
 

Pátý Mohawský Silvestr 2012 – 2013 
 

Tradiční podnik kmene – Silvestr. Mnoho dětských oddílu jej dokáže oslavit s chlebíčky rachejtlemi 
a třeba u videa. Tedy nic moc.  
Mohawkové a další kmeny i skautské oddíly, však Silvestr oslavují nejen drobným občerstvením, ale i 
velmi bohatou činností.  
Náš kmen již tradičně odjel na skautskou základnu Dědek. Nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. 
Oproti loňskému roku se nás sešlo míň. Mohawské činění stejně bylo bohaté.  
 

    
 

Odjíždíme ve čtvrtek 27.12.2012, v dopoledních hodinách. U klubovny se naložili do aut nezbytné 
věci i naše batožiny. Po příjezdu na Dědka následuje obvyklý rituál: vyklepání matrací, činíme tak  na 
každém Silvestru. 
 

       
 

Zabydlujeme se, připravujeme oběd a ještě předtím podnikáme procházku po okolí. To, aby naši 
bojovníci, kteří zde ještě nebyli, věděli co kde je. Prohlížíme si také potok a tůňku. V ní na dně leží 
tužka. Začal lov na tužku. Vítězem se stal bojovník Titton. 
 



Odpoledne jsme se vypravili do dvou lomů a cestou si povídáme o zimní přírodě. Nechybí buzola a 
mapa. 
Večerní hry v hájovně na sebe nenechali dlouho čekat. Třeba takové měření délky dřevěné lišty, 
bez metru. To je věc.  
 

    
 

Pátek 28.12. 2012. Ranní vstávání v 8,30 hod. je příjemnější než v 8,00 hod. Po chvilce na sebe 
nedala dlouho čekat ranní rozcvička na chladném a čistém venkovním vzduchu. Zakončili jsme ji 
mytím do půl těla studenou vodou rovnou ze studny.  
Do oběda je zvykem u Mohawků na podobných akcích pracovat. Kamna potřebují dřevo a to se samo 
nepřipraví. A tak se seká, nosí a seká a nosí. Do kuchyně i do společenské místnosti. 
 

     
 

Odpoledne na nás čekala stavba konstrukce pro první Mohawskou INITIPI – což je sauna. 
Povedlo se. Dál se vydáváme podle azimutu na velkou paseku, kde se pokoušíme rozdělat ve dvou 

skupinách oheň a opéci svačinu. Týden v lese a okolí vydatně pršelo. Vše je mokré. Musíme zapojit 
všechny naše zkušenosti a chuť to dokázat. Náčelnictvo nám opět ukázalo jak na to a předvedlo 

zapálení ohně v mokrém prostředí do několika málo minut. Nám se však i po půl hodině nic nedařilo. 
Až najednou, jedné skupince se oheň podařilo rozdělat. Sláva. Výborná menší svačinka. 

       



 
Večer v hájovně na nás čeká tvoření z kůže, ale za světla by to šlo lépe. Svíčky, to není ono. 
Následně po večeři hrajeme Carcasone – ne to kupované, ale tvořené bojovníky kmene.  
Ručně malované.  
 

     
 

Sobota 29.12.2012. Opětovná rozcvička na chladném a čistém vzduchu, zakončená mytím do půl 
těla ve studené vodě ze studny. A též jsme vstávali v 8,30 hod.  
Po snídani samozřejmě pracujeme pro kuchyň a společenskou místnost. Dřeva není nikdy dost.  
Ve chvilkách odpočinku dokončujeme kožené výrobky, přeci se venku ochladilo. Odpoledne po 
poledním klidu s tradičním čtením, jdeme rozsvítit kameny do Initipi a dát na ní plachty s dekami.  
Menší peripetie s rozděláním ohně máme i dnes. Přeci je jen u potoka větší vlhko. Díky vytrvalosti 
Kanyatary se vše daří a kameny začínají svítit už o šesté večerní hodině.  

 

    

 



Je dobré říci, že ke stavbě Initipi nebyl použit jediný kousek provázku !!  
Bojovníci kmene Mohawků vstoupili do Initipi oblečení v bederkách nebo v trenkách. Venku na 
mrazu zanechali svoje drobné ošacení. Kameny příjemně vyhřály Initipi a pára dodala potřebnou 
vlhkost. Jen od země mírně studila chodidla. Po delším čase cca 15 minut se vydáváme do jezírka na 
ochlazení a omytí našich těl. Následně hoši zjišťují, že jim vůbec není zima. Naopak dostavilo se 
příjemné teplo. Do Initipi jsou doneseny další svítící kameny a celý pobyt v Initipi se opakuje i 
s koupelí v jezírku. Teplota vody je cca 35,60 °F a vzduchu – 35,60 °F. Je to však super. 
Po návratu do hájovny, lahodně večeříme, pijeme dobrý čaj a odpočíváme s knížkou.  
 

