Vánoční nadílka u Mohawků

Čas Vánoční přišel i mezi bratry Mohawky. Sedmnáctý Prosincový den byl,
slavnostním dnem. Do příjemně vyhřáté a vyzdobené klubovny Mohawků, již od
druhé hodiny odpolední přicházeli bratři a těšily se na zahájení kmenové nadílky. Na
stočtyřicet Vánočních dárků bylo v přeplněné Vánoční bedně. Něž, se však bojovníci
Javor a Mahtarin, ujali rozdávání dárků, proběhlo zahájení schůzky modlitbou
Siouxských indiánů, povídáním o Vánocích a tradičním Vánočním turnajem. Soutěžilo
se v zatloukání hřebíků, přeřezávání polínka, naštípání třísek, navlékání korálků a
v dalších úkolech.
Po vyhlášení výherce Vánočního turnaje, stal se jím bojovník JAVOR, zpíváme
koledy a hodnotíme Vánoční pečivo. Jako vždy se výherce našel, byli jím všichni. Čas
rozdávání Vánočních dárků se naplnil a bojovníci Javor a Mahtarin začali rozdávat
dárky. Na každého se dostalo a každý byl příjemně překvapen. Kupa dárků se
tenčila a kupa papírů narůstala. Někdo byl překvapen víc a někdo ještě víc. V šest
hodin večer přicházejí první rodiče našich bratrů, aby spolu s námi prožily část
nadílky. Opět znějí Vánoční koledy a i pro rodiče máme Vánoční dárečky. Povídají
se Vánoční obyčeje, i jak se žije skautům v jiných zemích. Při obřadu Třinácti
svíček, pronesl každý bojovník Mohawků přání do příštího roku. Čas Vánoční nadílky
uplynul jak voda a nám nezbývá než se rozloučit Mohawským pokřikem a rozejít se
do svých domovů, to abychom se příště mohli sejít.
Veselé Vánoce.
Atana

Nejbližší.
5.1.2012
Kmenová schůzka
16,00 – 18,00 h.

12.1.2012
Klanová schůzka
16,00 – 18,00 h.

19.1.2012
Klanová schůzka
16,00 – 18,00 h.

20 – 21.1. 2012
Výprava : Klubovní
noc – Historie dolů
II.

26.1.2012
Klanová schůzka
16,00 – 18,00 h.

27 – 29.1. 2012
Výprava : Skautská
základna
SKALIČNÍK

2.2.2012
Kmenová schůzka
16,00 – 18,00 h.

Silvestr v závějích

Další legendární Silvestr v závějích,
dvou skautských oddílů - KOTVA, z
Plzně a MOHAWKŮ z Příbrami,
proběhl v samotném závěru roku na
hájovně Dědek, nedaleko vrchu
Třemšín. Přijíždíme do bezsněžné
krajiny, všude samá tráva, stromy a
sníh pouze v leničce v mrazáku.
I teď se vynesli ven všechny
matrace, deky a vyklepáním se
probudily. Okolo jedenácté
dopolední přijíždějí bratři a sestry
z Kotvy. Vítám se a pomalu, velmi
rychle začíná ubývat čas zde na
Dědku. Za to, tak jako v loni na
Silvestru, přibývá jídlo. Vždy když
stolujeme tak musí být sedmnáct
talířů, i když je nás šestnáct. Divné.
A tak od 29. Prosince 2011 do
1.Ledna Nového roku 2012, se
šestnáct účastníků činilo
v tradičních i netradičních
činnostech. Hledali jsme „kešky“,
kovali ocílky, vařili v závějích sněhu,
hrálo se živé loutkové divadlo,
vyndávání Ježka z klece přineslo
mnohé překvapení, znalostní hry
vyplňovali večery a dva bratři složili
svůj slib Vlčete v kouzelném lomu.
Četba na dobrou noc uzavírala každý
bohatě prožitý den.
V samotný Silvestrovský den
nezahálela ani kytara a mnoho
písniček bylo zazpíváno.
Vítání Nového roku 2012, bylo již
tradičně pouze s prskavkami a bez
rachejtlí. Světelná rej v závějích
sněhu přinesla nezapomenutelnou
chvíli. Již teď je skoro dohodnut
Silvestr 2012. Velké poděkování
patří všem účastníkům za prima
prožitý konec roku 2011.
Atana

