Nejbližší.

Naplno prožité podzimní prázdniny

4.11.2010

28 – 30.10. 2010

Kmenová schůzka
16,00 až 18,00 h.
11.11.2010
Klanovka
16,00 až 18,00 h.
13 - 14.11.2010
Všestranný
bojovník.
18.11.2010
Klanovka
16,00 až 18,00 h.
25.11.2010
Vítání Adventu.
14,00 až 18,00 h.

2.12.2010
Kmenová schůzka
16,00 až 18,00 h.

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

www.smolotelskydvur.cz

Podzimní prázdniny prožil náš kmen Mohawk naplno v Plzni. Hlavním cílem při
plánování výpravy byla návštěva Dinoparku.
V době podzimních prázdnin jsme odjížděli do Plzně již ve čtvrtek 28. Října.
Cesta vlakem je vždy příjemná, a pokud spoje navazují tak i krátká. Po příjezdu do
Plzně se přesouváme do klubovny skautského oddílu Bílá střela. Naše cesta vede
okolo prodejny s Legem a tak je v tuto chvíli rozhodnuto.
Další vhodná cesta povede přímo sem.
Klubovna Bílé střely leží nedaleko řeky Radbuzy a nedaleko lesoparku Homolka.
Nezdrželi jsme se v ní dlouho, bereme věci potřebné do bazénu a odcházíme si
zaplavat. Nechce se tomu věřit, ale jeden a půl hodiny v bazénu uteklo doslova jako
voda. Večer byl v klubovně vyplněn plněním Totolanů a Vlčků, ke slovu přišli i úpolové
hry. Část večera se věnovala malování obrázků z uplynulého dne.
Páteční ráno bylo plné sluníčka, které říkalo, že dnešní den si užijeme.
První cesta vedla do Dinoparku. K vidění byli statické i pohyblivé modely dinosaurů
v životních velikostí, kluci využili nejrůznější prolézačky a jiné atrakce pro děti,
lanovku, sítě a podobně. Navštívily jsme 3D kino a shlédli film ze života dinosaurů.
Po třech hodinách jdeme dál, naše bundy skončily v batohu, protože sluníčko se
činilo. Další pouť Mohawků vede přímo do prodejny s Legem, zde jsme se trochu
zdrželi. Bylo se stále na co dívat a vybírat.
Nakonec bratr Fík odjíždí na policejní motorce a bratři Titton s Plavčíkem si
odvádějí do klubovny postavičku Faraóna a Roztleskávačky. Po celý zbytek výpravy
se Lego hračky stali součástí každé volné chvilky.
Páteční podvečer věnujeme drobnému sportování v lesoparku Homolka, jsou zde
nejrůznější prolézačky, dráhy, šplhadla a jiná zařízení, na kterých si lze vyzkoušet
svou obratnost.
Večerní čas v klubovně byl využit k hrám i získání několika bodů ve vědomostních
soutěžích. Stromy, ptáci a savci občas změnili své jméno za jiné, ze Smrku byla
Bříza a z Polního zajíce Jelen. Inu co se jednou nenaučíš – nevíš nebo hádáš.
Sobotní dopoledne bylo věnováno hlavně úklidu a balení. Po obědě se loučíme
s klubovnou Bílé střely a okolo řeky Radbuzy jdeme na nádraží. Výprava získala
známku jedna, mužem výpravy se stal bratr Titton.

Atana

Z kmene
V měsíci Padajícího listí, vyhrál
hlavní cenu bratr Fík. Tentokráte si
vybojoval hru Mikádo. Na měsíc
Jelení říje byla dána do boje
KOLOBĚŽKA..
Jen málo zbývá k získání několika
Totolanů a bratrům Páťovi a
Tittonovi
bude
udělen
další
šlechtické titul.
Již teď se kmen těší na Silvestra
2010. Spolu s námi tam také
pojedou bratři a sestry z Plzně.
Jedná se o 91.oddíl vodních skautů
KOTVA.
WWW.KOTVA91.WEBDONE.CZ
Jako první se přihlásily a získali
volná místa. Stále však mají šanci
další zájemci.

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 /
www.shawnee.skauting.cz
Klubovna, schůzky :
Charvátova ulice (nedaleko nemocnice ve staré Příbrami, od
vchodu vlevo, chata v zahradě MŠ)
Vždy každý čtvrtek od 16,00 hodin do 18,00 hodin.
Pro chlapce od 7 let do 14 let věku.

Nový indiánský motiv pro americký dolar 2010
Autor: www.zlataky.cz
Americká mincovna dnes oznámila nový motiv pro rubovou
stranu mince, který bude použit na americkém dolaru 2010 Native
American. Tato série mincí zobrazuje každý rok různé designy na
rubové straně věnovány na počest původním Američanům Americkým indiánům.
Návrh je založen na tématu „Government - The Great Tree of
Peace“ ( Vláda - Ohromný strom míru ) a zobrazuje Hiawatha
Pásek spolu s pěti šípy svázanými dohromady.
Tento pásek je vizuální záznam stvoření Haudenosaunee nebo-li
Konfederace Irokézů.
Symboly na pásku a pět šípů představují pět národů: Onondaga,
Mohawk, Oneida, Cayuga, a Seneca.
Rub bude zobrazovat nápisy „United States of America“, „$1“,
„Haudenosaunee“ and „Great Law of Peace“ ( Velký zákon míru ).
Celkový design je navržen jedním z hlavních designérů z Artistic
Infusion Program Thomas Clevelandem. Líc mince bude zobrazovat
portrét Sacagawea a dítěte od Glenna Goodacrea.
Tento design byl již použit v minulých sériích dolarových mincí.
Nápisy na lícní straně mince jsou tradičně „Liberty“ ( Svoboda ) and
„In God We Trust“ ( V Boha věříme ).
Moto „E Pluribus Unum“, datum a značka mincovny budou vyryty na
hraně mince.
Native American Dolar bude vydán v lednu 2010 prodáván během
celého roku.
Podle amerického zákona, nejméně 20% vyprodukovaných dolarů
musí být tematicky spojovány s indiánskou kulturou.

Boj o Javorovou nažku – za měsíc Padajícího listí 2010
Fík 461 bodů a 100 % docházka.
Páťa 432 bodů a 80% docházka.
Plavčík 411 bodů a 100% docházka.
Ondra 343 bodů a 80% docházka.
Titton 275 bodů a 100% docházka.
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