Nejbližší.
5.5.2011
Kmenová schůzka.
16,00 až 18,00 h.
7.5.2011
Slib Vlčat
14,00 až 20,00 h.
12.5.2011
Klanovka.
19.5.2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

26.5.2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

29.5.2011
Mohawské
koupáníčko

2.6.2011
Kmenová schůzka.
16,00 až 18,00 h.

5.6.2011
Klokaní kapsa

Skautská IVANČENA 2011 očima Mohawků
Na 130 účastníků z pěti skautských organizací a ze tří států, se sešlo na hřebenu
Ivančena u stejnojmenného skautského památníku v Beskydech pod Lysou horou. Toto
setkání bylo uskutečněno o víkendu 15 – 17.4. 2011.
I čtvrtý skautský oddíl MOHAWK z Příbrami přijíždí do Frýdlantu nad Ostravicí, aby taky
vystoupil na Ivančenu a položil tam kameny na mohylu.
A nebyli by to Mohawkové, aby nepřijeli do Frýdlantu jako první. Po nalezení Sokolovny
se domlouváme s paní Blabovou a ukládáme svojí batožinu do tělocvičny. Poté se jdeme
projít po městě a dokoupit vše potřebné.
Večer v devatenáct hodin přijíždějí další Skauti a skautky rozmanitého věku, aby si
připomněli události na sklonku druhé světové války, kdy v nedalekém Polském městečku
na hřbitově bylo popraveno vojáky fašistického Německa pět skautů.
Sobotní ráno je slunečné, v devět hodin dopoledne probíhá slavnostní nástup na hřišti u
Sokolovny a potom už všichni jdeme K zasněžené mohyle Ivančena. Spolu s námi se
k mohyle vydávají skauti ze Slovenské republiky a z Polska.
Společný výstup provázeli čtyři zastavení – zamyšlení, spojené vždy s tématickou hrou
pro nejmenší členy skautských organizací. Každé zastavení – zamyšlení, bylo motivováno
událostmi vztahujícími se k historii druhé světové války a k událostem vzniku mohyly
Ivančena.
Samostatný nezávislý výstup k mohyle byl iniciován Svazem skautů a skautek ČR a
organizací Skaut A.B.S, z důvodů komornějšího a pohodového průběhu výstupu i
samotného slavnostního aktu pokládání kamenů na mohylu. Dalším hlavním důvodem
bylo bližší připomenutí událostí Ivančeny, všem mladším skautům a skautkám, tak aby
byl plně srozumitelné a plnohodnotné.
Velkým přínosem k celé akci bylo setkání s oddíly Junáka, kteří se k výstupu na Ivančenu
přidali.
Lze jednoduše říci a citovat 4. skautský zákon : Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a
bratrem každého skauta. Tento skautský zákon byl beze zbytku naplněn. Bez ohledu na
příslušnost ke skautské organizaci.
Samotná cesta k Ivančeně byla od poloviny zasněžená a rozbředlý sníh ztěžoval chůzi do
kopce. Sluníčko se činilo a tak pro nás na zpáteční cestě přichystal mnoho vody i bláta.
Nikomu však na radosti tyto skutečnosti neubrali. Bylo zde mnoho Vlčat, které naplnily
heslo : Správné Vlče projde každou louží, ať v létě nebo v zimě. Po návratu do Sokolovny
bylo co sušit.
Většina účastníků byla ubytována v Sokolovně ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde probíhal
doprovodný program. Hlavní náplní programu bylo mimo nejrůznější hry a dovednosti taky
akrobatická gymnastika a geokesching.
Z Příbrami se k mohyle jak už bylo řečeno vydal i skautský oddíl Mohawk a vynesl k ní
kameny z obcí Dubno, Narysov, Lazska a Příbrami.
Atana