 
 

Neděle 30.12.2012. Co je každé ráno ? Rozcvička. A co po ní ? Mytí ve studené vodě.  
Dnes je obrácený den. Hoši mají roli dospělých. Prvním úkolem je zatopit v kamnech, jak v kuchyni 
tak i ve společenské místnosti. Zjišťují, že to není jen tak. Dále všechny vzbudit a jít na rozcvičku. 
Připravit snídani, program, vařit oběd a tak podobně. Nutno říci, že se jim dařilo.  
Když se činí s chutí a s radami náčelnictva tak to není nezábavné.  
Odpolední hra po poledním klidu s četbou, byla taky velmi vydařená. V závěru dne nás opouštějí 
bojovníci Atana (práce), Alaseon (rodinná sešlost) a Matto (rodinná oslava narozenin sourozence). 
Činnost však pokračuje, než se zalehlo do pelíšků tak, se hraje Caps Flow.  
 

    
Atana 



Pátý Mohawský Silvestr 2012 – 2013.  
Část druhá. 

Neděle 30.12.2012. Po odjezdu tří Mohawků (Atany, Alaseona a Matta) a příjezdu Marka jsme se 
vrhli na hru CashFlow. Dolary, investice, sýry a krysy nás tak zaujaly, že jsme hru hráli na 
pokračování ještě dva dny. Pro zajímavost: celkový čas hry jsme odhadli na 13 a půl hodiny! 
Druhou zajímavostí je, že jsme hráli "dospěláckou" verzi hry a většina z hráčů vůbec poprvé v 
životě sečítala, odečítala a násobila částky v řádu tisíců nebo poprvé v životě vyslovila 
sedmiciferné číslo. Není divu - nejmladšímu hráči bylo osm let a těm dalším třeba jen o rok, dva víc. 
 

     
+ 

Pondělí 31.12.2012. Dopoledne jsme vyrazili na výpravu. Našim cílem byl vrch Štěrbina, kde stojí 
vysílač, viditelný z dalekého okolí. Šli jsme přes neholý Holý vrach a mladí Mohawkové cestou 
zkoumali posedy, žáby ve studánce a Marek (nadšený "kešr") za pomoci Tittona našel kešku u 
Železné Panny. Pod Štěrbinou jsme odbočili z cesty a na vrchol jsme došli necestou. Kanyatara řekl, 
že na vrcholu nebo u vysílače možná taky bude nějaká keška. Jak to je doopravdy, se nám zjistit 
nepodařilo. 
 

 
 

Došli jsme na tábořiště - trempský kemp, ukrytý mezi smrčky. Bližší lokalizaci nenabídnu - najděte 
si ho sami, nebo Vás tam kluci od Mohawků zavedou. 
V kempu jsme se rozdělili: Titton, Plavčík, Imnu a Marek dostali pár drobností, krabičku s asi 
patnácti sirkami, zásoby, mapu a dva úkoly: uvařit si oběd na ohni, který si sami rozdělají a pokud 
budou vědět jak, vyrazit zpět na Dědka. Druhá část týmu (Kanyatara a Majka) vyrazila do 
Rožmitálu dokoupit pečivo. 



A jak to dopadlo? Klukům se oheň nedařil, tak snědli chleba a vyrazili na cestu. S druhou částí úkolu 
se poprali dobře a ve chvíli kdy nákupní tým dorazil do opuštěného kempu, byli již na Holém vrchu. 
Oba týmy se potkaly na lesní cestě asi sto metrů od hájovny. 
 

    
 

V hájovně jsme se vrhli na topení a vaření - po tradičních Kanyatarových Silvestrovských 
"nápadech" typu smažených syrečků plněných salámem (loni) nebo smažáku (předloni - to byl ale 
týmový nápad) to byly "jen" pidišpagety s masovými nudličkami (původně jsem napsal nusličkami - 
ale to maso nebylo z Nuslí, ale z Kauflandu) a sýrovou omáčkou. 
Jako večerní nášup jsme si udělali hranaté chlebíčky - kluky nazývané "mimina".  
 

