Nezaujatý čtenář by si mohl mysl „ti skauti
snad nejezdí na výpravy“. Samozřejmě, že jezdí

15

poznávat nová místa a navštívit naši matku Zemi.
Důkazem je toho výprava Lupinářem, kterou

Říjen

vedl L.H.Ježek čili Víťa. Sraz měli chlapci v osmé
hodině ranní, kdy společně za občasného mrholení
přišli tito bojovníci kmene Mohawk: Kuželka, Jasan a
jeden z nováčků Krtek. Nejprve své kroky směřovali

Menší porozhlédnutí…

k „Zelenému lomu“ odkud vynesli dvě igelitové tašky,

Seigu bratři, ahoj nováčci, krásné odpoledne milí
rodiče a v neposlední řadě „zdař bůh“ našemu
hornickému městu. Je za námi první měsíc nového
školního roku a zároveň první měsíc našeho desátého
období kmene MOHAWK. Je zde již 15. Číslo našeho
oddílového časopisku Ondaqua. V uplynulém měsíci
náš

kmen

nikterak

nezaháněl.

Nejprve to všechno začalo naši kmenovou
zahajovací schůzkou, kde jsme již do našeho oddílu

z posbíraného odpadového materiálu, které tam
zanechali jacísi gambusíni ☺. Po záslužném činu se
celá výprava shlukuje kolem ohně a dělají tzv.
„Barbuchu“. Co to je??? Mno dají se všechno
potraviny do jednoho a může se konat velkolepá
hostina. Dále jejich kroky směřovali k Pilskému
rybníku a směrem na Třemošnou. Když večer došli,
byli bojovníci bohatší o pár kilometru o skvělé
zážitky, které jim nikdy nikdo neveme.

zavedli princip klanových schůzek, kdy jsme se
domluvili, že klan Žlutého vlka se bude scházet
každou středu a klan Modré Želvy každý čtvrtek.
Oba klany se schází však vždy od 16:00 v naší
malebné klubovničce. Dále bratr Víťa přišel s tím
nápadem, že v klubovně zavedeme něco podobného
jako „pícháčky“. Každý člen dostal svoji kartičku,
kam si bude zapisovat získané body z různých akcí.
Samozřejmě by to nebyla naše akce, kdyby Ministr
neměl dotazy, prupovídky či námitky ☺.
A teď naše „megaakce“ s názvem: 100 let
v radosti proti smutku. Počátek této akce byl již
někdy koncem května či začátkem června. Dle mého
názoru se akce vydařila a nejlepší na tom není to, že
jsme se vyblbli či zkusili něco nového. To nejlepší na
tom je, že skauti příbramska spojili své síly a byli
schopni také něco udělat pro charitu a nemysleli jen
na nábor nováčků a osobně doufám, že jsme se jako
oddíl stmelili a zvládneme spolu již hodně překážek.
Největší překážka, která nás v tuto chvíli zúžuje je
nedostatek členů a proto na všechny apeluji.
„DOVEĎTE NOVÉ LIDI“ a budeme schopní ještě
větších akci, jak pro veřejnost, tak pro nás, pro
oddíl !!! Zde samozřejmě patří velké díky starým
členům, neboli „vykopávkám“ jako jsou: Méďa,
Mýval, Popelka, Waconta a Deštník. Obrovské díky
také patří slečně Pavlíně, která k nám přicestovala
až z Prahy. Děkujeme !!!

Naše klubovnicka ☺

Z oddílové
Knihovny…
Jelikož jsme zjistili, že knihy, které jsou
v naší klubovně naskládané v knihovně leží hladem a
zbytečně se na ně práší, tak jsme se rozhodli, že
vám nějaké knihy představíme a doufáme v to, že je
budete úpěnlivě číst ☺.
Pro tentokrát jsem si vybral neznámou knihu
od velmi známého autora Jaroslava Foglara. Ta kniha
se jmenuje „Výprava na Yucatán“
Velmi zajímavé příhody, hry a různé popisky
nádherných míst okolo Prahy jsou psané ve formě

Do skautského

zápisníků, tudíž máte zde představu jakým stylem
se mohou psát zápisníky. Zde máte pro představu

zápisníčku…

úryvek z této knihy:
„ Někteří gambusíni při našich hrách mají jedinou
snahu – a to, jak si ve hře udělat pro sebe vše co
nejvýhodnější, pro sebe vše nejjednodušší, aby měli
co možná nejmenší riziko a jejich protivníci si ve hře
ani neškrtl. Obcházejí však pravidla hry, vymýšlejí
všelijaké techniky a málem div, že se nedopustí
nepoctivosti ve hře. Pochopitelně, že protivníci ve
hře pak hartusí, nebo dokonce se pak i oni
k podobným

chytráctvím

uchýlí.

