počet členů) 
příspěvky LLM (600,- Kč – rodina; 480,- Kč – pracující; 300,- Kč – studenti 
a důchodci; 240,- Kč – děti do 15 let) 

  
dotace na činnost od obce: 

letos jsme od obce získali dotaci 5000,- korun na činnost, byla použita na 
dopravu a nájem na jedny z dražších kmenových akcí 
 

 
Výdaje: 

 
doprava na vzdálenější a finančně náročnější výpravy (Stopa Černého vlka, 
TaMaLo) 
nákup kmenového materiálu (kůže, látky na týpí…) 
nákup vybavení klubovny (koberec, vysavač…) 

 
 
Letos byla finanční situace tak akorát, opět jsme měli možnost pozvednout 
klubovnu i celkovou vybavenost kmene a snížit výdaje členů na některé akce. 

  



Webové stránky: 

www.jestrabiinfo.wz.cz 
o stránky se nám stará webmaster David Hladký – Wičaša Gnuni 

najdete tu například: 

 kroniku 

 fotogalerii 

 kalendárium 

 různé, užitečné odkazy… 

 

 
 

Závěrem: 

V letošním roce se nám podařilo nabrat spoustu nováčků, tentokráte i z prvních tříd. Na 

výpravách jsme se scházeli v poměrně hojném počtu se zastoupením většiny věkových 

kategorií. A ke konci roku nás na výpravách nebylo méně než 10, což je myslím úspěch. 

 

Za Jestřáby vypracovala Karolína Dandová - Sákawin 

 

 