    
 

Poté, co se všichni vykoupali, pokračovali jsme v CashFlow až skoro do půlnoci, kdy jsme zažehli 
prskavky a dali se do focení. Plavčík pro všechny přinesl svítící náramky a Marek nějaké dětské 
pitivo (ten špunt byl opravdu Rychlý - Marek ho vystřelil až za dřevník). Žádné "au" se neozvalo, tak 
asi nikoho netrefil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Kolem jedné jsme se vrátili dovnitř a pokračovalo se ve vydělávání (a utrácení) peněz. Plavčíkovi a 
Imnuovi se narodily děti, Majka se dostala z krysího závodu a pak se šlo spat. V posteli tradičně 
ještě chvilku čteme, tentokrát o zimní výpravě z Kroniky Hochů od Bobří řeky. 
 

Úterý 1.1.2013.Vstáváme pozdě a jdeme na procházku po okolí. Všude parkují auta a zástupy lidí 
chodí na Třemšín. Mizíme do lesa a jdeme k Roželovské hájovně. Je to roubenka, klukům se líbí, 
padá návrh, že příště můžeme jet sem... I zde je spousta aut i lidí. Chceme vědět, kde je to 
kondominium, které se tu mělo stavět (cizí slovo ze hry Cashflow, označující byty v uzavřených 
bytových komplexech). Vyptáváme se pocestné: ano, mělo to být támhle pod lesem, ale nakonec se 
to nestavělo, bylo to moc drahé a nebyl o to zájem... 
 

    
 

Jdeme po poli a pak v lese čistíme boty od bahna. "Pucujeme" o co se dá - o jehličí, trávou i 
zbytkem sněhu. Nejlepší volbou je čištění boty mezi malými smrčky...  
Kdosi pronesl větu: "takovýhle smrčky maj zasázený v Dajchmanu...". 
Vracíme se do hájovny - Imnu a dospěláci obtěžkáni dřevem, ostatní nalehko - s prázdnem.  
I proto dnešního Roye vyhraje Imnu. 
Po návratu do hájovny jsme se dali do práce všichni - Plavčík a Marek vaří, ostatní topí, štípou 
polínka, dělají třísky a nosí. 
 

    
 
 
 
 



Po jídle (Novoroční čočka s vejci) chvilku odpočíváme. Při tom dočítáme novou knihu "Sedm návyků 
šťastných dětí" (mohu zapůjčit), prohlížíme obrázky z ní a hledáme žížalku.  
Povídáme o příhodách našich zvířecích kamarádů i o tom, co to může znamenat pro nás. Pro někoho 
poučení, pro někoho jahodovej dort... Pak dohráváme Cashflow. Nakonec se z krysího závodu dostali 
úplně všichni a skoro všichni dostali svůj sýr. 
Večer čteme z Wampumu Neskenonu z r. 1973 o zimním táboře a jednu Šakohovu povídku. Dobrou 
noc! 
Úterý 1.1.2013.Vstáváme po 8 hodině, balíme, uklízíme, děláme třísky a nosíme je do kuchyně i 
denní místnosti. Po obědě přijíždí Kazbunda a Atana. 
Royem Silvestra se stal Imnu. 
Několik statistických dat: počet účastníků: 6 až 9, průměrně 7,36 (kdo byl ten ",36" se zjistit  
                                                                                                                                      nepodařilo). 
Teplota venku: +9 až -4 st.C 
Teplota uvnitř: 14 až 25 st. C (průměrně asi 20 stupňů). 
Hlášky výpravy: 
Jeden den (u kapustové polévky): "Můžu si přidat?" 
Druhý den tatáž osoba: "Já kapustovou polívku nejím - ani tu vodu..." 
(Předpokládá se, že první den si ta nejmenovaná osoba první den nevšimla té polévky, kvůli tomu 
nářezu, co dostala). 
PS: Ten nářez byl nařezaný nářez kuřecí a dostala ho polívka navrch. Chápeme? Nejedná se tedy o 
bití našich / vašich papušáků - děkovné dopisy tedy neposílejte. 
A už poslední hláška : 
osoba 1 k osobě 2: "šept, šept" 
osoba 3: "Já jsem vás slyšel...!" 
osoba 1: "Tak to nevykecej!" 
osoba 3: "A co?" 
všichni: "Chachacha..." 
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