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Tuchlovice 

29.3.2014 



Organizační struktura: 
 Kontaktní údaje našeho kmene: 
  Varšavská 2043, Kladno 27201 
  IČO: 709 60 828 
  číslo bankovního účtu: 228714085/0300 
  e-mail: kmenjestrabi@email.cz 
 Náčelník: Karolína Dandová - Sáka win 
 Ohnivec: Jaroslav Jonák - Wakišaka 
 Hospodář: Petra Kitlerová - Inyanka win 
 Písmák: Kateřina Hanzlíková - Ihá Ité 
 Předseda ROP: Kateřina Faůová - Ijuškyn win 
 Rodoví náčelníci: 
   Kateřina Faůová - Ijuškyn win 
   Tomáš Kaleta - Thážuška Blihéča 
   Ilona Kaletová - Owotanla 
   Lukáš Pichner 
   Karolína Dandová - Sáka win 
 
 
Naše celoroční činnost spočívá v pravidelných schůzkách a víkendových 
výpravách.  
Děti byly rozděleny do tří rodů: 

Ithúnkala Ohítikapi (od předškolního věku až po druháky)  

Wappi Happi (třetí až šestá třída) 

Šunmánitů Thanka Hate (sedmá třída a starší) 

 

Každý první čtvrtek v měsíci probíhají tzv. klanové schůzky, kde se sejdeme s 

celým kmenem a zahrajeme si spousty her nebo vyrábíme. 

Mimo schůzek dále probíhaly kmenové akce, jak jednodenní, tak vícedenní: 

 

11.1.2013 Mistr uzel - je naše tradiční soutěž, v rychlosti uvazování uzlů. Tento 

rok se konal v naší klubovně, kde jsme si užili spousty zábavy.  

 

26.1.2013 Polární výprava - ačkoliv zima moc nebyla, skupina odvážných 

lidiček se vydala vstříc novým zážitkům. 

 



1.-3.2.2013 Běžky II. - již podruhé v naší existenci, jsme se vydali na běžky. 

Tentokrát do Jablonce nad Jizerou.  
 

 
 

17.2.2013 Jestřábí šou - tuto akci pořádáme každé dva roky. Jejím účelem je 

sblížit se s rodiči dětí, které k nám docházejí. Každý rod si připraví nějaké 

scénky, hudební vystoupení či sehrání pohádky aj. V prostorách ZŠ Tuchlovice 

se uspořádá výstavka fotografií a indiánských předmětů. Tento rok jsme se 

ocitli na konferenci o mozku, kterou nás prováděla Karča. 
 

 
 

16.3.2013 Jednodenní výprava - vydali jsme se do skanzenu Mayrova dolu.   

 

28.3.-1.4.2013 Velikonoční táboření - tento rok jsme se vydali na Kosí potok. 

Ty čtyři dny utekly jako voda. Hráli jsme ringo, shiny nebo si jen tak házeli s 

frisbeem. 

 

5.5.2013 Jednodenní výprava - tuto akci celou zorganizovala Karča. Vydali 

jsme se do Lužné u Rakovníka, kde na nás čekala výprava na mašinky. 

 

31.5.-2.6.2013 Stopa Černého Vlka - je každoroční Velká hra, která se 

odehrává na Malém Waldenu. Jako kmen se této akce pravidelně 

zúčastňujeme. 

 



26.7.-2.8.2013 Před tábor pro velký - poprvé v existenci našeho kmene jsme 

uspořádali tzv. před tábor pro větší. Šlo o to, že jsme s nejstarším rodem tábor 

připravili o pár dní předem než obvykle. Chyběly nám především tyče a navíc 

jsme museli posekat louku, což musíme dělat každý rok. Každopádně i tak 

jsme si užili společně spousty zábavy.  
 

 
 

3.-18.8.2013 Tábor -  jako celotáborovou hru jsme měli tento tábor středověk. 

Tábor jsme strávili na naší louce na Střele. Šlo o to, že se do půlky tábora 

jednotlivé skupinky snažily získat co největší území pro své panství. Druhou 

půlku tábora se měly sjednotit a svrhnout císaře, kterým jim všem vládl. Podle 

ohlasu u dětí, se všem hra moc líbila, obzvlášť poslední část.  
 

 

 
 

 



21.9.2013 Jednodenní výprava - tuto sobotu jsme prožili kolem Lánské obory, 

kde jsme hráli spoustu her. Od roku 2006 zde byla zpřístupněna ukázková část 

Lánské obory s vyhlídkou na výběh vysoké zvěře. Byl to moc krásně strávený 

den.  

 

27.-29.9.2013 Vandřík Křivoklátskem - věřte, nevěřte, ale této výpravy se 

zúčastnily i opravdu malé děti. Cesta byla příjemná a všichni to zvládli na 

jedničku. Nesměla chybět ani návštěva Křivoklátského hradu. 

 

11.-13.10.2013 Vandr po Brdech - protože bylo stále pěkné počasí vydali jsme 

se na další vandr, tentokráte to bylo na Brdy. 

 

25.-30.10.2013 Podzimky - o tyto podzimní prázdniny jsme se vydali do 

skautské ubytovny v Kolíně. Celé dny jsme hráli spousty her a hlavně si užívali 

překrásné počasí. 

 

29.11.-1.12.2013 Podzimní sněm - se konal v Praze Krči. Kromě sněmovního 

odpoledne jsme trávili čas v přilehlém parku, kde bylo ohromnou zábavou 

lovení golfových míčků v rybníce. 

 

20.-22.12.2013 Kmenové Vánoce - i tento rok jsme spolu strávili předvánoční 

čas. Tentokrát v Plzni. Každoročně je tato akce velmi příjemná a plná přátelské 

atmosféry. A především spousta cukroví :-) 

 

  



K propagaci našeho kmene máme: 

webové stránky, o které se stará David Hladký - Hlad 

www.jestrabiinfo.wz.cz 
 

 
 

 

nástěnku, která se nachází na náměstí v Tuchlovicích 
 

 
   

 

  



Domeček v Srbech 
Práce na domečku se letos zastavily na oklepání všech omítek, vyvození 
podlah a podříznutí, přes zimu nám pěkně vymrznul a vyschnul. Čekáme, zda 
bude schválena dotace na zateplení. 
Během léta a podzimu se potom dočkala zahrada mnoha úprav, především 
srovnání terénu a zasetí nové trávy. 
 

Finance: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za Jestřáby vypracovala Ihá Ité. 


