
(druhý) Silvestr s Mohawky
Dlouho očekávaná událost, a to druhý Silvestr 

s Mohawky se začal odvíjet již dvacátý sedmý den měsíce 
pukajících stromů - prosince. Bylo potřeba zařídit a 
přichystat mnoho potřebných věcí. Pracoval na tom skoro 
každý Mohawk až do pozdních večerních hodin. Ať už to 
byl nákup, vaření guláše anebo logistika :-)

Je dvacátého osmého prosince, osm hodin ráno a ke 
klubovně přicházejí Mohawkové se svými batožinami. Je 
nás celkem devět: Atana, Fája, Jasan, Kanyatara, Komb, 
Kozel, Kuželka, Ohýnek a Sklíčko. Zanedlouho přijíždějí 
dva vozy, nakládáme vše potřebné i batohy. Zamyká se 
klubovna a odcházíme na autobus. Sejdeme se v Rožmitále!

V Rožmitále pod Třemšínem jsme si přebrali klíče a 
několik informací, vyměnili se ve vozech – Atana byl na 
Dědku první (společně se zásobami :-) a začal s přípravou 
oběda, my ostatní jsme vyrazili pěšky. Tentokrát jsme se 

snažili vyhnout 
asfaltu – šlo se po polnch a lesních cestách a několik 
kilometrů i přímo lesem, rovnou za nosem.
 

Hájovna „Dědek“ nás po roce opět přivítala 
v Brdských lesích a nabídla nám své zázemí. Počáteční 
chaos, kdy se ukládají věci dovezené a pak ještě 
mnohokrát přerovnávají, byl úspěšně zvládnut. Venku 
před hájovnu byly vyneseny matrace a řádně 
vyklepány, pod postelemi zameteno a vymeteny byly 
všechny 

místnosti. Část Mohawků šla pro vodu do studánky, 
část Mohawků již připravuje dřevo na vaření i do 
kamen v hlavní místnosti. 

První den na Dědku byl víc pracovní, než je 
obvyklé, ale nikdo z Mohawků kvůli tomu nebrečel. 
Nejsou žádné bábovky, práce jim nevadí a velmi dobře 
ví, že „s chutí do toho, půl je hotovo“, a že po práci 
přijde zasloužená „odměna“ v podobě výpravy, her, 
nebo chutného jídla. 



Večer zasedáme k tradiční 
Silvestrovské hře Cashflow a spát se jde 
dlouho po půlnoci. Aby také ne, Cashflow 
patří do Dne financí a „vydělat první milion je 
nejtěžší, ty další už jsou hračka“, někde 
vyčetl náš Kany... :-) 

Následující dny se až na velké 
drobnosti sami sobě podobají. Dopoledne 
práce a vaření, prokládané Dnem v zahraničí 
a Dnem zpěvu. Odpoledne jsme uskutečnili 
výpravy do okolí Třemšína. Druhý den 
Silvestrovského podniku za vyprávění o 
přežití  a zlatu v Brdech k Petráčkově štole. 
Třetí den k mohyle Jakuba Jana Ryby a Železné Panně. 

Velké drobnosti? Tak 
třeba grilovaná kuřátka...

Každého večera 
byla možnost pozorovat 
západ slunce a noční 
hvězdnou oblohu. Už 
všichni Mohawkové 
poznají alespoň jedno 
souhvězdí, a při úkolu 
„Najdi velký vůz“ nebudou se rozhlížeti po parkovišti a hledati 
Pragu W3S. :-)

Na Silvestra v odpoledních hodinách přijeli vyslanci ze 
Svazových oddílů 39 a 93 z Brna-Tuřan bratr Radil se sestrou 

Hopíkem. Po jejich příjezdu jdeme na Třemšín. Tradiční to pouť. 

Avšak teď jednotlivé klany dostaly úkol být na vrcholu dřív a uvařit čaj. Oba klany 
vyrazily takřka poklusem po bývalé červené turistické značce. Náčelnictvo s hosty vyrazilo 
svižnou chůzí nejkratší cestou. Kanyatara chtěl zřejmě Brňákům ukázat, že Brdy jsou opravdu 
hustý lesy :-) a v některých místech dokonce připomínají prales. Konečně pochopili význam 
slov(a) DÁL-NIC-E.

A co mezitím na Třemšíně? Povedlo se! 
Čaj hořel, oheň se vařil... - Pardón! Teda 
obráceně! Ale nechtělo se jim, museli jsme 
pomoci mohutným dechem a pak i Radilovým 
kloboukem (mávat, nikoliv přiložit... :-) 

Vracíme se na hájovnu. Jíme 
„Silvestrovské chleby“ a další mlsnoty sladké 
i slané, zpíváme, povídáme. Brňáci si pro nás 
připravili malé nejenSilvestrovské překvápko 
– přivezli nám ukázat vzorky nových 
Svazových slibových odznaků (nebo správně 



insignií). Jsou opravdu krásné – kovové, ne těžké, ne 
přehnaně velké,a pěkně plasticky zpracované! Zatím 
jich bylo vyrobeno jen několik jako zkušební série, 
protože je ještě čeká schvalování. Všem se nový 
slibový odznak líbil. Radil pak po jednom kusu věnoval 
Kanyatarovi a Atanovi.

Do půlnoci již zbývá jen několik minut a 
sněhulák Silvestráček je již natěšený. Tentokrát bylo 
opravdu málo sněhu, ale nenechali jsme si ujít 
příležitost vytvořit alespoň malinkatého sněhuláka – 
pomalu jako z pohádky o Palečkovi.

Příchod Nového roku oslavujeme před 
hájovnou. Zář prskavek nic a nikoho neruší. Vítej nový 
roku 2009! Do naší zábavy, hlaholu a Silvestrovské 
nálady jen občas cvakne spoušť fotoaparátu – památka 
to pro příští generace... :-)

První leden, povětšinou 
vstáváme po deváté hodině. 
Naším úkolem je vše sníst, 
poklidit, umýt, zabalit a 
vyrazit zas do svých domovů. 
Po třetí hodině je vše hotovo, 
poslední baťoh, poslední 
bedna naloženy, zamykáme 
hájenku. Bratr Radil se setrou 
Hopíkem již vyrazili na 
dalekou cestu, ačkoli je 
vtipkující brdské závory 
nechtěly pustit dom. Jasan s 
Ohýnkem jedou z Dědka spolu 
s rodiči a bagáží, zbylých 
sedm poutníků se dává na 
cestu pod Třemšín a pak do 

„Rožmíku“. Cestou jsme hledali sítinu – a našli!

Vyhodnocujeme tradičního Muže 
výpravy a známku. Bezkonkurenčním Mužem 
výpravy se stal Ohýnek, známka čistá 
JEDNIČKA!!! Podnik zakončujeme v klubovně, 
kde si rozebíráme své batohy a hurá domů!

Druhý Silvestr s Mohawky se zdařil a již teď 
se těšíme na třetí Silvestr s Mohawky.

Atana - Vítězslav Čermák
korekturky, doplňky a to vostatní kolem toho:

Destruktus I., tak řečený „JÁ“



Ty nohy se mi sem fakt 
nevešly, ale to nevadí, ne? 

Váš Destruktus :-)


