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Obrázek byl použit z obálky prvního čísla časopisu Skaut – Junák ročník 24 – z roku 1937-38. Říkalo se jim “Thymolinová čísla”
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Duben 07

Místo úvodu...
Před několika lety vycházel oddílový časopisek “Vlčí stopou”. Bylo to někdy kolem roku 1996 až 1998. Po
táboře roku 1998 jsme našli zalíbení ve všem indiánském a oddíl jsme přejmenovali na kmen “Mohawk”. Potom
začala vycházet “Ondaqua” - vyšlo asi deset čísel a potom se na několik let odmlčela...
Nyní přichází čas, aby povstala zašlá sláva Mohawků a s ní se jako bájný Fénix znovu vrací naše Ondaqua –
v druhém ročníku trochu jiná, ale pořád naše. Kmen a nás čeká několik změn (doufejme, že jen k lepšímu):
chceme se vrátit ke kořenům – vzpomenout a zamyslet se nad stoletým výročím skautingu, oslovit a poznat naše
dávné členy; vzpomenout na kmen “Neskenon”, obnovujeme bodování “Javorovou nažku” jednotlivců a “Javorový
list” klanů, začneme opět jezdit na vodu, na Velikonoční Robinzonádu, do Brd, budeme hrát lakros, sportovat, bavit
se, lecos se i naučíme - třeba stavět týpí, v létě si chceme sami postavit tábor...
Domluvili jsme se obnovit dva klany a časem i klanové schůzky a výpravy pod vedením owačirů a watutků,
vzniká “Skautská stezka činů” a její součást “Zasvěcovací stezka” (nováčkovská zkouška před složením skautského
slibu), vzniká Rada Orlích Per – mladí i starší, už dospělí, členové Mohawků mohou plnit podmínky Orlích per a
Mistrovství lesní moudrosti.
Budeme nabírat nováčky, seznamovat se se skauty i jinými fajn lidmi, budeme pomáhat lidem, přírodě,
prostřednictvím práce při opravách kostelů i českému kulturnímu dědictví, občas uspořádáme i akci pro veřejnost.
Vejdeme do povědomí skautů i “běžných” lidí nejen na příbramsku a členství v našem kmeni bude poctou i výzvou
zároveň.
Já tomu věřím a budu se o to ze všech sil snažit. To mohu s klidným srdcem slíbit i za členy Kmenové Rady.
Pomůžeš nám i Ty “svojí troškou do mlýna”?
Váš Franta – Kanyatara – Máška

