
 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti kmene LLM 

Jestřábi 

za rok 2014 
 

  



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: kmen@jestrabi.net 

 Náčelník: Karolína Dandová - Sákawin 

 Ohnivec: Tomáš Kaleta - Thážuška Blihéča 

 Hospodář: Petra Kitlerová – Inyankawin 

 Písmák: Kateřina Ramešová 

 Předseda ROP: Kateřina Faůová - Yuškinwin 

 Rodoví náčelníci: 

  Kateřina Faůová – Yuškinwin 

  Tomáš Kaleta - Thážuška Blihéča  

  Kateřina Ramešová 

  Karolína Dandová - Sákawin 

 

Naše celoroční činnost spočívá hlavně v pravidelných schůzkách, v letošním roce probíhaly 2 

do týdne, děti byly rozděleny do rodů. 

 

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

 

17. - 18. 1. 2014 Mistr uzel – Tradiční soutěž, při které jednou do roka členové poměří svou 

rychlost ve vázání uzlů. 

 
 

18. 1. 2014 Ples - Proběhl další ročník plesu pořádaného kmenem Jestřábi spolu 

s Tuchlováčkem. 

 

31. 1. - 2. 2. 2014 Běžky, žádný pěšky – Letos jsme spolu se staršími členy kmene o 

pololetní prázdniny běžkovali v okolí Jablonce nad Jizerou. 

 



15. 2. 2014 Výprava do Tuchlolesa - Protože máme les téměř za klubovnou, nemůže chybět 

občasná výprava spojená nejlépe s pořádnou koulovací bitvou.  

 

22. 3. 2014 POW-WOW – Nedaleko máme také kladenskou halu, kde se již po několikáté 

odehrála tato taneční slavnost. Byli jsme načerpat spoustu inspirace. 

 

29. 3. 2014 Stará Praha – Zúčastnili jsme se také ťapáčské velké hry, tentokrát na Malé 

Straně. 

 

17. - 21. 4. 2014 Velikonoční táboření – letošní Velikonoce jsme tábořili na dolní louce 

Kosího potoka, spolu se Skarabíky, kteří tábořili na horní. Užili jsme si tábořícího válení, 

lakros a samozřejmě průzkum okolí i tradiční pletení pomlázky. 

 

1. - 2. 5. 2014 Vandr - spolu s částí rodu starších jsme si užili pohodovou výpravu do 

severních Čech. 

 

3. 5. 2014 Tuchlovický folklórní festival - Tuchlovice tradičně pořádají folklórní festival, kde 

nám byla nabídnuta možnost prezentace kmene. 

 

8. - 11. 5. 2014 Kiwendotha, TaMaLo - Po krátké pauze jsme opět zavítali na Malý Walden, 

tentokráte k poměření sil jednotlivců a společnému táboření malé lóže. 

 

24. - 25. 5. 2014 Tyče - Během dřevní brigády jsme si pokáceli tyče na týpí a konečně nám 

zbyl volný víkend k jejich opracování. 

 

31. 5. 2014 Lesní běh - V sobotu proběhla jedna z velkých her, kterou pořádá náš kmen. 

Nově jsme si proběhli okolí Srb za účasti závodníků Jestřábů, Ťapáčů a Strážců údolí. 

 

1. 6. 2014 Bloudění – Hned po přespání v lomu nedaleko Srb jsme se přesunuli do 

tuchlolesa, kde už byl připraven orientační běh. 

 

28. 6. - 2. 7. 2014 Předtáborové táboření – Opět jsme se se staršími členy vyrazili 

„poflakovat“ na louku těsně před táborem, opět nám to nevyšlo a celé 4 dny jsme stavěli 

tábor. 

 

  



3. - 20. 7. 2014 Párty tábor - Letos jsme tradičně vyrazili tábořit na Střelu k Hornímu 

Hradišti. Tématem tábora byl útěk náčelníka Josefa. Takže poměřili síly Indiáni proti 

modrokabátníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. - 17. 8. 2014 Zoopark Zájezd - Stejně, jako minulý rok jsme pomohli s organizací víkendu 

pro děti. 

 

13. 9. 2014 Výprava za mimozemskými civilizacemi - Účastníci se proměnili v badatele a 

proplouvali vesmírem, co by hledači jiné formy života. 

 
 

10. - 11. 10. 2014 - Během pátka jsme se zapojili do akce 72 hodin, kdy jsme se staršími 

členy vyčistili studánku u Srb, po přespání v klubovně jsme se ráno spojili s mladšími členy a 

vyrazili do Prahy na výstavu Naše cesta, což byla interaktivní výstava, kde jsme si zkusili, jak 

se jezdí vozíčkářům, jaký je běžný den nevidomých a spoustu dalšího. 

 



 

12. 10. 2014 - Abychom toho neměli tento víkend málo, tak jsme si dali ještě malou 

dřevořezací brigádičku u našeho domečku v Srbech. 

 

25. - 29. 10. 2014 Podzimky - Měli jsme možnost vyzkoušet novou louku kmene Osmaka 

Opo, kterou nám ochotně zapůjčili. Okolní příroda a skály se nám postaraly o zábavu na 

celou dobu. 

 
 

16. 11. 2014 Divadlo - Jednodenní výpravu jsme nasměřovali do kladenského divadlo U 

Zvonu, kde zpracovali Staré pověsti české pro mladší. 

 

23. 11. 2014 Věnce - Výroba věnců letos proběhla v nově zrekonstruovaném domečku 

v Srbech. Návštěvníci měli tedy možnost si, mimo vyrobení adventního věnce, prohlédnou 

domeček pěkně zevnitř. 

 

12. - 14. 12. 2014 Vánoce - Letos nemohly proběhnout jinde, než v našem novém zázemí 

v Srbech, podařilo se nám během víkendu zachránit všechny zvonečky i dárky. 

 
 

27. 12. 2014 - 3. 1. 2015 Silvestrovské táboření - jako obvykle jsme se vydali na Střelu, kde 

jsme si řádně odpočinuli od celého náročného roku a načerpali síly do dalšího. 

 

 



Webové stránky: 

www.jestrabi.net 

Stránky letos koncem roku vytvořil Jakub Hanzlík - Keya. Momentálně na nic stále 

pracujeme a dotahujeme nedostatky. 

najdete tu například: 

  krátké informace o nás 

  kalendárium 

  fotky a případné zápisky z akcí minulých 

  pravidla soutěží 

informace k domečku v Srbech 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kmenové finance: 

 



Domeček v Srbech: 

letos byla dokončena celková rekonstrukce objektu, jak zevnitř, tak zvenku. Následně bylo 

koncem roku zkolaudováno. Takže nyní můžeme plně využívat domeček k činnosti jiné, než 

stavební a bourací. 

stav před rekonstrukcí: 

 

stav po rekonstrukci: 

 

 

Závěrem: 

letos byl rok nabitý tak moc, jak to šlo, trochu se nám zmenšila členská základna a to hlavně 

v důsledku malého počtu starších, kteří by vedli děti; každopádně i tak máme členů dost na 

to, abychom si mohli užívat pravidelné schůzky i vícedenní akce, kterých byla letos spousta. 

Za kmen Jestřábi vypracovala Karča 


