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VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 1 

Pravidelna  c innost se konala v nas í  klubovne  v Za zvorkove  1999, Praha 13 – Luz iny. A 

to formou pravidelny ch schu zek dvakra t ty dne . Ty byly vz dy rozde leny dle ve ku 

u c astní ku , aby bylo moz ne  vhodne  pr izpu sobit program schu zek. 

 

Zac a tkem roku chodí me bruslit, abychom si co nejví ce uz ili tohoto období . 

 

 

 

 

  



VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 2 

První  nejve ts í  akcí  roku jsou vs ak hory. Uc í me se lyz ovat, be z kovat a samozr ejme  si uz í va me 

kra sne  zimní  krajiny. To vs e za je pr í stupno i de tem z me ne  movity ch rodin, neboť ma me 

moz nost vyuz í vat granty. Letos ní  rok jsme tra vili jarní  pra zdniny na kra sne  Frantove  Boude .  

 

  



VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 3 

Nejezdí me vs ak pouze na vlastní  akce, ale u c astní me se take  vy prav s ostatní mi kmeny z cele  

Č eske  republiky. Mezi takove  patr í  mezikmenove  za polení  Kiwendotha c i Stopa Č erne ho vlka. 

Hlavní m cí lem je pozna va ní  i dals í ch kmenu  a uz ití  si spousty za bavy. 

 

  



VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 4 

V le te  pak nadcha zí  nejdu lez ite js í  období , kdy jedeme na vodu, uz í t si kra sny ch chvil v pr í rode . 

A pr edevs í m se te s í me na vrchol pra zdnin – ta bor. Na ta bor e spí me v ty pí , hrajeme hry a 

chodí me na vy lety. Mezi nejoblí bene js í  pak patr í  vy sadek nebo s ifrovac ka. Snaz í me se vs e si 

postavit vlastní mi silami a nezanechat po nas em ta boru z a dne  stopy. Vs ak malebnost nas eho 

ta bora uvidí te na fotka ch ní z e. 

  



VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 5 

 

  



VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 6 

Nezaha lí me vs ak ani na podzim. To vyra z í me na podzimní  sne m c i tra ví me podzimní  

pra zdniny na chate  obklopeni pr í rodou. Vs echny nas e vy pravy se snaz í me ve st tak, aby si de ti 

uz ili kra sne  pr í rody a spousty za bavy. 

 

  



VÝPRAVA A AKCE KMENE  

Stra nka 7 

 Za kladní  u daje: 

Na c elní k – Jan Merhaut/Dita Las tovic kova  

Vedoucí  rodu  – Dita Las tovic kova , Veronika Studena , Jan Merhaut 

Hospoda r  – Jakub Loula 

Zdravotní k – Dita Las tovic kova  

IČ O: 70108790 

 

 

Poc et c lenu : 45 

Poc et c lenu  do 18 let: 36 

Schu zky: 2x ty dne  

Dotace od MHMP: 90 000 Kc  

 Dotace od MS MT: 17 600 Kc  


