Nejbližší.
8.4. 20 10
Klanovka
16,30 až 18,30 h

10.4.2010
Přístřešek, oheň a
dlouhý šíp.
Jednodenní výprava.

15.4.2010
Klanovka
16,30 až 18,30 h.
22.4.2010
Klanovka
16,30 až 18,30 h.
23 – 25.4. 2010
Skautský památník
IVANČENA

29.4. 2010
Klanovka
16,30 až 18,30 h.

Ze zápisníku lorda Baden – Powella.
Zulové jsou nejlepší ze všech kmenů v jižní Africe. Je to proto, že je
každý Zulu již od mládí připravován na stopování. Když je chlapec
dost starý, aby se stal bojovníkem, je natřen po celém těle bílou
barvou. K jeho osobní ochraně mu dají štít a k lovu a pro boj
s nepřáteli krátký oštěp. Pak ho pošlou ven do buše. Každý kdo ho
uvidí – i příslušník jeho vlastního kmene – ho musí, pokud má ještě
na těle bílou barvu, sledovat a zabít. Tahle bílá barva se nedá smýt,
spadne z něj však sama asi tak po měsíci. Proto se tedy chlapec
musí po jeden měsíc skrývat v divočině. Aby si opatřil potravu a
oděv , musí sledovat stopy divoké zvěře a připlížit se k ní dost
blízko, aby ji mohl svým krátkým oštěpem složit. Aby si připravil
jídlo, musí si rozdělat oheň třením dvou kousků dřeva. Musí si však
dát pozor na to, aby kouř jeho ohně nepřilákal žádné protivníky,
kteří by ho museli zabít. Musí urazit dlouhý kus cesty, a přeplavat
řeky aby unikl svým pronásledovatelům. Musí také obstát v boji
s divokou zvěří, dokonce i se lvy. Teprve po měsíci, když zmizí bílá
barva, se smí vrátit do své vesnice. Je pak pyšný a sebevědomý,
neboť dokázal, že je schopen postarat se sám o sebe. Je proto
přátelsky přivítán a přijat do kruhu mladých bojovníků svého
kmene.

Noc s Andersenem plná zážitků i v dalších dnech.
26 – 28. 3. 2010

www.mohawkove.unas.cz
www.lhjezekvita.blog.cz
www.iklubovna.cz
www.pribram.cz
www.svazskautu.cz
www.shawnee.skauting.cz

Desátého ročníku Noci s Andersenem, se rovněž coby účastník a spolupořadatel,
zúčastnil kmen Mohawk. Mohawkové mněli svůj sraz v klubovně. V ní došlo k přebalení
batohů a následně odešli do knihovny Jana Drdy. Oficiální začátek desátého ročníku Noci
s Andersenem byl v 18,00 večer. Na dvanáct dětí a letos byli v převaze kluci, přišlo
prožít jednu noc v roce do své knihovny. První zajímavostí byla návštěva knihařství paní
Turečkové. Zde se děti dozvěděli, jak se tvoří vazba knih, časopisů a i jiných tiskovin.
Rovněž poznali výrobu paspart, zlacení a další činnosti než je kniha hotová.
Po návratu do knihovny následovala taneční chvilka, bratr Kanyatara z kmene Mohawk,
připravil taneční podložky a vždy čtyři děti mohli vyzkoušet svou dovednost.
Tuto činnost přerušilo jenom následné opékání buřtů na dvoře knihovny.
Chutné buřty vystřídaly drobné hry a návrat do prostot knihovny. Kde je rovněž čekal
Skřítek, přišel se na chvilku podívat, co se děje.
Po promítnutí dvou filmů z činnosti kmene Mohawk se účastníci Noci převlékli do svých
kostýmů. Nastala soutěž v maskách a k půlnoci se šlo i pro poklad do sklepení knihovny.
Noc vyvrcholila půlnočním dortem s deseti svíčkami.
Sobotní ráno na sebe nenechalo dlouho čekat. Budíček, balení věcí a lahodná snídaně
v podobě koláčků. Okolo deváté hodiny ranní si rodiče své děti již vyzvedávali.
A co Mohawkové ? Pokračují ve své výpravě. Vracíme se do klubovny. Následný
program zahrnul vaření oběda na ohni. Vařila se rýže s uzeným masem. Toto vaření
přineslo nové zkušenosti a zážitky, jenom zapálení zápalky v prudkém větru se dlouho
nedařilo.
Po obědě odcházíme s detektorem kovů na stará kalová pole, nad stroják. V současné
době jsou zarostlé Borovicemi. Vyhledávání skrytých podzemních pokladů pomocí
detektoru kovů se bylo vítané. A dařilo se. Prvním pokladem byl starý hasící přístroj
Ruské výroby. Pak bratři nalezli různé drobnosti. Po návratu přišel opět tak jako včera
déšť. V neděli zkoušíme postavit přístřešek z plachty, bratrům se moc nedaří a tak ke
slovu přichází několik rad. Co s provazy, kotvení, atd. Takový drobný trénink to byl.
Prožili jsme i boj o cenný špendlík, ve zkoušce Plác do vody a to chtělo dost odvahy.
Před večerem sčítáme body, vyhlašují se výsledky a po rozloučení jdeme do svých
domovů.
Atana
Letošní desátý ročník Noci s Andersenem, byl věnován Františku Hrubínovi.

