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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu

Oddílový časopis Kmene Mohawk
 (4. chlapeckého skautského oddílu

Svazu skautů a skautek ČR
a 40. oddílu Bobří Stopy) Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA
Seigu Mohawkové! Zdraví vás v pořadí třiadva-

cáté číslo oddílového časopisu (občasníku? :-) 
Ondaqua.

Najdete v něm zápisy z výprav - „Cyklovýprava, 
která vlastně vůbec nebyla na kola“ a poslední 
výpravy - „Plavčíkova první výprava na vodu“. Mezi 
nimi, jen jeden den po „Cyklovýpravě...“, byla „Klokaní 
kapsa“, ale o ní již bylo psáno ve vývěskách – zápis je 
tedy uložen v DODATKOVÉ KRONICE.

Najdete zde i pár slov ke členům-nečlenům, 
„pár slov o táboře“ - vždyť léto se kvapem blíží, 
výsledky oddílového bodování Javorová Nažka za 
poslední měsíce, trochu toho programu na léto a 
začátek podzimu a ještě něco navíc!

KRÁSNÉ LÉTO a dávejte na sebe pozor!
Fanušu - Kanyatara, vůdce oddílu 

(třetí náčelník Mohawků)

JAVOROVÁJAVOROVÁ  
NAŽKANAŽKA

Březen
Jasan 456 bodů

Sklíčko 349 bodů
Kuželka 218 bodů

Duben 
Jasan 362 bodů

Kuželka 155 bodů
Kozel 144 bodů
Sklíčko 90 bodů
Krtek 28 bodů

Květen 
Kozel 68 bodů
Jasan 60 bodů

Kuželka 45 bodů
Sklíčko 22 bodů

 Jak vidíte, v bodování je veliký „rozptyl“ mezi 
nejlepším a nejhorším v daném měsíci. Promítají se do 
toho nejen výsledky her a bodovaných soutěží a 
úkolů, ale i účast (či neúčast) na výpravách a dalších 
oddílových podnicích a také omlouvání případné 
nepřítomnosti.

Kluci, vaší aktivitě se meze nekladou – je mnoho 
způsobů, jak získat body navíc – zápisem do kroniky, 
článkem na vývěsku nebo do Ondaquy, indiánským 
výrobkem (například pokud si vyrobíš část 
indiánského oděvu, apod.). Snažte se, o vítězi 
celoroční Javorové Nažky může rozhodnout jeden 
zápis v deníku, nebo i OV, nepřinesené na schůzku!

Průběžné výsledky do Celoroční Nažky se 
dozvíte, pokud si na schůzce nebo při  výpravě 
vzpomenete a zeptáte se náčelnictva. Ber to jako 
úkol – kdo se nenápadně zeptá, nejen že se dozví, kdo 
že tedy Nažku (prozatím) vede, ale dostane i bonus - 
20 bodů. Pokud se zeptáš nešikovně, dostanou bonus 
všichni, pokud šikovně, budeš ho mít třeba jen ty. 
Platí do konce června.

Ještě jedna poznámka: divíte se, proč je 
v bodování tak málo lidí a každý měsíc je v seznamu 
někdo jiný? Někdo v bodování vůbec není? Není to 
chyba ani omyl – členové si sami do Kartičkovníku 
(tedy do své kartičky) dopisují získané body. Pokud 
si mezi povídáním ke konci schůzky body nenapíší, 
nemají je. Stejně tak, když někdo odejde dřív a 
nezeptá se.

Ke konci měsíce je třeba kartičky odevzdat, 
aby se mohlo bodování vypočítat – kdo zapomene, 
nebo nenechá kartičku na svém místě – Smolík... :-/

A co bude letos cenou za vítězství v celoroční 
Javorové Nažce? Podle výsledků bodování v měsících 
všichni členové dostávali oddílovou měnu – Mušle. Tak 
tomu bude i v případě Celoroční Javorové Nažky. 
Letos nás čeká novinka – nebude jedna cena, ale 
několik – a ty se budou dražit. Každý má možnost 
získat vysněnou věc – ale jeho „konto“ závisí na 
výsledcích za celý rok...

