Nejbližší.
3.3.2011
Kmenová schůzka.
16,00 až 18,00 h.
10.3.2011
Klanovka.
9,00 až 16,00 h.
12.3.2011
Den s Ježkem v
kleci
17.3.2011
Návštěva
Příbramské teplárny

24.3.2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

26.3.2011
Mohawské
koupáníčko

31.3.2011
Městská hra

7.4.2011
Kmenová schůzka.
16,00 až 18,00 h.

Mašinky a Pralinky

Mašinky a Pralinky, tak takovýto název získala výprava Mohawků do expozice Svět železnice a
Čokoládového muzea.
Naše víkendová výprava (25 – 27.2011) započala jízdou vlakem z Příbrami do Prahy a do
klubovny Gatagewy, kde jsme byli ubytovaní. Naše cesta vedla trochu oklikou, avšak do
klubovny jsme se dostali. Inu když Praha potmě vypadá jinak než ve dne. Páteční večer
využíváme k několika hrám a pak je potřeba jít spát. Sice nás trochu ruší dunivá hudba
z přilehlé zkušebny, ale spí se dobře.
Sobotní brzké ráno nás všechny popohání k odchodu do Světa železnice a do muzea Čokolády,
snídáme, oblékáme skautské kroje a před devátou hodinou jdeme .
Svět železnice přináší velmi hluboký zážitek pro každého z nás. Na velké ploše se rozprostírá
mnohé kolejiště propracované do všech detailů a ve všech podobách. Jsou zde skloubena
všechna roční období i denní doby. Veškeré modelové kolejiště řízené počítačem vytváří noční
pohled na železnici i na její noční provoz. Snad každý bratr Mohawk má doma Lego a tak se
všichni těšily na kolejové LEGO. A bylo se na co dívat.
Kluci Mohawkové nevěděli kam se jít dřív podívat nebo na co se dívat, aby jim nic neuniklo.
Mnohý z nich zatoužil mít ten či onen model u sebe doma. Expozici doplňovali i papírové modely
nebo modely řízené elektronikou. V samostatné místnosti byla i Lego herna, bratři ji nenechali
zahálet.Tři a půl hodiny ve Světě železnice je tak trochu málo.
Další naše cesta Prahou vede do muzea Čokolády. Hned v úvodu získávají kluci herní plán a
návod. V každém oddělení je jeden obrázek a k němu se musí do herního plánu přilepit příslušná
nálepka.
Součástí expozice je i ukázka výroby Pralinek s ochutnávkou, to se nám velice zamlouvalo.
Ke konci prohlídky jsme se podívali na krátký film o výrobě čokolády.
Před návratem do klubovny se zastavujeme v MC Donaldu, kde si kupujeme hlad.
Sobotní odpoledne využíváme k prohlídce vrchu Vítkov a přilehlého pěšího tunelu. Cestu si
zpestřujeme malým házecím míčkem v památníku na Vítkově, navštěvujeme výstavu s názvem
Zlatá šedesátá. Jedná se o přehled techniky, vědy, zemědělství i běžného lidského života
v šedesátých letech. Zde bratři mohli nahlédnou do dětství svých rodičů a i do denního života
svých babiček i dědečků.
Sobotní večer v klubovně hrajeme další napínavé hry, ale den byl dosti náročný a tak po večeři
jdeme spáti.
Neděle byla věnována dovednostem a hrám v klubovně Gatagewy. Každý z Mohawků se snažil
nasbírat v závěru měsíce co nejvíce bodů. Mužem výpravy byl zvolen bratr Ondra a známkou
výpravy se stala jednička. Vlak nám odjíždí z Hlavního nádraží po půl čtvrté odpoledne, přišli
jsme jen tak akorát na odjezd.
Atana

Stoupání na HORU.
Každý z nás již od dětsví
se snaží dosáhnout těch
nejlepších výsledků, lze to
přirovnat k pomyslné hoře
nebo pyramidě na kterou
chceme vylézt. Napřed to
jde lehce volně, avšak
s přibývající výškou to již
jde hůře. A tak překonání
každého metru nebo
schodu na pyramidě je
naším velkým vítězstvím.
Tak tomu je i u při plnění
Orlích per ve třech lóžích :

Lóže Skřítků 3 až 10 let
věku.
Malá lóže 10 až 16 let
věku.
Velká lóže 16 až 130 let
věku

Lóže Skřítků
Bojovník Jonáš, dosáhl prvního šlechtického
titulu – Skřítek. Ten mu byl slavnostně
udělen 12.3.2011. Postoupil také na
pyramidě – Stoupání na horu - o několik
schůdků, již se však blíží k dalšímu
šlechtickému titulu.