malý SLOVNÍČEK a HLÁŠKOVNÍK
kmen – v tomto smyslu náš skautský oddíl
klan – skautská družina, využívající symboliky jednoho
rodu – klanu v kmeni
owačira – rádce – ten, kdo vede družinu
watutka – podrádce, označení “Watutka” je překládáno
zhruba jako “přítel (ochránce) malých bratříčků” – tedy
ten, kdo má na starosti nováčka a pomáhá mu, radí,
vysvětluje... aby mezi nás nováček brzy zapadl 
čelenka – jinými slovy náčelník – vůdce. Pochází z
“Tábora Mohawků” roku 1998 , kdy nejmenovaný
gambusín při balení na tábor vyslechl Uhlířovu písničku
se slovy “Je to na čele – je to náčelník, je to na těle – je
to nátělník,...”, tuto hlášku samozřejmě přibalil do
batohu či bedničky a přivezl s sebou na tábor, kde se
ujala... Tam vznikaly i jiné šprýmy, ale to zase jinde...
karitaťka – protějšek karimatky, používaný s oblibou
jako podložka na spaní
Ponorka! – při chůzi skautů po silnici je to oznámení
vůdce, že se blíží auto. Jinak je to plavidlo, pohybující
se pod vodní hladinou 
pádlidla – takovýto co se máčí do vody když chcete,
aby se loď někam pohybovala (ovšem v případě, že
nemáte plachtu)
pastáček a karta – oblíbené hygienické pomůcky,
používané k čištění zubů (těch, co máte v puse)
Sauna – jedna z místností na Schwarzenberské
hájovně na Orlíku od doby, kdy v ní kdosi zatopil tak
důkladně, že v ní byl “hic jak v sauně”. Ono na Hájence
vzniklo těch hlášek taky víc – například z úst Gryzzliho či
Kerryho...
Owačirovy Špagáty – takový list papíru, vydávaný
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někdy kolem roku 2000 každý týden po nějaký čas pro
owačiry a watutky jako inspirace k programu schůzky.
Nevylučujeme, že nezačne vycházet jako rubrika
Ondaquy...
VUWO – není to nadávka, ani zkratka ilegální
mezinárodní organizace vegetariánů, ale “Večerní
Univerzita Watutků a Owačirů” – to byl jeden čas takový
náš malý rádcovský kurs
Jimova souška [čti: džimova] – zelený strom, který
kdosi přinese z lesa a vydává ho za soušku. Používá se
díky Jimovi a jeho dřevorubeckým schopnostem na
“Táboře s točnáři” v r. 2000 
Vrtule – sekera značky FISKARS od doby, kdy ji Fanda
přitáhl na některou z akcí (podzim 1999) a s nadšením
vykládal, že to topůrko je nezničitelné, protože je
vyráběno ze stejného materiálu jako vrtule u letadel...
Faktem je, že Fandova vrtule (=sekera) dostávala na
výpravách pěkně zabrat...
“Kuchinevudelistenekdemojibateuku?” Milé děti!
To vzniklo za dávných časů, v době kdy Šingas byl ještě
malým Želvou a Ossondah Modrákem, na některé z
prvních vodáckých výprav. Nebo to bylo na Hájence???
To tak si tak kluci stlali spaní na karitaťkách a Fanušu,
tehdy ještě nemaje čelovku držel baterku v puse. To
ovšem neznamená, že by mlčel! Jen “trochu” šišlal
(teda spíš to znělo, že fiflal). Dělal si legraci, že jako
nemůže najít baterku a pak jí doopravdy nemohl najít!
Že jí nemohl najít proto, že jí opět držel v puse a svítil si
do batohu, či do hromady věcí, které z něho vysypal,
není potřeba vysvětlovat...
pokračování třeba hned příště...

Strany Ondaquy jsou číslovany celý ročník za sebou. Časem z nich vznikne soubor, který se dá svázat jako kniha.
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Program kmene na jaro  2007
Duben:

5. – 9. 4. 2007
čt - po

Proběhla Velikonoční Robinsonáda. Jelo se do Zduchovic na chalupu k Osoondahovu
tatínkovi. Miniexpedici – velké putování jsme odvolali pro předpověď špatného počasí. Hráli
jsme lakros, taky fotbálek s místními kluky a vyrazili jsme do Solenic podívat se na naši loď
“Polku” a ke zřícenině Vrškamýk, u které jsme se utábořili...

20. - 22. 4. 2007
pá - ne
vede Šingas

Výprava na Skaliční Celovíkendová výprava na skautskou základnu poblíž Písku. Jede se
vlakem, sraz na nádraží v pátek 15,25, návrat v neděli odpoledne tamtéž. S sebou: Zásoby
podle jídelníčku “A” + ovoce! Budeme spát v chatě na molitanových matracích (nebo tak něco
), tak stačí spacák, samozřejmě oblečení na spaní. Nádobí a jídelní “nářadí” bude k
dispozici. Dále kroj, osobní věci na výpravu, kvalitní oblečení, nakrémovanou kvalitní (nejlépe
kotníkovou) obuv, přezůvky (nejlíp kecky). Vše si řádně zabalte do batohu na záda, popř. do
chlebníku, od vlaku půjdeme “kousek” (5km?) pěšky. Starší bratři mohou vzít sekerku.
V případě sněhu doporučujeme boby nebo saně k naložení bagáže  !!! Na programu bude
mj. plnění bodů skautské stezky a příprava na skautský slib vybraných jedinců a také lakros!

Dle domluvy
vede ...

Oprava “Polky” Naše loď dostala těžké rány ať při výpravách, při povodních, ale i během
uskladnění (v Solenicích celoročně pod širým nebem) a je ji potřeba opravit. Po dohodě se
zkušeným Pavlem Kadlecem si buď loď opravíme sami, nebo ji budeme muset nechat opravit.

