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na vlhčím konci louky nový malý rybníček!
Závěrem
chceme
poděkovat
manželům
Horníkovým – mamince a tatínkovi našich členů
Kuželky a Jasana, že se s Šakohem a Fandou jeli na
tábořiště podívat!
Nyní se již kochejte fotkami a těšte se na tábor!

ročník 2

Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu



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

Úvodník...



Ahoj! Třetí číslo Ondaquy Tě zdraví!
Přináší Ti program kmene na léto 2007, příběh
k zamyšlení, fotky z tábořiště, kam jsme se byli tento
týden v úterý podívat a kam pojedeme za měsíc
na tábor. Už za měsíc!
Přečtěte si úryvek z kroniky o akci, která se
jmenovala Přátelská Víkendovka, dozvíte se průběžné
výsledky bodování za duben. Květnové bodování jsme
od včerejška ještě nevyhodnotili.
Ve třetí Ondaquě naleznete i trochu poezie.
Pro zájemce o skautskou činnost a členství v našem
oddíle – nováček, přihlášený začátkem června s námi
ještě může jet na letošní tábor! Podmínkou je však, aby
se  osvědčil na červnových výpravách a schůzkách a
 aby si začal shánět potřebné táborové vybavení.
Něco můžeme pomoci sehnat, něco zapůjčíme. Pokud
Tě naše činnost zaujme a chceš se zapojit HNED, ne až
v září, s přihlášením neotálej!
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Seigu! Váš Kanyatara


Tábor volá!
Milý
táborníku,
do
přípravy tábora patří také
to, že se vůdce oddílu – náčelník, nebo někdo jiný
z Kmenové Rady zajede podívat na tábořiště, aby jako
věděl “co a jak”. Na louce u Borotína sice náš tábor již
několikrát stál, ale již je tomu několik let...
Tábořili jsme tu v letech 2000, 2001 a pak
2004. Za tu dobu se mohlo lecos změnit, a taky že jo!
Poblíž cesty k tábořišti “táboří” mláďata kuny lesní (?),
několik stromů pokáceno, paseky zarostlé, ale kostra na
táborovou kuchyni stojí! Kamna trochu pobořená, ale
materiál na původním místě. Ale co nejvíc zajímavé,

Trocha poezie (nikoho nezabije)
Stanislav Maleček - Waconta
Na křídlech sedmikrásky
Každému v duši
kousek Tvůj lpí.
S Tebou jde do hrobu,
s Tebou se narodí.
Na rozdíl od jiných vím, že tě mám;
Jsi klidný šumot moře,
pohled křišťálem,
jsi diamantem v hoře;
každým svým dechem tě uctívám.
Oplýváš klidem i nesmírnou krutostí,
vstupuješ do hlavy,
do srdce,
do kostí.
Jsi krutým prokletím,
jsi překrásným darem,
jsi tím, co přiměje
dva lidi být párem…
LÁSKO

Program kmene MOHAWK na LÉTO 2007
Červen:

1. 6. 2007
pátek
vedl Fanušu

Dětský Den s Mohawky – velká akce pro veřejnost. Hříčky na hřišti pod Skalkou, v
klubovně prohlížení foteček a hadi z těsta, u klubovny týpí a oheň se zpíváním a povídáním...

8. - 10. 6.
pá - ne
vede Fanušu

MINITÁBOR Celovíkendová výprava k Zalužanům. Sraz v pátek v 16,05 nahoře na
autobusovém nádraží (odjezd 16,15), ukončení v neděli cca. v 16 hodin na Václavském
náměstí (v Příbrami!). Přijdeme pěšky od Bytízu. S sebou: Zásoby podle jídelníčku “A” +
prázdná PET-lahev na vodu! Budeme spát pod širákem nebo v týpí – vezměte si spacák,
karimatku, celtu, oblečení na spaní! Kdo má, vezme kompletní kroj, ostatní svazové tričko +
šátek s turbánkem. Ešus, osobní věci na výpravu, kvalitní oblečení, nakrémovanou kvalitní
(nejlépe kotníkovou) obuv a ti, kdo ji mají, i sekerku. Možná bude vedro – vezmi plavky a
ručník! Vše si řádně zabal do batohu na záda, popř. do chlebníku! Na programu bude
stavba týpí (jako tréning na tábor) a jiné tábornické dovednosti, zpívání, hry! Účast všech je
velmi potřebná!