A co bude „předmětem aukce“? Nechte se 
překvapit – třeba to bude i něco, co je nějakou dobu 
v oddílovém Mušlo-ceníku. ;-)

PÍŠÍ O NÁSPÍŠÍ O NÁS
Díky snaze degandawídy (podnáčelníka) 

Mohawků – Atany se o Mohawkách píše ve spoustě 
příbramských i nepříbramských novin. Psalo se ve 
Skautu-Junáku, Klubovním Hlasateli, minipozvánka na 
tábor byla v Kahanu.

Pravidelně o nás píší noviny Periskop a 
Příbramský deník. Posledními články byly Klokaní 



kapsa a díky Páje i Plavčíkova první vodácká výprava!
A co Ty? Kdy se chopíš úkolu napsat nejlépe do 

pondělí článek z výpravy a dodat ho i s několika 
fotkami (které může dodat zase jiný z Mohawků) 
dodat do novin?

Z KRONIKYZ KRONIKY
CYKLOVÝPRAVA, která vlastně 

vůbec NEBYLA NA KOLA
30. 5. 2009

Svého času – za dob náčelníka Osoondaha – 
jezdili Mohawkové na výpravy na kola docela často. 
Dokonce i tábor v roce 2005, nazvaný „Skorotábor“, 
byl na kolech (tedy spíše na chalupě a na kolech se 
jezdilo). 

Nevím, co se přihodilo, ale již několikrát se 
stalo, že plánovaná výprava na kola neproběhla. Chtěli 
jsme tuto „smůlu“ prolomit a domluvili jsme se na 
sobotu 30. května.

Už od rána drobně mrholí, chvílemi situace 
přechází i do deště. V létě nic tak hrozného, ale dnes 
je studený vítr... Do klubovny přijíždí pouze 
owačirové Jasan a Kuželka. Kanyatara jede z Prahy z 
noční směny, dorazí později. „Žhavíme drát“, jak že 
to dneska vlastně provedeme.

Porada pokračuje i osobně – někdo navrhuje 
muzeum, jiný bazén, někdo by šel klidně ven pěšky. 
Domlouváme se, že se doma převlékneme z „cyklo“ a 
sejdeme se u Kanyatary.

Tam se za chvíli také opravdu scházíme. Jasan 
zůstal doma, je mu nějak nevolno, jinak doráží Atana, 
Kuželka a nakonec i Sklíčko.

Uděláme „Videopárty“ - vybíráme, na jaký 
thriller že se to podíváme... <vtip>. Koukáme na 
Mohawská videa z letošního jara – Ivančena, Lesní 
škola Bobří Stopou, Tajemné Brdy a do čtvrtice ještě 
jedno.

Rozcházíme se odpoledne – Sklíčko odjíždí, 
Atana půjde do práce a Kany s Kuželkou vyráží na 
minivýpravu směr Žežány.

Chvilku mrholí, chvilku je „jen“ zataženo, 
člověk by myslel, že venku nikoho nepotká, ale přece. 
První se zastavujeme pro buřty – na výpravě si je 
opečeme.

Míjíme skály, motáme se lesem po pěšinkách i 
„rovnou za nosem“. Nacházíme pěkné místo, zarostlé 
borovicemi, které vypadají jako kleč, mezi nimi 
borůvčí a mech... K tomu výhled – no nádhera (jako z 
Jestřábovy „titulky“ Pojď semnou tam, kde nebe je  
krásné a modré a kde oblaka bílá...“ ). Nezdržujeme 
se dlouho – mech je hezká věc, ale po dešti „to 

čvachtá“ :-) 
Skryti v lese nedaleko seníku rozděláváme na 

vhodném místě oheň. Všechno je mokré, včetně dřeva 
na podpal, potřebujeme asi pět až sedm zápalek (ach 
ta paměť – ta pokulhává...). Samozřejmě nepoužíváme 
papír, ani nějaké chemikálie!

Pečené buřty zahřejou slovy jedné reklamy 
„tělo i ducha“ :-) a hned je veseleji. I když Goretex i 
Mývalí „psí sádlo“ povolili a nožky začaly „vlhnout“...

Otáčíme se směr Příbram a přes Narysov 
dorážíme do svých domovů zhruba za hodinku. 

PLAVČÍKOVA PRVNÍ VÝPRAVA
NA VODU

12. - 14. 6. 2009

Kam nás další výprava zavede, to jsme nevěděl 
nikdo, byla to totiž vodácká výprava. V pátek 12. 6. 
09 navečer autobusem do Solenic vyrazili Kanyatara, 
Pája, Komb a nováček Jirka. Tam na nás v místní 
čerpačce už netrpělivě čekala mohawská pramice 
Polka.

