
Program Kmene Mohawk na září až prosinec 2020 

7. září – Zahajovačka – tímto tradičním podnikem každý rok zahajujeme naši 

činnost. Pozvánka je již na webu – sejdeme se v pět hodin v klubovně. 

11. – 13. září – výprava na vodu – na vodě jsme byli naposledy v září 2018, kdy 

jsme již poněkolikáté jeli Vltavu z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Jelikož tentokrát 

nemáme dostatek zkušených vodáků, budeme se muset spokojit s Vltavou na Orlíku. Krom 

plavby si ale budeme moci vyzkoušet i táboření a pobyt v přírodě. 

2. – 4. října – vícedenní výprava, pravděpodobně opět vyrazíme do Brd. 

17. října – výprava na kola – po roce opět vyrazíme někam do okolí Příbrami na 

kolech. Loni jsme jeli na Pilskou, kam pojedeme letos? 

6. – 8. listopadu – na tento víkend je plánován 17. mohawský sněm. 

Pravděpodobně bude společný se sněmem kmene Shawnee, který nás pozval. 

Jelikož se pojede na Moravu a Šavani tam také budou mít jen starší, pojedou 

nejspíše jen ti zkušenější, kteří budou mít na sněm splněna nějaká Orlí pera. 

Podle počtu účastníků se pojede buď autem, nebo vlakem. 

21. listopadu – jednodenní výprava – cíl je zatím neznámý. 

4. – 6. prosince – uzlařská regata v Kolíně – regata je závod ve vázání 6 základních 

uzlech. Mohawkové se na něj vydají ve své historii poprvé. Stejně jako sněm, i 

regata bude spíše pro ty zkušenější, kteří těch 6 uzlů opravdu zvládnou uvázat. 

Budeme se sice snažit uzle více zapojit do činnosti na schůzkách, nicméně 

zkoušet si je můžete i doma nebo třeba před schůzkou. A čím vícekrát uzel 

uvážete, tím rychleji ho budete umět. Regata se koná v sobotu, my tam ale asi vyrazíme na 

celý víkend a krom regaty si prohlédneme Kolín, případně jeho okolí. 

19. prosince – Nadílka lesní zvěři a Vánoční kmenová nadílka – tyto dvě akce patří na konec 

každého kalendářního roku. Tradičně nejprve vyrazíme do lesa dát nějaké krmivo zvířátkům a 

poté si Vánoce užijeme v klubovně – s cukrovím, dárečky, zpěvem, a nakonec i rodiči. 

21. prosince – poslední schůzka v roce 2020. 

V tomto článku Vám přibližujeme program na zbytek roku 2020. V programu jsou zmíněné i 

dvě akce pro zkušenější – sněm a uzlařská regata. Je na každém členovi, jak se bude snažit a o 

účast na výpravě zabojuje. Podniky se snažíme zveřejňovat dostatečně dopředu, aby se co 

nejméně kryly s rodinnými a dalšími akcemi členů. Program by měl být brzy i v kalendáři a 

průběžně o něm bude (jen stručně) psáno v Ondaquě. O případných dalších podnicích (galeje, 

dobrovolné schůzky apod.) se budeme snažit co nejdříve informovat. 

Krom výprav nás každé pondělí čeká schůzka. V září a říjnu se budeme opět za hezkého počasí 

scházet spíše na některém z příbramských hřišť, abychom byli vidět a schůzku si užili trochu 

jinak. O místě konání schůzek budeme včas informovat. 

Kmenová rada Kmene Mohawk 