Fotografie použitá z Časopisu BŘEZOVÁ KŮRA, jenž vydává 3.skautský oddíl ze Zábřehu na
Moravě : TROJKA SHAWNNE. // www.shawnee.skauting.cz // Má téměř stejné zaměření jako
náš kmen Mohawk. A letošní letní tábor budeme mít společný. Tábor se uskuteční ve dnech 3 až 17.7. 2010.

Zprávy z lóže SKŘÍTKŮ.

Bodování měsíc :
měsíc Kdy husy snášejí vejce 2010 ( Březen )
Bratr.

4.3. 11.3. 18.3. 25.3. 26 –
28.3.

Plavčík

28
34
23
93
34

Neználek
Páťa
Fík
Titton

50 70 46 54
30

44

30

26

průměr

průměr

průměr

průměr

66 80 57 43
48 85 62 48
45 35 33 35

Noc s Andersenem, 26 – 28.3. 2010

Příspěvek Celkem. Pořadí.
body

30
0
30
30
0

278
164
299
366
182

Docházka. Šlechtický
%
titul.
Skřítek
100 %
Dřevař

3.
5. 20 %
2. 100 % Skřítek
1. 100 % Skřítek
Dřevař
4. 100 % Skřítek

Na kmenovce prvního dne měsíce
Zelené trávy, byl přijat do
šlechtického stavu bratr Titonn,
a byl mu propůjčen šlechtický
titul SKŘÍTEK. Dále bratr Fík
získal další šlechtický titul a to
titul DŘEVAŘ. Obřadu udělení
titulů se účastnily Mohawkové,
ale i bratr Krtek se svojí sestrou
Monikou.
Nejblíže k třetímu šlechtickému
titulu PLAMÍNEK, je bratr
Plavčík.

Mohawské vývěsní skříňky a jiné…
Kmen Mohawk má jako jediný
skautský oddíl v Příbrami čtyři
vývěsní plochy. Tři skříňky a jednu
nástěnku v prostorách knihovny
Jana Drdy na n.T.G.M. První
vývěsní skříňka se nachází pod
n.T.G.M. v Plzeňské ulici. Druhá
velká v pasáži Horymír. Opět
nedaleko n.T.G.M. A třetí skříňka je
v ulici
Riegrova,
nedaleko
křižovatky.
Dále bych rád upozornil na nově
opravené Webové stránky
Mohawků.

www.mohawkove.unas.cz
Soutěž

Sladkou odměnu získá ten z Vás
kdo odpoví správně na otázku :
VÍŠ KDO BYL HIAWATHA
Odpovědi k Mohawkům !

Ondaqua - občasník kmene Mohawk,
vydáno 8.4.2010, redakce: V.Čermák, Milínská
114/III, Příbram, 26101, e-mail : ducer@volny.cz
mobil : 605 483 904
Staň se i ty členem kmene MOHAWK a prožívej
netradiční výpravy, zažij alespoň jednou na vlastní kůži
hry a činnost kmene Mohawků.
Kdo vede Mohawky ? Kde hledat další informace ?
Kam mám přijít ?
Náčelník kmene: Vítězslav Čermák – Atana
mobil : 605 483 904 / e-mail : ducer@volny.cz
Zástupce – degandavida: František Máška – Kanyatara
mobil : 774 914 200 / e-mail : kanyatara@gmail.com
WEBY :
www.mohawkove.unas.cz / www.lhjezekvita.blog.cz /
www.iklubovna.cz / www.pribram.cz / www.svazskautu.cz
Klubovna, schůzky :
Charvátova ulice ( nedaleko nemocnice ve staré Příbrami,
od vchodu vlevo, chata v zahradě MŠ)
Vždy každý čtvrtek od 16,30 hodin do 18,30 hodin.
Pro chlapce od 7 let do 14 let věku.

