Nejbližší.

POUŤ ZA DRAKEM 21 – 23.10.2011

10.11. 2011

Pouť za Brněnským drakem uskutečnily Mohawkové díky získanému grantu od města
Příbrami. Tato dlouho plánovaná výprava se uskutečnila teprve v tento čas. A stálo to za to.
Mnoho kroků jsme našlapali, asi tak čtyřikrát přejít napříč Příbramí. Z konce na konec.
Deset členů skautského oddílu Mohawk, při putování po městě Brně vidělo a také si mohlo
osahat a i vyzkoušet mnoho zajímavostí. Viděli jsme mohutný strom Jinan dvoulaločný –
Ginko. Hoši také lákali na oříšky veverku, avšak v nedalekém křoví číhalo sto veverek s kyjem

Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

17.11. 2011
Schůzka rodičů a
klanovka.

na hochy. Ta nejmladší veverka pomalu couvala ke křoví a lákala hochy do pasti. (horor jako
ve filmu : Karlík a továrna na čokoládu )

24.11. 2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

25-26.11 2011
Výprava po stopách
hornické historie I:

1.12. 2011
Kmenová schůzka.
16,00 až 18,00 h.

2-4.12. 2011
Výprava na Dědka u
Rožmitálu.

8.12. 2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

10.12. 2011
Nadílka Lesní zvěři

15.12. 2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

17.12. 2011
Vánoční kmenová
nadílka.
Od 15,00 do 19,00
hod.

22.12. 2011
Klanovka.
16,00 až 18,00 h.

29.12. 2011
až

1.1.2012
Silvestr na Dědka u
Rožmitálu.

Do Brna přijíždíme v pátečních podvečerních hodinách. Vlak mněl zpoždění dvě hodiny. Inu
zkvalitňování služeb Českých drah je patrné. Již na nádraží v Brně na nás čeká bratr
Condor z Hvězdy severu. Jedná se o spřátelený oddíl s téměř stejnou činností, jako mají
Mohawkové. Po ubytování v jejich útulné a krásné klubovně, následuje zhlédnutí filmu ze
života Indiánů v Americe.
Sobotní den byl téměř ve znamení maratónu. Napřed navštěvujeme klubovnu Sdružení
Jaroslava Foglara, zde je nám průvodcem bratr Hynek, ukazuje nám mnoho předmětů a
tiskovin vztahujících se k Rychlým Šípům, Jestřábovi a k jeho skautské i literární činnosti.
Hovoří o činnosti Spjf a mnoha dalších věcech. Zde v klubovně se tvoří časopis Bobří stopa
a další akce i zajímavosti pro SPJF i veřejnost.
Následující kroky Mohawků vedou za Brněnským drakem, tento krokodýl se všem hochům
velmi zamlouvá. Drobný domácí mazlíček, nebo že by to byl predátor na ségru ?
Dále jdeme do podzemního Brněnského labyrintu, mnoho sklepů pod Brnem je dnes spojeno
v jeden velký celek, hochům se nejvíc líbí mučírna a mučící nástroje. Mohli si také na ně
sáhnout a na sobě je i vyzkoušet.
Pak putujeme až na druhý konec Brna, do technického muzea. V muzeu se hned jde do
interaktivní expozice. Mnohý fyzikální zákon a zajímavost bylo možno v praxi ověřit a
vyzkoušet si. Z této výstavy se nám zrovna moc nechce jít, ale i v ostatních expozicích si lze
cokoliv vyzkoušet a nebo si na exponát sáhnout. Tři hodiny pobytu v muzeu bylo málo. Co dál
a kam dál ? Do bazénu, a osvěžit se plaváním, dováděním i řáděním ve vodě. A co krokodýl ?
Ten se ňák zdržel na Staré radnici, že přijde díl.
Večer po návratu do klubovny Hvězdy severu, na nás čeká překvapení. Bratr Condor, jenž je
koncertní mistr, nás pozval na prohlídku kostelních varhan v kostele Nejsvětější trojice, a
poskytnul nám i podrobný výklad s ukázkami hry na varhany. Fík, jenž tak trochu cvičí na
piáno, mněl možnost si na varhany zahrát, zpočátku s však trochu bál a nebo styděl ? A pak
hrál. Den před tím si bojovník Neználek nemohl vzpomenout na jméno hudebního nástroje
v kostele, a tak je přejmenoval na HARVANY, Varany, i jiné any. Smíchu bylo mnoho.
Celý sobotní den byl zakončen promítáním dokumentárního filmu, z letního tábora Mohawků.
To bylo vzpomínání.
Nedělní den byl ve znamení jízdy vlakem. Napřed však úklid klubovny, loučení a potom již
jdeme na vlak. Cestou hodnotíme, co se líbilo a co bylo super.
Výprava získala ohodnocení 1,3 a mužem výpravy byl šesti hlasy zvolen bojovník Javor.
Atana

