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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: Kateřina Faůová (Yuškinwin) 

Hospodář: Petra Kitlerová (Inyankawin) 

Písmák: Adéla Doudová 

Předseda ROP: Petra Kitlerová (Inyankawin) 

Rodoví náčelníci:  Karolína Dandová (Sákawin) 

   Kateřina Faůová (Yuškinwin) 

Petra Kitlerová (Inyankawin) 

             Kristýna Bartolenová  

             Adéla Doudová 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Naše celoroční činnost spočívá v pravidelných schůzkách a víkendových výpravách. Schůzky 

se konají v naší klubovně v Tuchlovicích, příležitostně v našem domečku v Srbech, kam se 

teď přesunula i větší část výprav. Děti byly rozděleny do dvou rodů: 

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

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

  



ČINNOST KMENE 

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

11. 3. 2017 Rodová výprava mladších na Veselov 

Kousek za lesem stojí v poli malá rozhledna, cestou nás čekalo několik zašifrovaných úkolů.  

 

 

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, kterému předcházelo náležité 

vymáčení v sousedním aquaparku. Večer pak proběhla toustová párty v Srbech. 

 

13. – 17. 4. Velikonoční táboření 

Na Velikonoce jsme jeli tábořit do týpí na Kosí potok. Kromě tábořících radovánek jsme si 

užili putování podél potoka, střílení z nové kmenové vzduchovky nebo třeba sněm 

s opékáním umělecky nařezaných vuřtů.  

 



5. – 8. 5. 2017 TaMaLo 

Letos jsme spojili táboření ML s Lesním během a velkým multisportovním kláním. Jako již 

tradičně na Malém waldenu. Opět s nezapomenutelnou atmosférou zapálených účastníků a 

spojení sil náčelníků všech zúčastněných kmenů. Celou akci jsme ukončili ve společném 

sněmovním kruhu. 

 

10. – 11. 6. 2017 Pánovka 

Poslední předtáborovou akci jsme z části věnovali barvení krabic a opravování postelí. 

Během toho jsme také stihli připravit část věcí na tábor. Druhou část akce jsme prováleli a 

proplavali na Pánovce. 

 

 

1. - 4. 7. 2017 Sekačka a stavba tábora  

Letos jsme si užili dlouhou, takže pozvolnou stavbu tábora před příjezdem mladších 

účastníků. 

 

  



5. – 22. 7. 2017 Tábor černého čápa 

Letos nás cestou na tábor přepadli Marťani, teda ne přímo nás, ale trochu nám to 

zkomplikovalo cestu na Střelu, většina účastníku už nedojela vlakem, ale museli doputovat 

po svých - byla to docela dálka, ale nakonec to všichni zvládli. Když nám po pár dnech dojely 

i zásoby a náhradní oblečení účastníků, vše se vrátilo téměř do běžných kolejí, ceny jídla i 

nového oblečení klesly na běžnou hodnotu. 

 

Během tábora nás pak čekaly další starosti se záchranou Země, kradli jsme Marťanům tajné 

schránky a často bojovali o holý život nebo se záhadným walkmanem. 

 

  



I když snaha byla velká, schránky prozradily marťanské slabosti, tak Marťani nakonec přežili 

i tři dny neustálých útoků soli do čaje, šišek a pepře v jídle nebo nebezpečného česání. 

Oproti předloze Válka světů od H. G. Wellse naši Marťani opravdu vyhráli… 

  

17. 9. 2017 Člověče, nezlob se 

Nový školní rok jsme zahájili hrou náhody, starší jsme poslali svojí cestou kamsi do lesa 

(nakonec se náhodou vrátili) a s mladšími jsme neustále házeli kostkou, abychom zjistili, jak 

plnit další úkol (štěstí je vrtkavé, tak nás kostka občas celkem potrápila). 

 



28. 9. - 1. 10. 2017 Kiwendotha 

Prodloužený víkend našlapaný, jak to jen šlo. Velká hra na tábořišti Tate Osmaka, první den 

byl věnovaný Kiwendothtě, kterou pro mladší účastníky připravila Maquiemi. Druhý den 

probíhala Tawiskara, které jsme se neúčastnili, takže jsme měli čas na prohlídku Babiččina 

údolí. 

 

 

13. - 14. 10. 2017 72 hodin 

Jako každý rok, jsme se zapojili do projektu 72 hodin a dělali venkovní práce kolem 

domečku v Srbech. Nakonec došlo i na noční police ve skládku. 

 

 

17. - 19. 11. 2017 JestřábskoLososí táboření 

Společně s kmenem Tančících lososů jsme zatábořili na Naději. Prolezli jsme všechny 

dostupné náhony, které jsme našli i za cenu mokrých bot a pozdního příchodu na večeři. 

Společný večer jsme strávili sněmováním, které se protáhlo až do noci. 

  



1. 12. 2017 Pečící rodovka 

Letos jsme si cukroví nepřivezli z domova, ale rod Nasúla okó si plnil pečící čin z nekynutého 

těsta. Výsledkem bylo nakonec přes 8 kilo cukroví (naštěstí se nezúčastnili všichni členové). 

 

 

15. - 17. 12. Pravěké Vánoce 

Zázemím nám byl Domeček v Srbech, v sobotu jsme se vydali po stopách dob ledových do 

sprašové rokle u Kralup nad Vltavou, výpravu jsme završili nekonečným zápasem v ringu 

nedaleko Budče. 

 

  



PROPAGACE KMENE 

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

 

 

V Tuchlovicích máme poblíž náměstí nástěnku, na kterou dáváme fotky z výprav, informace 

pro veřejnost a další. 

 

 

Za Jestřáby napsala Karča 

http://www.jestrabi.net/