Neznemožňujte

prosím hry podobnými vynálezy, které vám už
napřed takřka zaručí vítězství ve hře, ale které hru
ochudí o napětí.“

Základem otevřeného nože je čepel, která
má na jedné straně tupý hřbet, případně
s opěrkou palce, na druhé straně ostří (břit). Na
hřbetě může být pilovité ostří. Na opačné straně
se čepel zužuje a vytváří špici s lučíkem, což
umožňuje dlabání a vyrývání. U kořene čepele se
nachází odskok bez ostří.
Držadlo nože je jilec (někdy také jílec).
Hned za kořenem čepele bývá záštita (zábrana),
která chrání ukazovák, aby nesjel na ostří nebo
nebyl jinak zraněn. Za záštitou jilec pokračuje
hlavním korpusem – rukojetí. Ta je svírána dlaní
a má v ní dobře sedět. Na konci jilce někdy bývá
kovová hlavice či opěrka.

☺ tak co líbí??? ☺

1. čepel
2. jilec (jílec)
3. ostří (břit)
4. lučík
5. pilovité ostří
6. rukojeť
7. nýty
8. plná střenka
9. úzká střenka

10. řap (trn)
11. otvor pro lanko
12. opěrka

Existují tři základní způsoby připojení čepele
k jilci. Nejjednodušší je čepel prostě přivařit.
Takový nůž nemá potřebnou odolnost při páčení,
je to ovšem způsob levný na výrobu. Lepší je nůž
vyrobený z jediného kusu oceli. Zde pak čepel
pod rukojetí přechází v střenku (často se
nesprávně pojmem střenka označuje celá rukojeť
nože).
Nejkvalitnější nože mají střenku plnou –
nezužuje se. Často používaný je druhý způsob –
střenka se zužuje v řap (trn), na který je navlečena
záštita,
rukojeť
a který
je
zakončen
našroubovanou maticí, případně kulovou těžší
hlavicí (která může být použita k zatloukání).
Některé moderní nože mívají také pilovité ostří.
To nemá sloužit jako náhrada za pilku (strom
s ním rozhodně nepokácíte), dá se však použít na
různé zářezy a velice se hodí při řezání tlustších
provazů a lan

Názvosloví zavíracího nože
U zavíracích nožů je to trochu jednodušší.
Sklápěcí čepel je k rukojeti připojena čepem
(nýtem či šroubem), v zavřené či otevřené poloze
ji drží západka zajištěná pérem. Má-li zavírací
nůž další želízka (otvíráky, pilka, vývrtka…),
každé želízko má západku vlastní (nikoliv však
nutně péro). To je důvodem, proč by se neměla
otvírat všechna želízka nože naráz – dochází tak
k nadměrnému namáhání jednotlivých pér.
Promyšlenější zavírací nože mívají pojistku
(zámek), která brání samovolnému zavření nože
(jež hrozí zejména při hrubší práci s nožem).
Způsobů uzamčení čepele je více, nejčastějšími
jsou:
•
•

•
•

hřbetní pojistka, pravděpodobně nejstarší
typ pojistky
otočná objímka – kroužek na rukojeti,
který dovolí zavření jen v určité pozici,
proslavila ji zejména firma Opinel)
posuvná pojistka v rukojeti (u velkých
modelů používá např. Victorinox)
zadní pojistka u nožů typu motýlek (brání
oddělení obou částí rukojeti)

Speciální typy pojistek pak mají nože
vystřelovací.
L.H.Ježek☺

Velké Hry Midewiwinu
Jistě všichni víme, že se neúprosně blíží
období, kdy všechny indiánské kmeny se sjíždí na
bojiště , aby v pravém smyslu slova poměřili
v jednotlivých utkání,ať je to lakross,much-moch-wa
či jiné silové a duchovní disciplíny. Tento rok se to
již týká i nás – Mohawků. Proto vyzívám všechny
Mohawky, aby tuto, pro nás nový, a přece krásný
sportovní víkend nebrali lehkovážně a každý dle
svých možností na ni trénoval. Věřím, že se do her
zapíšeme jako mladý kmen, který umí bojovat a je
pro každou dobrou věc ☺. Chlapi trénujte, ať jim to
nandáme☺☺.