Lóže Skřítků – Malá lóže
V průběhu dvou měsíců se v lóži Skřítů i v Malé lóži, událo mnoho
změn.
Bojovníci Javor, Fík, Titton a Quingar vstoupili do Malé lóže a
začali dál stoupat na Horu. Teď mohou sbírat – plnit Orlí pera.
Bojovník Javor, zatím získal 14 OP, bojovník Fík 1 OP.
BLAHOPŘEJEME ! Bojovník Javor, je tedy velkou výzvou pro ostatní
bojovníky kmene.
Bojovník Vojta dosáhl dvou šlechtických titulů v lóži skřítků. Skřítek a
Dřevař.
Bojovník Feon splnil podmínky pro udělení druhého šlechtického
stupně – Dřevař.
Bojovník Meldon, rovněž splnil podmínky pro udělení druhého
šlechtického stupně – Dřevař.
Rovněž přejeme další chuť a snahu k dosažení dalších šlechtických
titulů.
Bojovník Javor, složil svůj slib Vlčete na Silvestru v závějích,
31.12.2012. Slib se uskutečnil v lomu nedaleko hájovny na Dědku.

Odměna za měsíc Silné zimy bude :
Tentokrát los padl na: každý přinese vítězi v měsíci odměnu.

Stoupání na HORU.

Aktuální stav k 1.1.2012
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
Klubovna, schůzky :
Charvátova ulice (nedaleko nemocnice ve staré Příbrami, od starého vchodu
vlevo, domek v zahradě MŠ)
Vždy každý čtvrtek od 16,00 hodin do 18,00 hodin.
Pro chlapce od 6 let do 14 let věku.
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Silvestr v závějích 29.12.2011-1.1.2012

Výročí 100let od příchodu skautingu do našich zemí je zajisté příležitostí k velkolepým oslavám.
Slavit se dá různě – s dortem, v cukrárně, na párty… a nebo také jinak – my jsme se rozhodli slavit
službou, což je bezesporu hodné skautů…

„Sto let českého skautingu - oslava S L U Ž B O U“
Svaz skautů a Skautek České republiky vyhlašuje v souvislosti s výročím 100let skautingu v Českých
zemích program, kdy budeme OSLAVOVAT 100let skautingu SLUŽBOU. Vše bude svázáno s
číslovkou 100. Některé "aktivity" jsou cíleny na jednotlivé členy, některé na oddíly a některé na celý
Svaz.
Na Hlavním stanu bylo vybráno 11 bodů, které se budou moci v oddílech plnit. Každý z bodů má
svého garanta, který za něj zodpovídá, bude odpovídat na případné dotazy vůdců oddílů a jemuž se
budou nakonec nahlašovat výsledky. U bodů pro celý Svaz či oddíl stačí, když se jedinec zapojí
v rámci oddílu; u bodů pro jednotlivce musí být pro splnění jednotlivcem naplněn celý bod.
Každý vůdce oddílu si bude průběžný stav plnění bodů zaznamenávat, sledovat a v rámci svého
oddílu vyhodnocovat sám. Každý ze členů SSSČR, který splní 7 a více z 11 bodů obdrží čestnou
nášivku.
1. 100 účastí na sbírkách (Svaz) garant Ferda – například Tříkrálová sbírka,
Květinový den, …
2. 100 darování krve (Svaz) garant Adam – v rámci dalšího ročníku soutěže
„Sloužím i svou krví“.
3. 100 příspěvků do médií (Svaz) garant Atana – možností je mnoho = může
se jednat o článek do místních novin, článek na webové stránky Svazu,
reportáž pro rozhlas či televizi.
4. 100 hodin služby vně oddílu (oddíl) garant Mrholík – například pomoc
městu, pomoc nějaké neziskové organizaci (hospic, kojenecký ústav, domov
důchodců, záchranná stanice pro zvířata,…).
5. 100 stromů - zasazení (oddíl) garant Mrholík.
6. 100 kg plodů pro přikrmování zvěře (oddíl) garant Mrholík.
7. 100 nečlenů Svazu vyndá ježka z klece a seznámí se s jeho historií –
možno nahradit jinou typickou skautskou činností (oddíl) garant Atana.
8. 100,- Kč - darovat konkrétnímu oddílu z Afriky (jednotlivec) garant Ferda
v průběhu příštího roku bude v bance zřízen speciální účet. Po dohodě
prezidentem WFIS Africa finančně podpoříme vznik nového oddílu ve městě
Winneba – stát Ghana. Naše peníze tudíž dostane přímo jeden konkrétní
oddíl a my budeme mít následně možnost vidět, jak jsme pomohli. Vybrat od
každého člena oddílu 100,- Kč za rok není mnoho = toliko 10,- Kč na měsíc
školního roku.
9. 100 km - ujet na kole (jednotlivec) garant Jožka.
10. 100 km - ujít pěšky (jednotlivec) garant Jožka.
11. 100 m - uplavat (jednotlivec) garant Jožka.