Bylo potřeba naši lodičku řádně umýt a vyčistit 
– tohoto úkolu se ujal náš nováček, a tak Jirka získal 
svoji přezdívku Plavčík. Jelikož Polka není už 
nejmladší, má v sobě dírku, tak se není čemu divit, že 
ji nejeden z nás nazval hanlivě „Titanic“, ale jinak je 
na starou kocápku spolehnutí. Nafoukli jsme 
Červeného traktůrka, naskládali do něj všechna 
zavazadla, zapřáhli ho za pramici a hurá na vodu. :-)

Projeli jsme Podkovou, tak se říká jedné části 
Vltavy mezi Orlíkem a Kamýkem, kochali se krajinou a 
hledali vhodné místo k utáboření. Fanda se chtěl 
utábořit v trempské chajdě, ale tu jsme nenašli, 
jelikož byla již zbořena. Utábořili jsme se na jejím 
místě – postavili přístřešek z plachty a nafukovací 
lodě, rozdělali oheň a šlo se baštit. Co? Vuřtíky a 
chleba. Čas už hodně pokročil, zalezli jsme do 
spacáků a usínali s pohledem na hvězdičky.



Ráno se nikomu nechtělo z vyhřátého pelíšku, 
na rozcvičku se musí a hezky na boso, v trenkách či 
kraťasech a tričku či bez něj. Odměnou nám byly 
lesní jahody. Z dáli je slyšet bučení krav, a tak bylo 
toto místo pojmenováno „Bučící tábořiště“. Někdo 
balí, jiný připravuje snídaní – čaj, chléb s máslem a 
povidly, a oběd – mohawské neműssli. Čeká nás den na 
vodě. 

Hrajeme vodní vybíjenou – tým A: Pája a Komb 
na Polce a tým B: Kanyatara a Plavčík na Červeném 
traktůrku. Úkol je jasný – zasáhnout protivníky do 
těla, ti se však mohou bránit stříkáním vody, úprkem 
či odrážení ringo kroužku pádlem. Je to príma 
vyblbnutí. 

Po krátkém obědě a uklizení tábořiště vyrážíme 
zpět k čerpačce doplnit zásoby pitné vody. Než jsme 
se však nalodili, přišly se na nás podívat krávy s telaty 
– asi nás chtěli vidět hezky pěkně zblízka.

Po doplnění zásob vyrážíme dál po proudu, 
míjíme naše první tábořiště i „kostru dinosoura“, jak 
Plavčík pojmenoval větve čouhající z vody. Krajina se 
mění – skály a lesy se střídají s chatami a 

chatičkami... Nové místo k utáboření jsme našli 
v lese u delty malého potoka. Opět vynášíme všechny 
věci z lodí, stavíme přístřešek a rozděláváme oheň. 
Čeká na nás vydatná večeře – bramborové knedlíky se 
zelím, smaženou cibulkou a salámem. To byla mňamka. 
Před spaním přišlo na řadu i zpívání u kytary.

Čas letí jak ta voda, je tu neděle. Kolem 9h se 
všechny „housenky“ vybatolí zpod přístřešku. Opět 
balíme, připravujeme snídani a oběd – těstoviny s 
vepřovým mase na cibulce. A než se oběd dovaří, 
stíháme si zahrát hru přepadení karavany. Sluníčko 
krásně hřeje, jako celý víkend, tak ještě než 
vyrazíme hurá do vody – někdo se jen smočil, jiný si i 
zaplaval... 



Cesta zpět byla nejlepším tréninkem správného 
a sehraného pádlování nejen pro Plavčíka. Chvílemi 
jedeme i ostrým tempem. Na řece nejsme sami, 
potkáváme motorové čluny a lodě a vlny, které po 
jejich přejezdu, se odrážejí od břehů, nás pěkně 
rozhoupou, alespoň je zábava …

Po návratu do Solenic, odnášíme Polku na 
připravené krakorce, balíme Červený traktůrek, 
naposledy přebalujeme batohy, aby se toho co nejvíc 
neslo na zádech... Sluníčko nám nejen na tvářích 
namalovalo červenohnědé zbarvení a my s pocitem 
pěkně stráveného víkendu v krásné přírodě odjíždíme 
do svých domovů. 