V Dobříši se moc dlouho nezdržujeme, jen co by

POZOR SOUTĚŽ !!!

Ježek Kombovi batoh opravil. Z Větrníku odcházíme
za drobného deště, který pomalu, ale jistě končí
svou činnost o tom to víkendu, na Daskotu a

Náčelnictvo vyhlásilo o hodnotné ceny
soutěž, která nemá obdoby. Ti kteří
náčelnictvu předloží 1.11.2007 svůj
zápisníček má velkou šanci vyhrát.
Z předložených zápisníků vybereme
ten nejlepší, který bodově i hodnotně
obdaříme. Samozřejmě, že každý,
kdo předloží svůj zápisníček, tak má
body do Javorové nažky. Mnoho
štěstí při plněních vašich prázdných
stránek v zápisníku.

Sanktus.

Lesní obora Aglaj, nám představuje zakázané území,

Mohawkové na Old Dakotě

kde žijí tajemní tvorové ne příliš vhodní k seznámení

28 – 30.9. 2007

okolo ní trvá pro kluky nekonečně dlouho. Je to i tím

s lidskou rasou. Proto ten velmi vysoký plot. Pouť
že jistě nesou ve svých batozích pár zbytečností.
Inu taková kilogramová kniha se jistě využije.
Je dobré přiznat, že než naše kročeje dorazily na
kemp

Sanktus

a

Old

Dakotu,

prošli

mnoho

zbytečných metrů, bludný kořen se nám do cesty
připletl a už to bylo. Jen dobří skřítkové nám
pomohli ukázat cestu.
Napřed nalézáme Sanktus a pod ním velký sněmovní
kruh. Má průměr deseti metrů a je tvořen valem na,
který se dá posadit.
Dakota

nás

Vítá

svou

kouzelnou

podobou

a

Ne zrovna v hojném počtu se náš kmen Mohawk

malebností. Jelikož jsme zde poprvé tak se nám tu

schází v Jiráskových sadech, aby krátce po poledni

moc líbí. A jistě bude i o příštích návštěvách.

nastoupil do autobusu a odjel směrem k městu
Dobříši. Jistě si mnoho maminek při pohledu z okna
řeklo: „Prší, nikam nepojedeš, ještě by ses umazal a
nastydnul! “

Teď nás čekalo vybalení, tvorba dřeva pro oheň,
který nám uvaří večeři a pak pro posezení u jeho
plamenů. S ubývajícím denním světlem a přibývající
tmou přicházejí kamarádi, Tomáš a kamarádka

A tak jedeme pouze tři. Inu to se stává. Je zde

Skippi. Jsou z Nymburka. Tomáš vedl skautský oddíl

bratr Komb, Lukáš a já L.H.Ježek – Víťa.

ve obci Dolní Hbity a tak pozdravuje všechny

Lukáš jede na svou první výpravu, a to ve čtvrtek 27
dne měsíce, Kdy srny hrabou do země, přišel poprvé
do kmene Mohawk.

Příbramské skauty a skautky. Zvlášt Mamuta a
Náčelníka, jistě na něj rádi zavzpomínají.
Desátá večerní hodina nás všechny zahnala do
spacáků a do boudy. Dobrou noc nám přeje les a

myši. Ta knížka, co ji sebou vláčel bratr Komb,

trempové, mněli cestu do Jinců, na Plešivec. Po

nakonec byla k dobru. Půl hodinky si v ní bráškové

krátkém obědě odcházíme z Dakoty s tím, že se

listovali, než se jim očka zavřela.

vrátíme zase zpět. Cestou na autobus bratři

Ráno nás bráškové budí již připravenou snídaní a
s plápolajícím ohněm. Chutná všem.

v soutěži rozeznávají stromy a jiné dřeviny.
Výprava se podařila. Deště nebylo zase tak moc a

I myši včera večer zahájily svou výpravu do našich

sluníčko vše usušilo, kdo s námi, nešel o mnoho přišel.

zásob, a to v noci. Co, nebylo okováno, nebo obaleno
sklem, to alespoň okousali.