22. - 24. 6.
pá - ne
vede náčelník

Výprava na vodu Podaří-li se zařídit opravu naší lodi “Polky” (nebo ji opravit sami), bude
výprava na vodu. V opačném případě náhradní varianta. Podrobnosti na Oznamovateli a
osobně na schůzkách!

28. 6.
čtvrtek
vede náčelník

Zakončovačka Poslední schůzka v tomto skautském období (odpovídá školnímu roku).
Vyhodnocení bodování, upřesnění odjezdu na tábor,... Kompletní kroj! Kdo ještě kroj mít
nebude, vezme si svazové tričko a krojový šátek s turbánkem.

Prázdniny:

30. 6. – 15. 7.
so – ne
vede Osoondah
!

Desátý tábor Mohawků a XVIII. tábor 4. oddílu po obnově skautského hnutí v r. 1990.
Ohledně místa tábora (příjezdového plánku) a seznamu vybavení se podívej do minulého čísla
Ondaquy. Přesný čas odjezdu záleží na domluvě s rodiči, kteří nás, jak doufáme, na tábor
odvezou. Několik foteček z tábořiště nalezneš i v tomto čísle Ondaquy v článku “Tábor volá!”.

1. 8. 2007
středa
vede Fanušu

Úsvit druhého století skautingu - bližší informace v článku.

18. - 26. 8. 2007
pá - ne
koord. Fanušu

Oprava kostelů Dobrovolníci z MMM Březnice, jejich kamarádi ze Zlína a nově možná i
několik z nás Mohawků, budou opět pomáhat v Českosaském Švýcarsku (po okolí Srbské
Kamenice) s opravami zničených kostelů. Uvidíme několik památek v různých fázích oprav, i
to, jak vypadají po dokončení a vysvěcení. Pojďme pomoci dobré věci, prožít príma týden a
poznat partu fajn lidiček a trochu i krajinu Českosaského Švýcarska! Prosím, aby se mi všichni
účastníci přihlásili! Odjezd a návrat podle dohody. Vezměte si jídlo jen na cestu (jídlo si
odpracujeme), věci jako na výpravu, skautský kroj se slušnými kalhoty ke kroji. Nezapomeň
starší oděv jako pracovní. Je možné jet i na kratší dobu!

DO ZÁPISNÍKU


To mi tak jeden raději nejmenovaný gambusín napsal: “Co je pro Krista Pána jídelníček "A" + ovoce? Jak si mám
zabalit..., abych se zapojil do procesu, když nevim, co je jídelníček "A"... Je to barbuch"A" ? nebo je to snad
sámošk"A"?” 
Tak abyste to věděli: Rozpis jídla na vícedenní výpravu – jídelníček “A”:
● na páteční večer vlastní studená večeře
● sobotní snídaně taktéž vlastní
● společné HAMUPAPU: 2-3 nožičky párku, kousek másla (Ramy), 3-5 Dg plátkového sýra a měkkého
krájeného salámu, 1 porce syrových brambor, 1/4 chleba, 1 porce syrové rýže a 1 porce suchých špaget, 3
vejce / nejlépe rozklepnuté v malé skleničče, či plastové vodotěsné nádobce/, 1 větší cibule, pro 2 lidi 1
velká masová – hovězí konzerva, kousek slaniny, kousek tvarohu na strouhání (nebo trochu kečupu),
5 sáčků černého čaje, 5 - 7 dkg. cukru, ovoce.
● Osobní event. sušenky.
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Úsvit druhého století skautingu 1. srpna 2007

(Převzato z www.skaut.cz. Upraveno.)

