
 

 

 

Zpráva o činnosti kmene LLM 

 

Jestřábi 
 

Za rok 2016 

 

 

 

 

 

Tuchlovice 

30. 3. 2017 



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

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: Lukáš Herink (Tabloka psiča) 

Hospodář: Petra Kitlerová (Inyankawin) 

Písmák: Michaela Semanová 

Předseda ROP: Kateřina Faůová (Yuškinwin)  

Rodoví náčelníci: Karolína Dandová (Sákawin) 

            Kristýna Bartolenová 

            Kateřina Ramešová 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Adresa našeho kmene se od minulých let změnila, dříve jsme měli sídlo pro 

korespondenci na Varšavské, č. p. 2043, Kladno 272 01.  

Naše celoroční činnost spočívá v pravidelných schůzkách a víkendových 

výpravách. Schůzky se konají v naší klubovně v Tuchlovicích, příležitostně 

v našem domečku v Srbech. Děti byly rozděleny do dvou rodů: 

 Tatanka Sapa (od předškolních dětí do třetí třídy) – čtvrtek 16:30 – 18:00 

Nasúla okó (čtvrtá třída a starší) – pátek 16:00 – 18:40  

 



ČINNOST KMENE 

Během roku se kromě pravidelných schůzek konaly i jednodenní nebo 

vícedenní výpravy:  

16. 1. 2016 Výprava do NTM 

Vypravili jsme se za kulturou do Národního technického muzea do Prahy. 

 

20. 2. 2016 Libušínské jezírko 

Tato jednodenní výprava se odehrávala v okolí Kladenska a směřovala 

k Libušínskému jezírku.  

 

18. – 20. 3. 2016 Mistr uzel a Pow-Wow 

V každoroční soutěži v uzlování jsme tenhle rok opět porovnali síly i s kmenem 

Stopařů. Zároveň byla tato akce spojena i s Pow-Wow na Kladně.  

 



12. 3. 2016 Woodcrafterský ples 

Ples se konal v Kamenných Žehrovicích. Měl téma Afrika. Kromě hudby a tance, 

jste si mohli v průběhu večera i zasoutěžit. Také svůj prostor dostali účastníci 

náčelnických zkoušek, kteří si ve skupinkách něco připravili.  

 

24. – 28. 3. 2016 Velikonoce 

Na Velikonoce jsme jeli tábořit do týpí.  

22. – 24. 4. 2016 Vandr Střela 

Vyrazili jsme na vandr ke Střele s kmenem Strážci údolí.  

30. 4. 2016 Lesní běh  

Letošní lesní běh se konal v okolí Srb. Je to jedna z velkých her, kterou pořádá 

náš kmen a zúčastnil se jí hojný počet účastníků.  

1. 5. 2016 Bloudění 

Opět každoroční akce, která se letos konala v okolí Tuchlovic.  

14. – 15. 5. 2016 Sněm LLM 

Rod starších se tentokrát vypravil na ligový sněm na Střele.  

21. – 22. 5. 2016 Šití týpí 

Vzhledem k blížícímu se táboru byl tenhle víkend věnován šití týpí v Srbech. 

28. 5. 2017 Vinařická horka 

Rod mladších vyrazil na výpravu na Vinařickou horku, kde cestou plnil různé 

úkoly.  

 



25. 6. 2016 Sekačka 

Tenhle den se jelo spolu se Strážci Údolí na tábořiště Střela, kde se koná náš 

tábor, aby se posekala louka.  

5. – 23. 7. 2016 Tábor  

Celotáborová hra se tentokrát točila kolem sicilské mafie. 

 

3. 9. 2016 První výprava Křivoklát 

Nový školní rok jsme zahájili výpravou na nedaleký Křivoklát a okolní lesní hřiště 

24. 9. 2016 Kožova hora 

Rod mladších vyrazil na výpravu na rozhlednu, která se nachází na Kožově hoře. 

14. 10. 2016 72 hodin 

Zapojili jsme se do projektu 72 hodin a dělali venkovní práce kolem domečku 

v Srbech. 

15. – 16. 10. 2016 Vandr Středohoří  



27. – 30. 10. 2016 Podzimky 

Letos jsme vyrazili do Rožmitálu pod Třemšínem, kde jsme bydleli v místní 

skautské klubovně. Mimo jiné jsme navštívili i hornické muzeum.  

27. 11. 2016 Kino 

Na další letošní akci za kulturou jsme jeli do smíchovského kina na film Tajný 

život mazlíčků.  

9. – 11. 12. 2016 Kmenové Vánoce 

Tradiční kmenové Vánoce se konaly v Domoušicích. Navštívili jsme zříceninu 

Pravda, ozdobili stromek pro zvířátka, zazpívali si koledy, uvařili štědrovečerní 

večeři a rozdali si dárky. 

 

PROPAGACE KMENE 

K propagaci našeho kmene používáme webové stránky, které mají adresu 

www.jestrabi.net.  

 

http://www.jestrabi.net/


V Tuchlovicích máme poblíž náměstí nástěnku, na kterou se dávají fotografie 

z výprav, informace pro veřejnost a další. Letos nám obec, v rámci zkrášlování 

náměstí věnovala novou. 

 

 

 

FINANCE 

 

 

 

Za Jestřáby napsala Kristýna Bartolenová 


