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Rozzářený Silvestr se skautským oddílem Mohawk, byl již v třetím v historii Mohawků. První se 
uskutečnil v roce 2008, druhý 2009.   
Veškeré radovánky a i trochu práce se odehrávala na skautské základně „DĚDEK“ u Rožmitálu 
Třemšínem. Spolu s Mohawky se zde třicátý Prosincový den sešli bratři a sestry z 91. oddílu 
vodních skautů KOTVA (Plzeň) a turistický oddíl HVĚZDA SEVERU z Brna.  
 

 
 

Spousta sněhu a krásná zimní příroda uvedla v činnost všech čtrnáct účastníků. Oslavit příchod 
Nového roku však není jen tak. Počáteční chaos – mnohooo batožiny, mnohooo sněhu, málooo času 
v den, byl velmi a záhy úspěšně překonán. Napřed krátké seznámení a za krátko již bylo jedno, 
že já jsem z Brna a ty z Plzně nebo Příbrami. Jako bychom se znali od dávných věků.  
Prvotním úkolem bylo vynosit matrace a vyklepat z nich prach, nanosit vodu do kuchyně ze 
studny o hloubce 25m. Začít tvořit dřevo do kuchyně i do krbu. Čtvrteční den byl zakončen 
výpravou ke studánce i do lomu, také jsme se šli podívat k tůňce, byla však zamrzlá.  
Led pokrýval její hladinu, to však jen do té doby než Atana vstoupil na led. Ozval se třesk a 
tůňka byla bez ledu. Led kryl pouze prázdnou dutinu.  
 



       
Bratři si poprvé v životě mohli užít ranních rozcviček na sněhu, bez kabátů a triček - jen do půl 
těla. Mnohý se přesvědčil o možnosti umýt se i sněhem. (moderní maminky to nevidí rády) 
Nevěříce svým uším a očím se ne moc odvážně svlékly do půl těla a okusili sníh na svých zádech 
či ramenou. A hle, ono to není tak hrozné. (pořádně se tam oblékej, ať tě nic neofoukne…)    
V dopoledních hodinách bylo nutné připravit dřevo do kuchyně a i do krbu v hájovně. Dobývání 
zasněžených Smrkových výřezů připomínalo hledání pokladů, jejich doprava na hájovnu a 
následné zpracování na polínka bylo občas podobné jízdě se psím spřežením. Největším pokladem 
byl suchý kmen Buku, sice náročná doprava i zpracování avšak odměnou bylo pohodové prostředí 
v hájovně.  
 

 
 

 
 

Odpoledne všech dní byla využita k výletům do okolních lesů a na vrch Třemšína, k využití došla i 
trampolína bratr Kanyatary a simulační akční hra při níž si sestry a bratři vyzkoušeli záchranu 
tonoucího v zimním počasí, vytažení z vody, převlečení do suchého+rozdělání ohně. Večery 
vyplnily deskové hry, korálkování, výroba váčku s kůže i prohlížení kronik a fotoalb. Zpívání 
s kytarou, povídání o skautingu, wodcraftu a dalších věcech. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Nový rok 2011, byl přivítán obyčejnými prskavkami a přípitkem s přáním mnoha dobrých akcí 
každého oddílu. 
 

 



 
 

 
 

Mužem výpravy se stal bratr Hřebík z Hvězdy severu a sestra Ilča z Kotvy. Správným ROYeM 
se stala sestra Ilča a bratr Hřebík. Známka výpravy je 1,5. Tudíž v překladu velmi zdařilé.  
Silvestra s Mohawky se zúčastnili bratři : Hřebík, Fajráč, Jóó, Štěkal, Shedow, Ilič, Kaštan, 
Kondor, Kanyatara, Atana a sestry  Píďa, Ilča, Sokolí máma, Pája.   
Perličky : Shedow jeho záliba v plamínku mnoha svíček. Snězená či nesnězená Condorova  
                čokoláda. Záhadně zmizelé a zase objevené Gulášové polévky. Dlouhé krmení zvěře 
                u krmelce sestrami Píďou a Ilčou. Bratr Shedow přijel v džínech, ale nikdo to  
                neviděl a tak jsou asi v Plzni, avšak po celý pobyt se hledali. Jídlo přibývalo, než aby 
                mizelo. 

Atana  
 
 

 


