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Údaje o kmeni
Kmen byl založen dne:
Číslo kmene:
IČ:
DIČ:
Lokalita:

8.2. 2011
615
22902074
CZ22902074
Jihomoravský kraj, Brno-venkov

Struktura kmene
Náčelník:
Ohnivec:
Hospodář:
ROP:
Rody:

SAGITTA

Alexandra Šuláková
Jan Procházka
Roman Machain
Martin Bradáč
Hana Novotná
Puštíci
Skřítci

1

Činnost kmene
Schůzky:
Schůzky obou rodů probíhají ve středu v naší klubovně v Sokolovně v Bílovicích nad
Svitavou a v jejím okolí. Nový rod Skřítků vznikl se začátkem školního roku. Jsou to
předškoláci a na jejich schůzkách spolupracujeme s Mateřským centrem Žirafa. Na
schůzkách se snažíme plnit nejrůznější orlí pera a také jsme se pustili do zvelebování
interiéru klubovny.

Výpravy:
První výpravou roku byla letos Výprava bobovací. Výjimečně i se sněhem!

Na pololetní prázdniny jsme vyrazili lyžovat do Červené Vody. Někteří stáli na lyžích
poprvé, ale rozhodně ne naposled.

SAGITTA
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V den našich 6. kmenových narozenin proběhl tradiční zimní sněm (v rámci schůzky). Na
sněmu bylo uděleno několik orlích per, a hlavně přibyli další přezdívky. Takže od teď
můžete v našem kmeni potkat Maki, Indriho, Ještěrku a Mývala.

Únorová výprava nám bohužel nepřinesla zimní počasí, a tak jsem se nakonec uchýlili do
tělocvičny a odpoledne na prohlídku tajemného vězení na hradě Špilberk.

V březnu jsme tradičně vyrazili směr Kladno na Pow-wow. Před touto úchvatnou
podívanou jsme se ještě společně s kmenem Jestřábi zúčastnili soutěže Mistr Uzel
(letos bohužel bez lepších výsledků, ale na přes rok o nás již jistě bude slyšet).

SAGITTA
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Velikonoční výpravu jsme strávili na Tišnovsku. Vyzkoušeli jsme si lezení na skále, a
kromě tradičního mrskání proběhla také tombola s kolem štěstí, ze které si nakonec
každý odnesl alespoň něco malého. Na Velikonoční také proběhl sněm.

V červnu čekalo Puštíky jejich první putování. Nazvali jsme to První putování Puštíků po
pidi pohoří. Oním pohořím se pro nás stala Trenckova rokle a údolí Oslávky. Během
víkendu jsme zdolali přibližně 35 km, nasbírali spoustu zkušeností, klíšťat a na závěr
snědli velmi mnoho zmrzliny.

SAGITTA
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Na začátku července jsme nemohli být nikde jinde než na našem tábořišti u rybníka
Čecháč. Začátek tábor byl bohužel postižen angínou, kterou si týden před tím přivezli
domů všichni účastníci stavěčky. Naštěstí se všichni poměrně brzy uzdravili a v půlce
tábora jsme již byli v plném počtu. Tábor se nesl ve znamení Lovců kožešin a nejen toho!
Během celého tábora si s námi zahrávala tajemná postava – Matů. Jeho působením jsme
přišli o vlajku a museli splnit několik nepříjemných úkolů. Naštěstí jsme si vlajku
vybojovali zpět, ale postava Matůa pro nás nadále zůstává záhadou.

Po prázdninách se vydáváme na Zahajovací výpravu na Chřiby.

SAGITTA
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Již několikátý rok sbíráme hliník. A jsme v tom opravdu dobří! Nasbírané hliníkové
bohatství vozíme do výkupny kovů a získané peníze pak utrácíme za různé zábavy.
Tentokrát jsme se však rozhodli peníze věnovat Záchranné stanici pro dravé ptáky
Rajhrad a adoptovali jsme si Puštíka obecného.

Podzimní prázdniny jsme strávili nedaleko Svitav na chatě Brlenka. Chata je jen pro
ostřílené táborníky – stojí uprostřed tmavého lesa, bez vody, elektřiny a tma je tam
stejná ráno jako večer. My jsme se však ničeho nezalekli, ani silného větru, který nás
málem nepustil zpět domů. Na výpravě proběhl také sněm, na kterém jsme mimo jiného
poprvé zvolili do funkce písmáka muže – stal se jím Wazi. A byla udělena poslední
přezdívka mezi Puštíky, přivítali jsme Tečku.
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Podzim by nebyl podzimem bez Drakiády. A drakiáda by nebyla drakiádou, kdyby foukalo.
A tak i letos to s větrem nebylo nic moc. Alespoň jsme prozkoumali místní podzemí.

Mikulášské jsme letos měli dvě. Šifrovací výpravu pro Puštíky a schůzku pro Skřítky.
Obojí se neobešlo bez nesnází, ale Mikuláš se nakonec alespoň na jednu akci dostavil.
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Poslední výpravou v roce je pro nás Vánoční. Letos bylo pro dárky vylosované žluté Š. A
tak bylo pod naším stromečkem na srubu ve Skleném nepřeberné množství šamponů,
špendlíků, šipek a špaget.

Tím skončil náš rok 2017

S MODROU OBLOHOU
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