Pája

VEZMI A ČTIVEZMI A ČTI
Milý chlapče, ty jsi skaut. Víš co je to skaut?

Stopař, Pane.
A stopař – to je vůdce.

Znáš příběh slepce, který chtěl vésti druhého 
slepého? Oba upadli do jámy a zahynuli.

Pane, povedeš-li mne ty, nestane se mi to neštěstí.

Právem se mne dovoláváš:
Já jsem první Vůdce, jsem první Stopař.

Nejsem pouze Vůdce, jsem i stezka.
Nejen stopař – jsem Světlo.

A ten, který mne sleduje, nejde tmou  
Následuj mne a uvidíš jasně.

Následuj mne, a tvoje světlo osvítí 
tvé bratry skauty.

Následuj mne, a učiním z tebe skauta, 
to znamená stopaře vedoucí lidi.

Takového, jako byli chlapci z Galileje, kteří se 
jmenovali Jakub a Jan, Petr, Ondřej a Filip a ostatní, 

kteří byli  má první družina. 

Jiří Reinsberg
SKAUT přemýšlí o Kristu

TÁBOR 2009TÁBOR 2009
Bratři Mohawkové! Ti aktivní z vás (což by 

vlastně měli být všichni – ale k tomu se v této 
Ondaquě ještě dostaneme) jistě vědí, že na přelomu 
května a června proběhlo u Mohawků velké hlasování, 
které se v historii Kmene Mohawk i Příbramské 
„Čtyřky“ vyskytlo vůbec poprvé.

Náčelnictvo se rozhodlo uvažovat, kromě pro 
letošek původně plánovaného stálého tábora na našem 
tábořišti v Borotíně, i o jiné variantě tábora. 

Variantě, kdy je menší počet táborníků výhodou.
A tak jsme se na jednom z podniků (konkrétně 

ke konci  Klokaní Kapsy) sesedli kolem klubovních 
stolů a Kanyatara oslovil všechny přítomné s 
dotazem, jak by si představovali letošní tábor.

Dohodli jsme se, že domluvený termín již příliš 
měnit nebudeme, ale že formou, místem a provedením 
„trochu zacloumáme“ :-) .

Padaly návrhy jako: vodácký putovní tábor, 
cyklotábor, putování pěéšo, pomoc s opravou kostelů i 
kombinace putování a stálého tábora. Při domlouvání 
míst / místa jsme prošli celou republiku – od Beskyd 
po Hory Krušné, od Kerkonoš po Šumavu. Motali jsme 
se i po okolí našeho hornického města.

Co je nejlepší? Pro co jsme se rozhodli? Co bylo 
plánem? Co se pak podařilo domluvit a zajistit? Kam 
tedy pojedeme a kdy? Jsi zvědavý? Podívej se do 
programu na konci této Ondaquy... :-)

RENEGADERENEGADE
(odpadlík)

Hoši. Stává se, že že člen oddílu, chlapec již 
odrostlý, odchází z rodné Příbrami, dojíždí do školy 
jinam, nebo jeho zájem o oddílovou činnost ochabne. 
To se stát může a stává se to. V takovém případě 
bychom čekali, člen dá oddílu vědět, že odchází. 

Přijde se rozloučit na schůzku nebo jiný 
podnik, vrátí zapůjčené vybavení (ešus, kotlík, pádlo, 
oddílovou plachtu, nebo oddílový luk, který si třeba 
přinesl domů z nějaké výpravy), kroniku, kterou má 
třeba doma a vyrovná dluhy (pokud nějaké má – ať už 
k oddílu nebo kamarádům). Na rozloučenou pak podá 
ruku kamarádům...

Ne každý je tak silný, aby dokázal sám říct, že 
„končí“. Ale existujou i jiné možnosti: když 
náčelnictvo vidí, že člen, předtím nadšený a zaujatý 
činností se nějakou dobu neukázal a nedal o sobě 
vědět, pátrají po příčině. Volají, píšou, přijdou za 
kamarádem a ptají se, co se stalo. I v tuto chvíli je 
možnost „přiznat barvu“.

Další možností je „Stopa“ při odchodu člena – 
hoch napíše ostatním vzkaz, že už nepřijde. I to je 
fér a patří za to uznání.

V době moderních technologií je možností i e-
mail, ICQ, nebo SMS. I to se počítá.