L.H.Ježek – Víťa

Tomáš a Skippi odcházejí na Pražec. My zůstáváme a
nastává drobný trénink Lacrosu.
V průběhu dne hrajeme i drobné kmenové hry
například Klínec. I cesta po skautských značkách

Svátek a narozeniny

byla uskutečněna. Odpoledne opravujeme přístřešek
nad studánkou a rovněž jsme ji zbavily spadaného
listí a šišek. Večer se přiblížil, sluníčko nám ukázalo,
jak vypadá podzimní les

při jeho západu. Jsou

chvíle, na které se nedá zapomenout.

Celkem slavili bujaré oslavy 4 gambusini. 2 slavili
narozeniny a ten zbytek měl poprvé za tento rok
svátek. Je to divné ale je to tak ☺.

Ke spánku se ukládáme poměrně brzo. Různorodá
Svátek:
náčelník kmene Osoondah (29.9.)
bratr ˇXilt (29.9.)

činnost po celý den nás jaksi zmohla.

Narozeniny:
bratr Ministr, který oslavil 4.9.
13.narozeniny¨
bratr Šingas, který oslavil 30.9.
20.narozeniny
VŠEM OSLAVENCŮM GRATULUJEME!!!

Byli dvě hodinky nového dne a Lukáš chtěl jít vařit
čaj k snídani. Zdálo se mu, že je již ráno. Tak jasná
obloha již dlouho nebyla.
Ráno je chladnější, noc byla jasná a hvězdy se dali
počítat. Teplý čaj a bohatá snídaně přišla vhod.
Sluníčko už začalo ohřívat les a v jeho paprscích se
pářilo z mechových polštářů. Než jsme začali balit a
uklízet, tak si bratři vyzkoušeli jaké to je chodit
v lese úplně po slepu. I na krátké trase by přišli
k úhoně.
Je čas si zabalit batohy a uklidit Dakotu po našem
pobytu.

Při

tom

nás

navštívili

další

kamarádi

Program kmene
Mohawk na podzim
2007
s programem se co nejdříve seznam, a nebudeš-li
něčemu rozumět, hned se zeptej!!

χ
Říjen 2007

22. 10. 2007 pondělí
Schůzka náčelnictva s rodiči (SRPDS – schůzka
rodičů a přátel dětí a skautingu :-)Sraz v
klubovně v 17,00. Po dlouhé době svoláváme schůzku
rodičů, abychom se seznámili s rodiči nováčků a
blíže se poznali i s ročiči, které potkáváme na
výpravách, táboře a třeba nebyl čas si v klidu
sednout, uvařit si čaj nebo kávu a popovídat si...
Promluvíme si o novinkách v oddíle i u vás, na
programu bude vyúčtování táborové pokladny, výše
oddílových příspěvků a seznámení s oddílovým
programem až do konce letošního roku. Popovídáme
si o tábornickém vybavení členstva a rádi zodpovíme
i dotazy rodičů.

3. 10. 2007 středa 16:00
27. 10. 2007 sobota
Druhá kmenovka. Čeká nás několik her, dozvíte se
program až do konce roku a výsledky bodování za
září. Nezapomeň si vzít všechny bodované osobní
věci a skautský kroj (kdo ještě nemá skautskou
košili, vezme si tričko Svazu a krojový šátek s
turbánkem). V týdnu, kdy je kmenovka nejsou
klanovky!

Všestranný bojovník Netradiční Mohawské mj.
sportovní klání uprostřed Příbrami - na hřišti u 7.
ZŠ (sportovní) ve Školní ulici. Sraz v 9,30 před
školou. Vezměte si sportovního ducha, sportovní
oděv, jídlo na celý den a dobrou náladu. Konec
nejpozději v 18,00. V případě ošklivého počasí je na
programu Klubovní Sobota.

