Zpráva o činnosti kmene LLM

Jestřábi
Za rok 2015

Tuchlovice
8. 4. 2016

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)
Hospodář: Petra Kitlerová (Inyankawin)
Písmák: Kristýna Bartolenová
Předseda ROP: Kateřina Faůová (Yuškinwin)
Rodoví náčelníci: Karolína Dandová (Sákawin)
Kristýna Bartolenová
Kateřina Ramešová
Adresa našeho kmene se od minulých let změnila, dříve jsme měli sídlo 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

Během roku se kromě pravidelných schůzek konaly i jednodenní nebo vícedenní výpravy:
24. 1. 2015 Výprava za hudbou
Tato výprava byla do berounského muzea, kde vystavovali méně obvyklé hudební nástroje
používané pro tzv. automatickou hudbu.

14. 2. 2015 Jestřábí ples
Tentokrát se Jestřábí ples konal na novém místě – v Kamenných Žehrovicích. Program byl
velmi bohatý – předtančení, „tombola“, soutěž o NEJ narozeninový doplněk večerní róby,
spousta hudby a tance.

27. – 28. 2. 2015 Sněm a Libušínské hradiště
Výprava se konala v našem domečku v Srbech. Na sněmu byl ke každému světlu úkol pro
vytvořené skupinky – 1. skupinové dřepy, 2. Co nejvíce zvířat od K, 3. Provlékaní provazu
skrz skupinku, 4. služba – příprava narozeninového dortu.

21.3.2015 Mistr uzel se Stopaři a Pow wow
Letošní soutěž Mistr uzel byla společně s kmenem Stopařů. Poté se odpoledne jelo na Pow
wow do kladenské sportovní haly.

3. – 6. 4. 2015 Velikonoce
Na Velikonoce náš kmen jel do Kutné hory. Mimo jiné jsme vyzkoušeli místní stezku Po
stopách havířů s různými úkoly, navštívili jsme kostnici, atd.

1. – 3. 5. 2015 Vandr Máchových krajem
Takový romantický vandr po Máchově kraji, který byl doprovázen samozřejmě předčítáním
jedné specifické básně pro tohle místo – Májem.

16. 5. 2015 Lesní běh
Jedna z velkých her, kterou pořádá náš kmen. Lesní běh se konal v okolí Srb. Sešlo se celkem
dost soutěžících všech kategorií.

17. 5. 2015 Stará Praha
Další z velkých her, která se koná vždy v nějaké části Prahy, tentokrát v Podolí. Potkali jsme
Popelku, plavčíka, Bivoje a dokonce Přemysla i s Libuší.
4. – 7. 6. 2015 Stopa Černého Vlka
Třetí velká hra, která se tradičně koná na Malém Waldenu. Tento rok se ve hře pomáhalo
Rychlonohému lišákovi a jeho kmenu porazit nepřátele.

2. - 6. 7. 2015 Předtábor
Příprava na tábor, hrabání sena, stavění táborových staveb a další.
6. – 19. 7. 2015 Tábor
Celoroční hra tábora bylo cestování časem za odborného vedení Dr. Spekulína. Procestovali
jsme spoustu zajímavých míst v různých dobách od Starověkého Řecka, přes Japonsko, USA,
Černobyl, Transylvánii, Himaláje, Čínu, Springfield až po Babylón.

11. – 12. 9. 2015 První výprava
Nový školní rok jsme zahájili přespávací výpravou u rybníka Dolní Kracle kousek od
Řevničova.

25. – 27. 9. 2015 Kiwendotha a Tamalo
Další z velkých her, opět na Malém Waldenu. Hra měla několik částí a děti si při nich barvili
své šípy podle toho, jak splnili zadaný úkol, poté si stavěli svoje tábořiště. Konala se také
soutěž ve křesání ohně.

3. 10. 2015 Výprava na Veselov
Jednodenní výprava na Veselov, což je rozhledna.

9. – 11. 10. 2015 Vandr Příbram
Při vandru po Příbramsku, místě těžby stříbra, jsme samozřejmě navštívili hornické
muzeum, kde měli dokonce permoníky.

13. – 14. 11. 2015 Sněm s Ťápáči
Podzimní sněm Jestřábů se konal v domečku v Srbech. Nebyli jsme ovšem sami, společně
s námi měl letos sněm i kmen Ťapáčů.

11. – 13. 12. 2015 Kmenové Vánoce
Rok jsme zakončili výpravou do Mladé Boleslavi. Navštívili jsme i dominantu tohoto města –
Muzeum Škody. Také jsme se prošli po městě a jeho historické části.

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

V Tuchlovicích máme také poblíž náměstí nástěnku, na kterou dáváme fotografie z výprav,
informace pro veřejnost a další.

Finance

Za Jestřáby napsala Kristýna Bartolenová