Bohužel k dnešnímu dni máme v oddíle několik 
„odpadlíků“ - členů, kteří o sobě nedali nic vědět a 
přijdou jednou za „uherák“, nebo jsme je dokonce již 
nějakou dobu neviděli. Když za nimi přijdete, řeknou 
vám, že „zrovna příště nemají čas“, „nějak jim to 
nevychází“, nebo „že příště určitě přijdou“ (a nestane 
se tak). Oddílu dluží za registraci (od ledna), za 



příspěvky (někteří ještě od loňska), mají doma od 
oddílu zapůjčené vybavení.

Pro hříšníky – odpadlíky: Stále Tě považujeme za 
kamaráda, ale tenhle postup je nefér jednání – dal 
sis PÍSEMNOU přihlášku, očekávali bychom něco 
obdobného i při Tvém odchodu.

Čekáme, že se se nám ozveš nebo přijdeš na 
schůzku do konce června.

Zveme Tě: Ještě máš možnost jet s námi na 
tábor – a letos bude tábor opravdu netradiční... - 
viz. jednotlivé části níže.  

V případě pozice „mrtvý brouk“ Tě budeme 
kontaktovat pro vyrovnání Tvých dluhů – a to by byla 
opravdu ostuda...

Kanyatara, náčelník Mohawků

ČLOVĚK A KRAJINA
Člověk je součástí krajiny - přírody a svým jednáním 

ji dokáže ovlivnit. 
Člověk krajině – přírodě, dovede ublížit.

Odhazuje odpadky v lese a i jinde. 

Kácí stromy tam kde  nemá. 
Narovnává koryta řek a potoků. 

Odvodňuje nadměrně pole, louky pastviny.
Ruší mokřady a hnízdiště ptáků i jiných živočichů.

Vypouští mnoho škodlivin z komínů. 
Do řek teče mnoho splašků.

Člověk své špatné činy těžko odstraňuje. 
Likviduje černé skládky a odpadky recykluje – 

- znovu zpracovává.
Vysazuje stromy tam kde je neuváženě vykácel.

Čistí koryta řek od odpadků a vysazuje ryby do řek.
Nadměrné pastviny zalesňuje.
Obnovuje mokřady a hnízdiště.

Přechází z pevných paliv na paliva ušlechtilá a využívá  
obnovitelné zdroje energie. 

Buduje čistírny odpadních vod.
Recyklace – znovuzpracování (starý papír na nový,

kovový odpad na nové nádobí, atd.)
Eroze – odplavování orné nebo lesní půdy vodou,
odnášení větrem, rozpukání od slunce a mrazu.

Revitalizace – obnova třeba: rybníka, mokřadu, lesa.
Atana

Program Mohawků 
na lété 2009 (no dobře, tak léto)

ČERVEN 2009:
24. 6.
středa

Zakončovačka - 11. Kmenovka v jedenáctém období Mohawků. Tentokrát si opravdu 
všichni vezmou kompletní skautský kroj, osobní věci. Objeví se i psaná kronika - jak 
bylo již několikrát řečeno na Kmenovku vždy přineseme kroniku, (ať je jakkoliv 
rozepsaná a nedodělaná) abysme se do ní mohli podívat, něco si z ní přečíst a také 
ohodnotili kronikové zápisy.

            

26. - 27. 6.
pátek – sobota

Přes Brdy. Krátká, ale zato náročná, putovní výprava. Sraz v pátek v 16,15 na dolní 
části autobusového nádraží. Vyrazíme do Vobe a pěšky dál a dál a dál až za kopečky. 
V sobotu návrat večer, podle „fyzičky mužstva“ cca. v 19 h. S sebou: jídlo na cca. 30 
hodin, menší množství pití (asi ½ - 1 litr), nenápadné oblečení do přírody, kvalitní 
„rozšláplé boty“! Žádné zbytečnosti, žádné hlučící „ďáblovy skříňky“.

PRÁZDNINY 2009:
11. - 12.? 7.
sobota – neděle

Stavba tábora. Společně s dalšími skauty pojedeme „stavět tábor“ na Vystrkov. 
Sraz u Kanyatary doma (Příbram IV., Nádražní 357 – vedle Telecomu a veterinářů 
„Na Weilovně“) v sobotu v 8,00. Naložíme týpí, nějaké tyče, naší bagáž a nás a hurá 
na Vystrkov. Návrat nejspíše až v neděli odpoledne. Pracovní oděv a rukavice se hodí, 
dále vezmi věci jako na výpravu (karitaťku, spacák, láhev s pitím {ideálně málo sladký 
slabý čaj}, oděv do každého počasí {u vody bude chladno}), jídlo do barbuchy a 
plavky. Osobní věci. Co dodat?