Proutková sobota s Plešivcem
Dobře prožitý víkend (29.4.–1.5.2011) měla výprava s názvem PROUTKOVÁ SOBOTA
S PLEŠIVCEM. Nejen, že se jednalo o dobrovolný podnik, ale i setkání se staršími „bývalými“
členy Mohawků přineslo pro současné mladší Mohawky dar hlubšího poznání hry LAKROS.
Po většinu sobotního dne a v podvečer neděle Mohawkové zkoušeli a hlavně chtěli hrát Lakros.
V pátek jak už bylo řečeno se sešli „bývalý MOHAWKOVÉ“, jenž se ke svému kmenu stále hlásí.
Setkání deseti starších Mohawků začalo společným Lakrosovým utkáním, které rádi shlédli
současní mladší Mohawkové. Potom se vzpomínalo na staré časy a povídalo se až do okamžiku
opékání buřtů. Výsledkem je příprava dalšího setkání starších Mohawků.
Zbytek pátečního večera již jen hrajeme dvouroční hru Cestu. Ke spánku nás dovedla četba
z knížky od J.F. Dobrodružství v temných uličkách.
Vstáváme po půl osmé, venku svítí sluníčko a ranní ptáci začali svůj koncert již po půl třetí hodině
ranní. Sobotní den je průběžně věnován výrobě stavu na tkaní proutkového lůžka a utužení
dovednosti vaření na otevřeném ohni. Obojí se vydařilo. Bojovník Plavčík v úvodu několikerého
zapalování ohně pronesl bájnou větu : „Vy seďte, já to zapálím a vy se dívejte.“ Co potom
následovalo vědí pouze přímí účastníci.
V odpoledních hodinách po dokončení jedné proutkovou, nás pořádná bouřka s krupobitím
zahnala do klubovny, nastal čas her, plnění stezky Korálkových činů a čekání na čas k odchodu
do plaveckého bazénu. I když by se zdál čas jeden a půl hodiny dlouhý, tak v bazénu je to moc
krátká doba. Tobogán, velký i malý bazén, vířivka a pára, kdo to má stihnout vše projít a užít si.
Večer byla otevřena nová stolní hra STÍNADLA, hra je na motivy příběhů Jaroslava Foglara a
před několika roky vyšla v časopisu Skaut Junák. Její Mohawskou podobu ve formě krabičky,
herního plánu a žetonů jí vtiskl bratr Šingas.
Stínadla se hrála v průběhu víkendu několikrát. Četba na dobrou noc z knížky Dobrodružství
v temných uličkách od J.F., ukončila sobotní na zážitky bohatý den.
Neděle prvního Května se zdá být zamračená a slibuje déšť, Mohawkové však odjíždějí na
Plešivec u Jinců. Hlavním cílem je najít Skálu Skřítků a zjistit stav kempu. Což se povedlo, již teď
víme, co pro budoucí výpravu bude kemp potřebovat. Putování po okolí Plešivce je v drobně
zamlženém počasí osvěžující, navštěvujeme Smaragdové jezírko a i několik studánek v okolí.
U Viklanu, jenž se neviklá máme menší přestávku. Závěrečnou část cesty provází několikrát
opakující se národní písnička a státní hymna „Kde domov můj“. Bratři Mohawkové se její text
naučili v minulém týdnu a sami od sebe si ji rádi zpívali. A také znají Slovenskou část státní
hymny.
Návrat do klubovny byl již za svitu sluníčka. I když by se zdálo, že budou unavení, tak opak byl
pravdou, hra v Lakros je tomu důkazem.
Teď několik důležitých údajů :
bojovník Failon dosáhl čtvrtého šlechtického stupně – Strážce ohně - v lóži Skřítků,
bojovníci Plavčík a Titton dokončili dvouletou celoroční hru CESTA – dostali se do cíle.
Mužem výpravy se stal bojovník Neználek. Známka výpravy je 1,25.
Atana

Výroba proutkové
postele pro letní
tábor kmene
Mohawk a
Shawnee.

Lóže Skřítků

DÍVČÍ SKAUTSKÝ ODDÍL
V současné době již sestry pracují – scházejí se a
tvoří svůj bohatý program zaměřený na přírodu,
indiánské dovednosti a samozřejmě plní již stezku
Světlušek.
Jedenáct děvčat – Světlušek, při Svazu skautů a
skautek České republiky, má své pravidelné schůzky
vždy v pondělí od 16,00 hodin do 17,30 hodin.
Do dívčího oddílu se mohou hlásit děvčata ve věku
sedm až třináct let.
Další informace na tel.: 777 825 719, 777 945 158,
605 483 904.

Stoupání na HORU.

Bojovník Failon, dosáhl čtvrtého šlechtického titulu – Strážce
ohně. Ten mu byl slavnostně udělen 28.4.2011.

Odměna měsíce
Velkou cenu - za svou činnost v měsíci Zelené trávy získal
bojovník Failon. Mněl na výběr z několika cen, vybral si
skautskou kšiltovku.