Boj o JAVOROVOU nažku v měsíci Oslepujícího sněhu
2011.

Odměna měsíce
Velkou cenu LEGO - za svou činnost
v měsíci Oslepujícího sněhu získal bojovník
Titton.

Nový bratr v kmeni Mohawků
12.3.2011 přišel do kmene Mohawků bratr
Josef Choura. Po složení přijímací zkoušky
se stane bojovníkem kmene, jenž pomůže
obnovit klan Modré Želvy. Buď Vítán !
Ondaqua - občasník kmene Mohawk
Vydání čísla 38., 18.3.2011
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 /
www.atana.rajce.idnes.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 6 let do 14 let věku.

Mohawkové v Příbramské teplárně.
17.3.2011
Dnešní 79. klanová schůzka byla věnována exkurzi a
prohlídce Příbramské teplárny.
Ve čtyři hodiny odpoledne se scházíme před vrátnicí
teplárny. Zde si nás vyzvedává bratr Atana a společně
s p.Uherkou (bezpečnostní technik) začíná naše cesta po
teplárně. Napřed navštěvujeme hlubinné složiště uhlí, pak
procházíme okolo chladících věží a nakonec vstupujeme
do kotelny.
Zde se vezeme výtahem, až do míst kam po pasech
putuje uhlí, do zauhlení. Nahlédli jsme z výšky dvaceti
metrů na kotle a opět jedeme výtahem až na druhé patro.
Navštěvujeme velín teplárny, zde se nám hlavně líbí
akvárium s rybičkami.
Naše další cesta vede okolo kotlů na šesti metrech a
potom již jdeme k turbíně a generátoru. Zde naše
prohlídka teplárny končí. Teď už víme co je to za vysoký
komín nedaleko nádraží.
A kdo se z Mohawků podíval do Příbramské teplárny?
Všichni Mohawkové.
Titton, Alaseon, Failon, Fík, Plavčík, Quingar, Ondra,
Pepa, Kanyatara, Šingas a Atana.
Atana

21.Března 2011 – zahajuje svou
činnost DÍVČÍ SKAUTSKÝ ODDÍL.
Při Svazu skautů a skautek České republiky, byla
zahájena činnost dívčího skautského oddílu
v Příbrami.
Pravidelné schůzky budou vždy v pondělí od 16,00
hodin do 18,00 hodin.
V klubovně kmene Mohawk. Klubovna se nachází v
Charvátova ulice (nedaleko nemocnice ve staré
Příbrami, od vchodu vlevo, chata v zahradě MŠ).
Dívčí oddíl vedou zkušené sestry s dlouholetou
skautskou praxí i vědomostmi. Vůdkyní oddílu je
sestra Zeisková Kristýna a jejím zástupcem sestra
Jiřina Adamová.
Náplní schůzek bude jak skautská činnost tak i
činnost zaměřená na život a dovednosti Indiánů.
Do dívčího oddílu se mohou hlásit děvčata ve věku
sedm až třináct let.
Další informace na tel.: 777 825 719, 777 945 158.
Nebo u V.Čermáka 605 483 904.

Trojlístek – znak skautek.
Jetelíček, pradávný
symbol lásky a štěstí.

Slibový odznak skautů a
skautek - SSSČR

Sobota s ježkem v kleci 12.3.2011

Kmen Ponca – v překladu Pánev
jsou domorodý Americký lid z jazykové
skupiny Dhegian, větve Siouan. Existují
dva uznávané kmeny Ponca. V Nebrasce
a v Oklahomě. Jejich tradice a historie
sahají až na východ k řece Mississippi
k Ohau. Na západ se stěhovali z důvodu
Irokézských válek.