12.-14.10.2007 pá – neděle sraz upřesněn
Velké Hry Midewiwinu – velké setkání oddílů a
kmenů,
žijících
podle
indiánského
woodcrafterského odkazu Neskenonu. Setkáme se a
poznáme se s lidmi, kteří plní podmínky Orlích Per a
Mistrovství, sami si vyrobili indiánské oděvy, dělají
Sněmy a jejichž kmeny a klany žijí tak, jak chceme
žít i my - Mohawkové! Na programu bude
Midewiwiwnský Sedmiboj (klání v lakrose, indiánské
vybíjené {obdoba našeho Klínce}, píseň+scénka, muhmoh-wa, lukostřelba, hod oštěpem a stavba týpí na
čas ve třech lidech). Další chystané aktivity – lanové
stavby, rozdělávání ohně, lasování, věžičky... Bylo by
dobré, vzít si indiánský oděv. Podmínkou lakrosu
(neboli Bagataway) je dřevěná lakroska, tak věnujte
chvilku i její přípravě! Vezměte si vlastní jídlo na
pátek a neděli (posledním společným jídlem bude
snídaně). Letošní Velké Hry Midewiwinu oslaví již
dvacetpět let trvání Midewiwinu! Pro nás, Mohawky,
to bude setkání první, ale není účelem vyhrát, ale
zúčastnit se. Poznat kmeny Midewiwinu a lecos se od
nich dozvědět. Na Velkých Hrách bude také k vidění
třetí díl Hiawathovy knížky Hoši z Neskenonu. Rádi
bychom jeli v co největším počtu a dělali našemu
kmeni dobré jméno. Vezměte si tričko Svazu a
krojový šátek s turbánkem. Přespávat budeme v
připravených týpích – vezměte si spacák, karitaťku,
věci jako na výpravu jako obvykle!

Listopad 7. 11. 2007 středa
Třetí kmenovka v 16:00 v klubovně. Nezapomeň
všechny bodované osobní věci a skautský kroj (kdo
ještě nemá košili, vezme si tričko Svazu a krojový
šátek s turbánkem). V týdnu, kdy je kmenovka
nejsou klanovky!

9. - 11. 11. 2007 pátek - neděle
Výprava na Schwarzenberskou Hájenku u Orlíku.
Pojedeme vlakem v pátek v 15,39 z Příbrami (sraz v
15,25) do Březnice, kde se přestoupí na autobus
(odj. v 16,45) na Orlík. Návrat v neděli v 16,21
vlakem z Mirovic. S sebou: Zásoby podle jídelníčku
“B” (informace na Oznamovateli v klubovně), spacák,
karimatka, celta nebo igelit, oblečení na spaní,
osobní věci na výpravu! Všichni si vezmou Svazové
tričko se šátkem a turbánkem, kvalitní oděv,
nakrémovanou kvalitní (nejlépe kotníkovou) obuv. Vše
si řádně zabal do batohu na záda, popř. do
chlebníku, od autobusu půjdeme asi kilometr pěšky,
a své věci si poneseš sám! Cesta v neděli odpoledne
zpět bude ještě malinko náročnější – z Hájenky
půjdeme asi pět kilometrů na vlak do Mirovic, takže
důkladně rozmysli, co si vezmeš s sebou, a jakou
zbytečnost necháš raději doma.

23. - 25. 11. 2007 pátek - neděle
Výprava na Slivici. Po dlouhé době se vypravíme na
návštěvu ke slivickým skautům. Budeme ubytovaní na
faře na Slivici, kde mají místní skauti a skautky
klubovnu. Využijeme dopravu pěškobusem. Sejdeme
se v pátek odpoledne v 16,00 u spodního vchodu do
areálu Novák (v ulici Březnická u železničního
viaduktu), návrat v neděli, nejpozději v 16,00
tamtéž. S sebou: Zásoby podle jídelníčku “A” (viz.
nástěnka “Náčelnictvo”, nebo Ondaqua č. 3.),
spacák, karimatka, oblečení na spaní, osobní věci na
výpravu! Všichni si vezmou Svazové tričko se šátkem
a turbánkem (a kdo má, i kroj), kvalitní oděv a obuv.
Vše si řádně zabal do batohu na záda, popř. do
chlebníku!

Termín neurčen (přelom listopadu a prosince)
MIKULÁŠ. Společná akce Mohawků a Spolku Prokop
(nebo možná pod hlavičkou Hornického muzea na
Březových Horách). Jak jistě víte, po akci Sto let v
radosti proti smutku na Nováku máme týpiovky
uloženy na Březových Horách, “Na Marii”. Abychom
se za to odvděčili a trochu se i na Březových Horách
proznámili, budeme se jako oddíl podíleti na této
akci. Podrobnosti v tuto chvíli dojednává Waconta –
vše se včas dozvíte!