Použité obrázky a texty z : www.brno.cz , www.zoubek.cz

Lóže Skřítků
Bojovník Javor zabojoval a využil mnohou chvilku – doma, ve škole,
s Mohawky, i jinde a dokázal dosáhnout na všechny čtyři šlechtické
tituly za tři měsíce, od příchodu do kmene Mohawků.
BLAHOPŘEJEME ! Bojovník Javor, je tedy velkou výzvou pro ostatní
bojovníky kmene.
Bojovník Jakub dosáhl dvou šlechtických titulů v lóži skřítků pátého
dne měsíce Jelení říje. Rovněž přejeme další chuť a snahu k dosažení
dalších šlechtických titulů.

Odměna za měsíc Padajícího listí

Kříž
KŘÍŽ je jedna z mnoha jednoduchých šifer.

VYLUŠTI

Tentokrát los padl na KNIHU.

Stoupání na HORU.

Malý Polský kříž

VYLUŠTI

Hadovka
Aktuální stav k 11.11.2011

VYLUŠTI

Ondaqua - občasník kmene Mohawk
Vydání čísla 43., 11.1.2011
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
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.iklubovna.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.

Všestranný BOJOVNÍK Mohawků – 5.11.2011

Sobotní zamlžené dopoledne sice nepřálo dobrým počasím pro sportování, avšak Mohawkové se přece sešli na hřišti u
7. ZŠ. Pouze sedm bojovníků se účastnilo tradičního kmenového podniku VŠESTRANNÝ BOJOVNÍK. Několikrát do roka se uskuteční klání členů oddílu a jeho družin v klasických sportovních
disciplínách. Běh, skok daleký, vrh koulí, hod míčkem na cíl, chůze na jeden kilometr a v dalších disciplínách. Ve
Všestranném bojovníkovi není cílem zvítězit nad ostatními, ale nad sebou samým. Dokázat víc a zkusit nové. Mohawkové
samozřejmě jenom nesportovali, také si zahráli hry a seznámili se s několika možnostmi transportu raněných. Oblíbenou
hrou byla Valná hromada, jejím hlavním pilířem byl Kanyatara.
Krátce po poledni, odcházíme do naší klubovny. Předtím jsme z hřiště vysbírali dva pytle odpadků.
V klubovně Mohawků pokračuje náš další program Všestranného bojovníka, lukostřelba, Pavouk a mouchy, použití
skautského šátku při první pomoci, listování v podzimním listí.
Vyhodnocení a udělení diplomů bylo krátce před sedmnáctou hodinou odpolední.
Nejlepším Všestranným bojovníkem je Javor, druhé místo patří Plavčíkovi a třetí získal Fík.
Atana

VÝSLEDKY VŠESTRANNÉHO BOJOVNÍKA
Bojovník
Plavčík
Fík
Javor
Quingar
Jakub
Atana
Kanyatara

Běh 50m Vrh koulí 4kg Skok daleký
11,36 s.
3,5 m
1,9 m
10,51
3,7
2,4
9,12
5
3,3
11,36
2,7
2,1
12,02
2,5
1,95
8,88
8,9
3,2
9,10
8
3,3

Hluboký předklon Lukostřelba
2 body
3 cm/pod chodidl
1
2
1
3
4
3
5
2

Kliky Chů. na1km
12
7,55,93 min
12
7,55,22
5
12
7,56,35
12
7,27,36
12
7,50,80

