
 

 

 

Zpráva o činnosti kmene LLM 

 

Jestřábi 
 

Za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

Tuchlovice 

6. 4. 2019 

 



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 (Sáka win) 

Ohnivec: Kateřina Faůová (Yuškinwin) 

       Tomáš Procházka (Wicoiya) 

Hospodář: Petra Kitlerová (Inyanka win) 

Písmák: Kristýna Bartolenová (Tatetanka) 

Předseda ROP: Petra Kitlerová (Inyanka win) 

Rodoví náčelníci: Karolína Dandová (Sáka win) 

            Kateřina Faůová (Yuškinwin) 

            Kristýna Bartolenová (Tatetanka) 

            Petra Kitlerová (Inyanka win) 

 

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) – pátek 16:00 – 17:30 

Nasúla okó (čtvrtá třída a starší) – pátek 17:00 – 19:00  

 

 

 

 

 

 



Akce 

Během roku se kromě pravidelných schůzek konaly i jednodenní nebo vícedenní výpravy a 

také pár speciálních schůzek:  

12. 1. 2019 Ledová výprava 

Na této výpravě jsme vyrazili po stopách ledové královny. Za splněné úkoly získávaly děti 

ledové kostky, z kterých na konci cesty sestavily kruh, aby královnu zachránily.  

18. 1. 2019 Sněm 

Místo klasické páteční schůzky jsme měli společný sněm, který se konal na popud „vánoční 

výzvy“ splnit 20 orlích per.  

16. 2. 2019 Skryjská jezírka 

Kmenová výprava ke Skryjským jezírkům. Ráno vysvitlo sluníčko, a tak jsme místo výpravy 

do zemědělského muzea vyjeli raději do přírody. 

 

15. 3. 2019 Hazmburk 

Začátek keškové výzvy - vybrali jsme místo k výletu kam by se jistě rádi podívali členové 

jiných kmenů a umíštili zde svojí kešku 

 



29. – 30. 3. 2019 Noc s Andersenem 

Akce pro veřejnost, kterou jsme pořádali v Tuchlovicích, byla zaměřená na hlavní hrdiny 

Setonových knížek - zvířata. Děti plnily různé úkoly a získávaly razítka. K večeru jsme 

společně opekli buřty, část ze 70 účastníků vyrazila domů a 20 přihlášených přespávačů 

ještě čekaly úkoly v místní knihovně a následné čtení na dobrou noc.  

 

6. 4. 2019 Ukliďme Česko 

Náš kmen se zapojil i do celorepublikové akce Ukliďme Česko, které se Tuchlovice 

pravidelně účastní.  

 

12. 5. 2019 Keška Praha 

Výprava do Prokopského údolí; kromě hledání kešky si starší členové moc užili jízdu místním 

vláčkem. 

 



3. 5. 2019 Rozhledna Maminka 

Jedna z letošních výzev v podobě kešky se nacházela na rozhledně Maminka, kam vyrazili 

starší a zkušenější. 

 

11. – 12. 5. 2019 Bloudění 

Tato tradiční akce se konala již po několikáté. Tentokrát se orientační běh konal v okolí 

Tuchlovic. 

31. 5. 2019 Pikniková schůzka 

Tato schůzka byla speciální, protože jsme plnili jednu z výzev Velkých her – piknik. Každý 

přinesl nějakou dobrotu a měl s ním sladit i svůj oděv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. 6. – 14. 7. 2019 Tábor 

Po menších peripetiích s naší loukou jsme nakonec zakotvili u Indian Coralu v Chylicích. Po 

většinu dnů jsme se věnovali jinému hollywoodskému trháku a protože louka leží v těsné 

blízkosti cyklostezky měli jsme na táboře poprvé i kola, takže jsme i trochu pojezdili. 

 

 

 

 

 



26. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny 

Útočiště nám poskytla skautská základna v Červeném Kostelci. K výletům jsme využili 

blízkost skalních měst, navštívili nedalekou zoo Dvůr Králové a užili si halloweenský Sněm. 

 

16. 11. a 22. - 23. 11. 2019 Rodové výpravy 

Menší děti vyrazily do lesa za pokladem. Cestou jsme plnili různé šifrovací úkoly. Starší si 

užili přespávací filmový večer v klubovně v Tuchlovicích.  

 

13. – 15. 12. 2019 Kmenové Vánoce  

Letošní kmenové Vánoce proběhly na havajském domečku v Srbech. Za zvuku havajských 

koled nám Santa Claus v červené kanoi nadělil hromadu dárků pod nazdobenou palmu. 

 



Propagace kmene 

K propagaci našeho kmene používáme webové stránky, které mají adresu www.jestrabi.net.  

 

 

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

informace pro veřejnost a další.  

 

 

 

 

 

 

http://www.jestrabi.net/


 

Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Jestřáby napsala Kristýna Bartolenová 