Prosinec 5. 12. 2007 středa
Čtvrtá kmenovka v 16:00 v klubovně. Nezapomeň
všechny bodované osobní věci a skautský kroj (kdo
ještě nemá skautskou košili, vezme si tričko Svazu a
krojový šátek s turbánkem). V týdnu, kdy je
kmenovka, nejsou klanovky!

8. 12. 2007 sobota
Výprava na Květnou - Malá Ivančena. Sraz v 9:00
u klubovny. Na výpravě přichystáme lesní nadílku pro
zvěř – každý popřemýšlejte a oba klany s sebou
vezmou něco, co zvířátkům určitě zachutná. Více se
dozvíte na schůzkách, nebo v chytrých knihách
(třeba z naší oddílové knihovny). Na vrchu Květná
skauti již několik let staví mohylu z kamenů,
podobně jako na Ivančeně – proto se tomu místu
mezi skauty přezdívá Malá Ivančena. Každý z nás si
proto s sebou vezme kámen, který na mohylu
umístíme. Tento úkol – tedy vzít s sebou na tuto
výpravu jeden kámen – vám nepřipomeneme ani na
srazu. Až teprve na vrcholu se uvidí, kdo tento úkol
splnil! Dále si vezmi osobní věci na výpravu

(nezpomeň hadrové nebo papírové míčky!!!), do klanu
ešus nebo kotlík (proč asi? :-) a každý bratr vezme
jednu (alespoň malou) lahev pitné vody! Návrat
nejpozději do 17,00.

14. 12. 2007 pátek
Vánoční Nadílka. Oficiální sraz je v 15,00 v naší
klubovně. Byli bychom rádi, aby co nejvíce bojovníků
přišlo již dříve (po 14. hodině) a pomohli klubovnu
uklidit a vyzdobit! Na Nadílku pozveme i rodiče,
přátele oddílu a “staré členy”, tak abychom si
neudělali ostudu! Na programu bude rozsvěcení
stromečku Obřadem Třinácti Svíček, Vánoční přání
oddílu, zpívání koled, představování klanové TVČ
(neboli Tajné Vánoční Činnosti, na které klany
pracují už od října), oddílová Vánoční hostina
(snaživí členové přinesou ochutnat vánoční cukroví),
rozdávání dárků (bývalo dobrým zvykem, že každý z
nás věnoval alespoň malý dáreček každému členu
oddílu a někdo i oddílu jako celku, tak se dárků
kolikrát sešlo opravdu mnoho!). Připravit několik
dárečků pravda trochu trvá, ale určitě stojí za to,
vidět pak radost obdarovaného... Jsme radši, když
někdo věnuje kamarádovi věc ručně vytvořenou, se
kterou si dal trochu práci, než když během několika
minut někde koupí nějaké cetky. Dárek, který je
“vytvořen ručně”, je jedinečný a tím i cenný. Udělá i
víc radosti, vždyť “on si s tím dárkem pro mě dal
práci”... Na Vánoční Nadílce se vždy zažije spousta
legrace. Navíc tato Nadílka bude v něčem netradiční
a zvláštní – neboť po ní bude následovat první Sněm
příbramského kmene Mohawků. Pro celý náš oddíl to
bude slavnostní chvíle – vezměte si prosím všichni co
nejkompletnější kroj (včetně pokrývky hlavy, šátku a
turbánku, pěkných kalhot, opasku – kdo ještě nebude
mít košili, tak Svazové tričko) a kdo z vás ho již
bude mít, tak indiánské roucho. O tomto slavnostním
okamžiku nyní víte hodně dlouho dopředu, můžete se
na něj důkladně připravit! Zakončení v 18,00.