Květen:

11. - 13. 5. 2007
pá – ne
vede Fanušu

!

26. 5. 2007
sobota,
vede Osoondah

Přátelská víkendovka
● v pátek odpoledne práce v klubovně a v zahradě (zpracovávání dříví, sekání trávy,
úklid pískovišť a jiné), “nějaká ta hříčka”, večer povídání a zpívání, s přespáním v okolí
Příbrami nebo v klubovně. Pracovním oděvem a rukavicemi nic nezkazíte! Předpokládaný
začátekve 14 hod., každý přijde, jak bude mít čas.
● v sobotu se budeme věnovat hlavně “vykopávkám”. S příchozími se sejdeme mezi 9,30 a
10. hodinou v klubovně. Ty, kteří s námi nepřespí na neděli, “propustíme” asi v 18 hod. Je
možné vyrazit z Příbrami do brdských hvozdů, nebo do okolí PB. Zahrajeme si s nimi lakros
(to jsme zvědavi, kdo “zamachruje”  ???) a budeme mít možnost se něco málo přiučit
nebo se dozvědět zajímavé příhody z historie našeho oddílu... “Vykopávky” pozveme už na
pátek, aby nám, budou-li mít zájem, pomohli se zvelebováním naší klubovny.
● neděle bude zaměřena na rodiče. Sejdeme se v 10,00 v klubovně. Projdeme se po okolí
Příbrami, seznámíme se, popovídáme (například o táboře), zahrajeme si nějakou hříčku,
“zamachrujeme” v lakrose, posedíme u ohně, pojíme (zazpíváme?). Vaši rodiče i
sourozenci jsou všichni srdečně zváni! Účast rodičů je žádoucí (po dvou letech
pořádáme opět samostatný tábor v týpí, postavený na “zelené louce”)!!! Skončíme mezi
15. a 16. hod. V případě špatného počasí “předtáborová schůzka rodičů” v klubovně – s
vyprávěním, hrami
● Na kteroukoliv část akce (po dohodě s Fandou) klidně pozvěte i další příbuzné, nebo
své kamarády mimo oddíl (ze školy, apod.)! Jen ať všichni vidí, že něco umíme a že se
nebojíme nudy! U členů počítáme s účastí na celý víkend! Kdo kdy přijde z hostů, je na
vás, toto je jen návrh! Společná jídla v sobotu špagety s kečupem či tvarohem (1 porce
špaget, ždibec oleje a kečupu nebo tvarohu a cukru) a v neděli rýže s masem (porce rýže
ve varném sáčku, 1/3 až 1/2 krůtí masové konzervy, ždibec cibule), ostatní jídlo v
barbuchách!
Výprava na kolech Výpravě bude předcházet schůzka s koly 24. 5.. Podrobnosti budou
včas oznámeny.

Tábor:

1. – 15. 7. 2007
ne – ne
vede Osoondah

Desátý tábor Mohawků a XVIII. tábor 4. oddílu po obnově skautského hnutí v r. 1990.
Na VII. K. R. 26. 4. jsme se rozhodli pro Zalužany – obec asi 20 kilomerů z Příbrami směrem
na Písek. V okolí Zalužan náš 4. oddíl tábořil v letech 1991, 1993 a 1994, pokaždé na jiném
místě. Vybíráme letošní místo a jednáme o podrobnostech! Přesné místo, čas odjezdu, výše
táborového poplatku, seznam vybavení a přihláška bude součástí Ondaquy č. 2, která vyjde v
polovině května a vy i vaši rodiče ji budete “mít v ruce” na Přátelské víkendovce.
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Na obrázku poválečný náborový plakát – bílá lilie na zeleném pozadí, černý text