Navrátivší se bratr do kmene Mohawků
14.4.2011 přišel do kmene Mohawků bratr Václav Němeček Neználek. Po skoro ročním odloučení se opět naplno zapojil
do činnosti kmene. Neználek se stal členem klanu Modré
Želvy. Buď Vítán !

Dvouletá hra CESTA
Bojovníci Plavčík a Titton dokončili dvouletou celoroční hru
CESTA – dostali se do cíle. V těsném závěsu za nimi je
bojovník Quingar a ostatní bratři. I v posledních dvou
měsících hry může dojít k zajímavému posuvu v hracím
plánu. Třetí místo ještě není jisté.

Boj o JAVOROVOU nažku v měsíci Zelené trávy 2011.
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Siouxové – Lakotové, pocházeli legendární

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.

indiánští náčelníci "Crazy Horse" (Šílený Oř) a "Red
Cloud" (Rudý Oblak) a také "Sitting Bull" (Sedící
Býk), jenž v letech 1866 až 1876 vedl poslední
komunitu severoamerických indiánů, která
nepodléhala vládě Spojených států.
V současnosti mají Lakotové svá území ve státech
Nebraska, Severní a Jižní Dakota, Montana a
Wyomings.
Přestože slovo Sioux přežívá v některých oficiálních
názvech rezervací a kmenů a přestože je v
neformálních situacích někteří Indiáni užívají, obecně
se považují za politicky korektní pouze jména Lakota
a Dakota.
Vůbec první spolehlivý slovník jazyků Lakota a
Dakota sesbíral a napsal český lingvista Jan F.
Ullrich. Slovník vydalo v roce 2008 Konsorcium
lakotského jazyka (www.lakhota.org) - organizace
úzce spolupracující s Colorado University a také s
jednotlivými lakotskými rezervacemi.
Převzato z Wikipedie.

Slib Vlčat z kmene Mohawků
Po dlouhých letech nadešel kmenový slavnostní okamžik, Slib Vlčat. V sobotu sedmého Května se scházíme v odpoledních
hodinách u klubovny, abychom za nedlouho odešli směrem na Třemošnou.
Bratři Fík a Quingar, jenž splnily stezku Vlčat a v kmenu Mohawků a svou dobrou činností prokázali, že jsou dobrými bratry a
členy kmene, složily v lesích nedaleko Třemošný svůj slib Vlčat. Na své skautské košile si našijí jak slibového Vlčka tak i
znak kmene Mohawků.
Bratři Fík a Quingar, učinily svůj první velký krok stát se skauty. Spolu s nimi se slibu účastnili bratři Alaseon, Failon a Atana.
Cesta na předem určené místo netrvala dlouho a byla zpestřena pozorovací hrou.
Při zpáteční cestě procházíme okolo pozemku garáží Autobusů, který je ohraničen pneumatikami z nakladače i menšími
z osobních aut. Hoši si hned usmysleli, že si každý z nich domu přinese jednu pneumatiku. Nebylo jim to však Atanou
schváleno. Vždyť jít s pneumatikami přes rušnou část města Příbrami a přes několik křižovatek by nebylo to pravé bezpečné.
Teprve nedaleko klubovny – tam kde v křoví u Dolní Obory se skládka černá, pár pneumatik se také nachází a jen jedna
z nich putovala až do klubovny Mohawků. Cestou již bratři Mohawkové uvažovali kdo si jí vezme domů a čí bude, rušná
debata. Stačí si představit radost maminek z pneumatiky v dětském pokojíčku v panelovém domě. Nakonec se hoši
domluvili, že pneumatiku darují Plavčíkovi, jenž si jí zaslouží, když je teď nemocný. Zabalí ji, namalují na papír srdíčko
s přáním a pak mu jí dají.
Zde je část rozhovoru hochů :
První bratr : „dáme ji Plavčíkovi, protože je citlivej, na takové věci je citlivej“
Druhý bratr : „alergický ?“
První bratr : „né, citlivý, je teď s tou rukou moc citlivý. A zaslouží si to“
Po návratu do klubovny a uložením pneumatiky za klubovnu, pokračujeme hrou „Stínadla“ a také dvouroční hrou „Cesta“,
která se pomalu blíží k svému cíli.
Kmen Mohawků má bohatou kroniku a do ní se bratři Fík a Quingar zapsali pod krátký text o Slibu Vlčat. I my ostatní jsme
přidali svůj podpis.
Je čas jít spát, četba z knížky „Stínadla se bouří“ od Jaroslava Foglara, bratry Mohawky ukolébala k spánku.
Atana