20. 12. ? - termín bude upřesněn
Betlémské Světélko. Jak jistě víte, Vánoce původně
vznikly jako oslava narození Ježíše v Betlémě.
Teprve až v nedávné době se Vánoce staly
prostředkem a omluvou nákupního šílenství. Na
počest Ježíšova narození a šíření tohoto poselství,
se v dnešní době udržuje relativně mladá tradice
“Betlémského Světélka”. Mladí lidé z celého světa
se před Vánocemi vydávají do Betléma, aby tam
zažehnuté světlo osobně předali a roznesli do
různých zemí světa – u nás se na této akci

každoročně podílí skauti a skautky z celé republiky a
zhruba 20. 12. dorazí Betlémské Světélko i k nám do
Příbrami. My můžeme být u toho! A taky budeme!
Opět je to slavnostní příležitost – vezmi si co možná
nejkompletnější kroj! Tento týden jsou poslední
klanovky, ale budou spíš neoficiální a netradiční...
Informace? Hádejte kde... :-)

28. 12. 2007 až 1. 1. 2008 pátek – úterý
Silvestr Mohawků. První taková akce v historii
Mohawků. Máme možnost se sejít a prožít poslední
okamžiky roku v kolektivu bratrů – skautů v krásném
prostředí Brdských lesů – na hájovně Na Dědku.
Nikoho nepřemlouváme, nenutíme. Je to jen jiná
možnost – vyhnout se Silvestrovské zábavě při
sledování televize... “Dědek”, jak skauti říkají, je
místo bez elektřiny, kde si lidé večer sesednou
kolem stolu a hrají se stolní hry, nebo se sedne u
kamen nebo krbu a povídá se a zpívá... Je možné jet
i jen na část akce, podle domluvy. Určitě pozveme
přátele, kteří nezkazí zábavu, i mimo aktivní
členstvo kmene. Čeká nás mj. “Den v zahraničí”,
“Den financí”, “Den zpěvu” a spousta dalších
legrácek, her a výprav po jižních Brdech. Prosíme
všechny zájemce, aby se přihlásili Fandovi
nejpozději do 14. 12. a zároveň zaplatili 200 Kč
(jídlo bude společné, potřebujeme vědět, kolik nás
pojede a nakoupit zásoby! Čtyřicet korun na den
není moc, ne?). Výbava: inspiruj se seznamem
vybavení na tábor (viz Ondaqua č. 2), ale hlavně:
kvalitní spacák, karimatka, dobré boty – nejlépe
dvoje a k tomu ještě tenisky nebo teplé bačkory do
chalupy, teplé oblečení – i náhradní na převlečení,
podle počasí čepičku, rukavičky, šálu či “Jégrovo
spodní prádlo teplé”, dále několik párů tlustých i
tenkých ponožek, oblečení na spaní (jen zelenáč spí
ve stejném prádle, v jakém byl celý den – pak je mu
v noci zima!), spodní prádlo, svítilna, hygienické
potřeby, ručník, mýdlo, osobní věci na výpravu a
pozor – slovník cizího jazyka (pokud se učíte víc
jazyků, vezměte jich víc)! Bude-li sníh vezmi si boby
nebo sáně a svůj batoh si upevni ná ně – je mnohem
lehčí a příjemnější zátěž táhnout, než ji nést na
zádech – to jsme si ověřili na “Bobové” výpravě letos
v lednu – byla také na “Dědka”. Z oddílového
vybavení vezmeme velkou sekeru, petrolejky, několik
kanystrů na pitnou vodu, luk a fípy a určitě kroniku!
Sraz (odjezd) a návrat bude včas oznámen – v době
tvorby tohoto programu (konec září) ještě nikdo
neví, jak budou autobusy vlastně jezdit...

Leden 2008
2. 1. - středa
Prvním podnikem v novém roce bude Pátá kmenovka.
Sraz v 16:00 v klubovně, nezapomeň všechny osobní
věci a skautský kroj. V tomto týdnu opět nebudou
klanovky.

A to je konec přátelé ….
… aspoň prozatím ☺
Opakování je matka moudrosti
Klan Žlutého Vlka má schůzky pod
vedením Owačiry Kuželky vždy ve
středu od 15:00.
Klan Modré Želvy má schůzku pod
vedením Owačiry Čiperky a to ve
čtvrtek od 17:00
Chceš se i ty stát skautem???
Zažít skvělé zážitky ???
Tak přijď na jednu ze schůzek,
které vidí a pár řádků výše.
Kde máme klubovnu???
V Charvátově ulici vedle
nemocnice ve staré Příbrami u
parkoviště.
Vůdce oddílu:
Michal Ptáček 720 378 175
S pozdravem redaktor časopisu
Josef Malčic 723 649 041

P.S. náměty do časopisu posílejte
na Ondaqua@seznam.cz