DO ZÁPISNÍKU
●

●

Složení klanů v našem kmeni:
○
Klan Modré Želvy vede Šingas, členové Čiperka, Jasan, Pachole
○
Klan Žlutého Vlka vede Fanda, členové ˇXilt, Kuželka, Ministr a
Komb
Oddílové signály: používají se na všech akcích od schůzek po tábory...
○
T ( – ) jeden dlouhý tón píšťalkou znamená “TICHO!”, nebo taky
“POZOR!”. Většinou bude následovat další signál. Podobně např. na schůzkách ruka vztyčená v
pěst, znamená ticho! Každý kdo signál vidí, zmlkne a dá taky pacičku hóre!
○
S ( . . . ) znamená “SRAZ!” Všichni všeho nechají a peláší k pískajícímu, neboť nám chce určitě něco
říci. Sraz do 13 vteřin!
○
N ( – . ) “NÁSTUP!” Podobně jako sraz do 13 vteřin, nastupuje se do tvaru podle klanů.
○
I ( . ) jeden krátký hvizd při hře znamená “START!”
○
Y ( – . – – ) při hře znamená “KONEC!” Při hře na větším území může předcházet dloooouhý signál T
○
Z ( – – . . ) a V ( . . . – ) Signály klanů Z – Želv, V – Vlků

Bodování, bodování...
Znovu jsme zavedli bodování jednotlivců - Javorovou Nažku.
Nehodnotí jen výsledky z her a soutěží, jak by si mohl někdo myslet! Boduje se
včasný příchod na schůzku nebo na sraz na výpravu, to jak pečlivě si vedeš
skautský zápisník, že uděláš zápis do oddílové kroniky, nebo nějaká práce navíc
– třeba pomoc v klubovně. To, jestli se dobře umístíš, nebo i vyhraješ ve sportovní hře tvé bodování neovlivní tolik,
jako to, jak se podílíš na činnosti oddílu.
Pokud na nějaký oddílový podnik (schůzku, výpravu, jinou akci) nemůžeš, omluv se nejlépe předem vůdci,
nebo tomu, kdo podnik povede, nebo svému owačirovi. Je to fér a kamarádské a dostaneš alespoň průměr bodů.
Vítěz Javorové Nažky za toto období (odpovídá školnímu roku) získá baterku PELI HeadsUP Lite 2620,
kvalitní vodotěsnou a odolnou čelovku na tři “mikrotužky” se 2 zdroji světla. Na xenonovou žárovku (silné světlo)
svítí 2,5 hodiny, na LED diody asi 80 hodin (na chůzi nebo čtení stačí). Tato cena není “výhra”, kterou někdo získá
náhodou v nějaké loterii. Bude to opravdu cena jako uznání kvalitní oddílové činnosti za tyto 4 měsíce, kdy opět
bodujeme! Každý z členů má šanci!

KDO HRAJE V PŘÍBRAMI LAKROS???
No přece my! Skauti z kmene MOHAWK!
Lakros je stará indiánská týmová hra, která se nedá jednoduše popsat
tomu, kdo ji nikdy neviděl. Hraje se s lakroskou (na obrázku vpravo) a
účelem je vhodit míček do soupeřovy branky, tvořené většinou trojnožkou
z klacků. Nejsme JEN sportovní klub, abychom buď hráli nebo se na hru připravovali – v našem oddíle děláme také
spoustu jiných zajímavých věcí. Naše činnost je pestrá! Scházíme se s kamarády, jezdíme na výpravy, táboříme
v přírodě... (jen se podívej do úvodu, nebo třeba do našeho programu na jaro – na stranách Ondaquy)

CHCEŠ TO ZAŽÍT? ZKUSIT NĚCO ZAJÍMAVÉHO? ZAHRÁT SI LAKROS? MÍSTO
SEZENÍ DOMA VYRAZIT ZA MĚSTO? POZNAT KAMARÁDY, NA KTERÉ JE SPOLEH?

PŘIJĎ MEZI NÁS!
Přijímáme nové členy! Klidně pozvi i své rodiče a kamarády!
Schůzky v klubovně – chata MŠ v Charvátově ulici (u nemocnice ve staré Příbrami)
až do konce června každý čtvrtek od 17 do 19 hod.
Internetové stránky oddílu: http://www.mohawk-pb.wz.cz
Vůdce oddílu: Michal Ptáček – Osoondah
tel.: 720 378 175, e-mail: osoondah@centrum.cz, ICQ: 2424 18 394
Příspěvky, dotazy a komentáře do časopisu Ondaqua posílejte na: ondaqua@seznam.cz
Šéfredaktor: František Máška, tel.: 774 914 200, ICQ: 4424 7181 6, nebo Skype: “chirsbrdy”

4

