
        22
              ročník 2              ročník 2  

       11. 5. 07
Ondaqua je pozorovací věž 

na palisádě irokézského hradu

Časo (pejsek) 4. chlapeckého 
skautského oddílu “Mohawk” Příbram

Úvodník...
Krátce potom, co vyšlo první číslo Ondaquy, vydáváme druhé, které je věnováno převážně táboru.
Kromě akcí, uvedených v programu, nás čekají i další akce, zaměřené hlavně na nábor. Je nás zatím málo a  

“nějaký ten nováček navíc by se nám hodil”...   Jednou z akcí budou “HŘIŠŤÁTKA” – první proběhla ve čtvrtek  
10.  května.  Druhou akcí  bude “ANKETA”  a  další  větší  akcí  DĚTSKÝ DEN.  Všichni  dostanete nové kmenové 
KARTIČKY, prosím, abyste je rozdali svým kamarádům, známým, spolužákům, nechali pár kusů na vhodném místě 
ve školách, knihovnách, obchodech – když se zamyslíte, určitě na nějaké takové místo přijdete. Kde je to vhodné,  
zanechte i několik výtisků Ondaquy k rozebrání. Vždy se DOMLUVTE, že kartičky nebo časopisy někde necháte,  
nedělejte to bez dovolení – jinak to bude vrhat špatné světlo na celý oddíl a kartičky nebo dokonce časopis skončí  
v  koši!  Je  vždy lepší někoho oslovit  a dát mu kartičku nebo časopis přímo do ruky,  než je nechat někde 
povalovat! Vždy u sebe mějte několik kartiček a všímejte si a využívejte každé příležitosti!

Každá maličkost, udělaná aktivně jednotlivcem může mít velký vliv na náš kmen – můžete třeba poznat  
dalšího opravdového kamaráda.

Osoondah a Kanyatara

Nejbližší akce 
26. 5. 2007 
sobota,
vede Osoondah

Výprava na kolech Sraz v 8,00 u kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách, návrat cca. V 
18,00. S sebou kolo ,  POVINNĚ přilba, dostatek pití. Výpravě bude předcházet schůzka s 
koly 17. 5. – přijeďte ukázat své cyklistické dovednosti a svou výbavu.

TÁBOR 2007 – informace pro účastníky
Tábor bude v termínu SOBOTA 30. 6. – NEDĚLE 15. 7. 2007 v Borotíně u Tábora, viz. mapka. Adresa: 
Poste Restante Borotín u Tábora, PSČ 391 35. Doprava na tábor i z něj je složitá, proto Vás chceme požádat, 
zda by bylo možné nás na tábor a zpět odvézt. Táborový poplatek činí 2.000,- Kč. Prosíme Vás o zaplacení do 
15. června, abychom stihli nakoupit vše potřebné. Peníze vyúčtujeme a ohledně příp. přeplatku svoláme v září 
schůzku rodičů. Nouzový kontakt na tábor bude  606 142 007.
 

Seznam věcí na skautský tábor Mohawků
Spacák (nejlépe “mumie” duté vlákno, cca. do -5°C) již 
zabalený do zálesácké torny (US-torna, Tramp, italka, 
stará  velká  polní,  či  menší  tmavá  krosna),  chlebník 
nebo malý baťůžek (opět v nenápadné barvě).
Celta, nebo tmavší pevné plátno odpovídající velikosti 

(2x2  m),  opařené  “oky”  či  poutky  na  uchycení,  lze 
použít  i  pevný igelit,  ale  opět  našitými  poutky,  apod. 
Tmavá  deka,  stačí  starší  i  děravá,  jinak  již  doma 
nepoužitá.  Spolehlivá,  ostrá  sekerka s  pouzdrem na 
ostří – jen pro chlapce starší 10ti let!



Spolehlivá  menší  baterka  s  náhradní  baterií,  příp. 
Žárovkou. Klubko konopného provazu střední tloušťky 
na síťování, upevnění celty.
Čištění  na boty pro  dvojici  –  kartáč,  hadřík,  trochu 
krému – vše v plátěném pytlíku.
Osobní  věci  na  výpravu. Pozor  –  hadrové 
(ponožkové)  míčky  velikosti  alespoň  tenisáku  a  dost 
tuhé a zašité, aby se nerozpadly.  Šátek (navíc, ne ke 
kroji),  KPZ,  zápisník,  trhací  blok,  propiska  (nebo 
dvě)

Oblečení:
● Kompletní skautský kroj na cestu, zelené či hnědé 

manšestrové  (plátěné)  krátké  kalhoty,  další 
dlouhé kalhoty nejlépe podobné kvality a barvy.

● Větrovka, pláštěnka
● Svazové skautské tričko
● Svetr
● 1-2 Tepláky
● asi 2 Trička
● 1 Košile s dlouhým rukávem
● oblečení na spaní
● 3 páry tenkých a jeden pár silnějších ponožek
● ke kroji zelené podkolenky
● 4 kusy spodního prádla 
● Plavky
● Kapesníky dle potřeby

Obuv:
● Jedny  pevné,  kožené a  nepromokavé!  vysoké 

(pionýrky, kanady, pohorky)
● Druhé tenisky, kecky nebo jiné sportovní
● Sandály, pantofle, apod.
● Holínky
● Doporučujeme i boty do vody (např. staré kecky) 

Toaletní potřeby:
● 2-3 Ručníky (jeden větší k vodě). Spíše lněné, ne 

froté, poněvadž ty dlouho schnou!
● Mýdlo v šikovné krabičce, žínka, hřeben, pastáček a 

karta.
● Toaletní papír, náplast s polštářkem
● Repelent
● Možno  vzít  prášek  na  praní  v  menší  plastové 

lahvičce  (lepší  prádlo  přeprat,  než  jej  brát 
více!), kolíčky na prádlo

● Event. zub. rovnátko.

Nádobí:
● nesmytelně označený  ešus, event. plastový talíř či 

miska (jí se z nich lépe, než z ešusu a lépe se myjí)
● plecháček na pití a “zuby”, lžíce, utěrka

Různé:
● pastelky,  náčrtník,  dopisní  papíry,  obálky  a 

známky
● knížka na čtení
● zpěvníky, vč. oddílového
● hudební nástroj
● příručky, atlásky rostlin, ptáků...
● pomůcky ke hrám (sportovním i společenským), ne 

karty
● NEBRAT  walkmany,  digihry,  ani  mobilní 

telefony – jsou zbytečné, rušily by program a 
hrozí jejich ztráta či poškození. 

Vše  zabalené  do  staré  vojenské  dřevěné  bedničky  – 
“dědečkova  kufru”.  Ten  pak  tvoří  součást  interiéru 
stanu, je praktický, dá se snadno a dostatečně podložit 
a  věci  v  něm tolik  nevlhnou  a  pak  neplesniví!  Velké 
batohy a “papírové” nízké kufry se nedají ve stanu týpí 
rozumně  umístit,  obyčejně  leží  na  zemi  a  vlhnou, 
překáží atd. 

Vůdce oddílu: Michal Ptáček – Osoondah
tel.: 720 378 175, e-mail: osoondah@centrum.cz, ICQ: 2424 18 394
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