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Organizační struktura: 

Kontaktní údaje:   
Adresa: Na Hradčanech 80, Tuchlovice 273 02  
IČO: 05041333 
Číslo bankovního účtu: 2901092917/2010 
E-mail: hinajankaga@gmail.com 
Web: www.kmensov.cz 
 

Vedení kmene: 
Náčelník: Ilona Kaletová (Owotanla)  
Hospodář: Ilona Kaletová (Owotanla) 
Ohnivec: Ilona Kaletová (Owotanla) 
Písmák: Martin Svoboda (Soda) 
Předseda ROP: Daniel Douša (Slunce) 
  



Základní informace: 

 
Jsme dětský kmen, který vznikl 18. 11. 2015. Centrem naší působnosti je vesnice 
Doksy u Kladna, ale naši členové dojíždějí i z okolních vesnic. V kmeni máme děti 
od první třídy základní školy. Pokud to okolnosti dovolují, máme každý týden 
pravidelné schůzky, jednou do měsíce jednodenní výpravu, jednou do roka 14denní 
tábor a minimálně dvakrát do roka víkendovou výpravu s přespáváním. Pro lepší 
uzpůsobení programu pro různé věkové kategorie našich členů pořádáme schůzky 
pro starší (4.-9. třída), které vedou dospělí a schůzky pro mladší (1.-3. třída), 
které pod dohledem dospělých vedou nejmladší členové VL (16 let), kteří sami 
připravují program včetně jednodenních výletů. 
 
Ačkoliv náš kmen nedisponuje vlastní klubovnou, pro pravidelné schůzky 
využíváme prostory volnočasového centra, které nám k tomuto účelu zapůjčuje 
vedení obce. 
  
Náplní pravidelných schůzek jsou pohybové i logické hry, poznávání rostlin a 
živočichů, vázání uzlů, zdravověda, používání mapy a buzoly, ale třeba také 
společné povídání o nejrůznějších tématech. Snažíme se program uzpůsobit věku 
dětí v jednotlivých skupinách, činit ho pro děti zajímavý, ale také naučný.  
 
Pravidelně se snažíme dětem dávat možnost splnit si korálky, nebo orlí pera a 
motivovat je k jejich plnění. V roce 2019 jsme našim členům poskytli možnost 
splnit si několik činů, mezi nimi např. činy z šití, vyřezávání, střelby z luku, nebo 
vzduchovky, různých sportovních výkonů, a také práce s mapou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled činnosti kmene za rok 2019: 

Pravidelné schůzky 
Školní rok 2018/2019 
Mladší (1. - 3. třída) - pátek 15.00 - 17.00 
Starší (4. - 9. třída) - pátek 17.00 - 19.00 
 
Školní rok 2019/2020 
Mladší (1. - 3. třída) - pátek 16.00-18.00 
Starší (4. - 9. třída) - úterý 16.00 - 18.00 
 
Výpravy za rok 2019 
Národní zemědělské muzeum v Praze (únor) 
Uložení kmenové kešky v rámci velkých her (únor) 
Lakrosový turnaj (březen) 
Pokus o zdolání činu 50km za 12h (Duben) 
Stará Praha (duben) 
Šicí víkend (květen) 
Stopa Černého Vlka (červen) 
Wandříček (červen) 
Letní tábor Sochor (Mimoň) 2019 (červenec) 
Podzimní prázdniny v Ostravě (říjen) 
Muzeum Smyslů (listopad) 
Výroční sněm a čtvrté narozeniny kmene (prosinec) 
 

Vedlejší činnost v r. 2019 

Během roku 2019 jsme dále zdokonalovali naše webové stránky, které nyní 
umožňují našim členům přihlašovat se na akce online. Systém se rychle zažil i 
mezi rodiči, přihlašování je nyní jednodušší, rychlejší a méně administrativní. 
 
Z časových důvodů bylo poměrně málo prostoru na jinou kmenovou činnost, než 
naplánované schůzky a výpravy. Kupříkladu jen samotná příprava programu letního 
tábora byla letos natolik megalomanským projektem, že si vyžádala tři víkendy.  
 



Finance 

V roce 2019 jsme vybrali celkovou částku 239.480 kč, z toho 26.200 kč tvoří 
dotace MŠMT. Celkem jsme odvedli 16.670 kč členské příspěvky na další rok. 
Celkové výdaje na rok 2019 byly 236.242 kč. Nejvýznamnější podíl (orientačně 
cca 70%) tvoří výdaje na provozní a materiální zajištění letního tábora a dalších 
kmenových výprav. Ostatní výdaje zahrnují nákup vybavení, mezi které patřilo 
kompletní týpí, sportovní potřeby (volejbalová síť, rozlišovací dresy, míče), 
materiál na vyrábění (dřevo, látky, korálky), kmenová trička, elektrocentrála a 
křesadla. 
 
  



  



 

  



Cíle do roku 2020 

V roce 2020 bychom rádi pokračovali v naší činnosti a chtěli bychom splnit 
těchto několik bodů: 
 

 Pořídit další týpí 
 Pokračovat v pravidelné činnosti (1x týdně schůzka, 1x měsíčně výprava) 
 Zaměřit se na další vzdělávání našich vedoucích 

 
Pro rok 2020 máme naplánováno se zúčastnit těchto akcí: 

 Lakrosový turnaj 
 Woodcrafterské soustředění VL 
 TaMaLo 
 Deja Vu 
 Přechod Moravskoslezských Beskyd 
 Letní tábor 2020 Sochor 

 
 
 
  



Fotografická příloha 

 

Shromáždění před zahájením hry Stará Praha 2019 

 

Wandříček – krátký cvičný vandr 



 

Výuka první pomoci 

 

Vykřesávání ohně 



 

Výuka práce s mapou 

 

Tábor byl na téma Pirátů z Karibiku – Jack Sparrow 



 

Podzimní prázdniny u našich přátel v Ostravě – zkouška lukostřelby 

 

Návštěva ostravské ZOO 



 

Muzeum smyslů – fakírské lože¨ 



 

Muzeum smyslů – Amesův pokoj 