            

20. 7. - pondělí  Předtáborová schůzka. Klubovna 15,00 – 18,00. Co má ruce a nohy – fšechno sém!!!



24. - 26. 7.
pátek - neděle

V tomto termínu pojedou někteří z Mohawků pod vedením „Fanouše“, jak říká Komb, na 
setkání skokanů (na skákacích botech, ne těch skokanů zelených) AUBRIA do Ostravy. 
Bližší informace u náčelníka. Že by to bylo neoficiálně nultou částí tábora...? :-)

27. 7. - 1. 8.
pondělí - sobota

Tábor 2009 – část I. (stálá) 
Společně s 9. vodáckým oddílem 
Beroun budeme tábořit na 
tábořišti „Kosa“ na Vystrkově. 
Spíme většinou v podsadových 
stanech, týpí bude jako sněmovní 
stan. Věci dej do bedničky a 
velkého kvalitního batohu na 
záda – ten budeš ještě 
potřebovat! Na programu 
táborová hra, vodácký výcvik, 
hry, trocha práce, zpívání s 
kytarou – prostě jako na táboře. 
Jsme Mohawkové – co vy na to: vezmeme s sebou vše indiánské? Tatanku, lakrosky, 
indiánské oděvy (to je úkol i pro Tebe!). Do batohu přibal několik hřebíčků, skobiček 
a provázek – v podsadě může přijít vhod. Přesný čas odjezdu / odchodu domluvíme v 
neděli 26. 7..

1. - 8. 8.
sobota - sobota

Tábor 2009 – část II. (pěší) Rovnou z tábořiště z Vystrkova vyrazíme „Za mnou v 
pořadí vedoucí výpravy... zde...!“ :-) směr SEVER JIH. Půjde se, co noha nohu mine, 
podél Vltavy a Otavy, pěknými místy s nádhernými výhledy přes Schwarzenberskou 
hájenku a Myší louku, Zvíkov, Říčky až ku Písku, případně do Píseckých hor. Návrat v 
sobotu do 17. hodiny. 

9. 8. - 16. 8. 
neděle - neděle 

Tábor 2009 – část III. (cyklo) Jednu noc pouhou se vyspinkáme doma, osedláme 
Šemíky, kostitřasy a jiné „bajky“ a vyrazíme na cykloputování. Trasu přizpůsobíme 
stavu fyzickému i počasí, předpokládáme směr JIH :-) (Blatensko, Sušicko). Poslední 
víkend se zastavíme i Vystrkově – pomoci s bouráním tábora. A pak už pomalu domů... 
Bude to, myslím, náročný, ale pěkný tábor...

ZÁŘÍ 2009:
2. 9.
středa

Zahajovačkou zahájíme činnost dvanáctého období Mohawků. Zahajovačka je jednou 
z nejslavnostnějších schůzek - všichni členové přidou v kroji. Zalistujeme starými 
kronikami, krátce zavzpomínáme na uplynulé roky, zazpíváme si, domluvíme si časy 
schůzek, zahájíme novou Javorovou Nažku – bude toho hodně... Úklid klubovny od 
15,00, zahájení v 16,00, zakončení v 18,00. Nezapomeň kompletní, po táboře 
doplněné osobní věci a kompletní kroj (včetně pokrývky hlavy) a školní rozvrh! 

11. - 13. 9.
pátek – neděle

Výprava – podrobnosti budou oznámeny na Zahajovačce, napsány v dalším čísle 
Ondaquy a uveřejněny (ve vývěskách i na oddílových internetových stránkách).

            

Vůdce oddílu je František Máška – Kanyatara, telefon má 774 914 200, 
email: kanyatara@gmail.com, Skype: specialsport a ICQ: 44 24 71 81 6.

Schůzky až do června 2009 máme každou středu od 16,30 do 18,30. 

Naše klubovna je v chatě mateřské školky v Charvátově ulici 
(vedle nemocnice ve staré Příbrami).

Internetové stránky oddílu jsou: http://mohawkove.unas.cz 
nebo http://lhjezekvita.blog.cz

mailto:chirsbrdy@gmail.com