Východ slunce na horách
1. srpna 1907 v osm hodin ráno zatroubil Robert Baden-Powell na ostrově Brownsea na roh kudu. Zahájil tak nejen
první skautský tábor na světě, ale vlastně i celé první století skautingu. 1. srpna 2007, přesně o sto let později, se
ve světě uskuteční tisíce skautských setkání a mnohokrát zazní slova skautského slibu. Skauti celého světa
společně oslaví začátek druhého století skautingu.

Světová štafeta
V 216 zemích a teritoriích, kde skauting existuje, se 1.8.2007 sejdou skauti v osm hodin ráno na vrcholcích hor.
Mezi prvními pozdraví úsvit skautingu skauti ostrovního státu Kiribati, který leží nejblíže východně od mezinárodní
datové linie. Postupně se budou přidávat skauti v krajích dále na západ přes Kamčatku, Fidži, Nový Zéland… kolem
celé zeměkoule až k Aljašce a Havaji. V osm hodin středoevropského letního času se na vrcholcích našich kopců a
hor připojíme i my.
Obsaďme všechna pohoří v naší zemi, abychom, až se nás dotknou 1. srpna ráno sluneční paprsky, společně
přivítali úsvit nového století skautingu. Bude to symbolický vrchol letošních oslav a zlom skautského letopočtu.

Náměty pro vás
Slovenští skauti a skautky se pokusí vytvořit ojedinělé panorama. Na nejvyšších vrcholech chtějí ranní svítání
vyfotit. Získají tak pamětní fotografie zachycující přelom skautského století na desítkách nejkrásnějších míst
Slovenska. V jiných zemích využijí východu slunce k setkání s oldskauty a příznivci skautingu. Inspirující je i nápad
spojit Úsvit skautingu s vykonáním skupinového dobrého činu.

Připojíme se i my?
Při úsvitu si symbolicky podáme ruce se skauty a skautkami z ostatních zemí, se kterými vytvoříme štafetu
obepínající celý svět, a společně si připomeneme, odkud vycházíme a kam s naším skautským posláním chceme
směřovat. Bude to pro nás velká příležitost zamyslet se nad svými skautskými sliby, obnovit je, nebo pro mladší
bratry – složit svůj skautský slib právě nyní... A na který z vrchů z okolí vyrazíme?... To všechno ještě uvidíme...
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Všeho moc škodí.
Povídka je z knihy, na jejímž titulním listě se píše: “Moudré rady. Krátké povídky mravoučné, pro naši milou
mládež a její pěstitele. Dle francouzského volně vzdělal J. Sedláček. V Praze, nakladatel ALOIS HYNEK, knihkupec
1883”
“Kéž bych dostávala každého dne k jídlu koláče! Jísti koláče od rána do večera, ach, jaká to slasť!” pravila
Justýna ku své matce.
“Domníváš-li se, že to tak rozkošno, vyplním přání tvé, když mi slíbíš, že nebudeš jísti ničeho jiného, než
koláčů", odvětila matka.
Justýna, touto přípovědí matčinou všecka okouzlena, zvolala: “Ani se netknu chleba, bramborů, masa a
jiných krmí, jen když se mi dostane pořáde koláčů.”
Justýna dostala od matky koláčů, kolik jen chtěla. Prvého dne výborně jí chutnaly. Druhého dne se jí zdálo,
že koláče nejsou již tak dobry. Třetího dne pozorovala na sobě, že jest jí nevolno; měla pokažený žaludek a koláče
nechtěly jí proto nikterak chutnati. Čtvrtého dne všecka zahanbena prosila matku snažně, aby jí dala jísti jen chléb,
maso, zeleninu a luštěniny, sice že by zemřela hladem. O koláčích nechtěla už ani slyšeti.
“Předvídala jsem to”, pravila matka vážně, “ale kdybych tě byla na to upozornila, snad bys mně byla
neuvěřila. Umínila jsem si tedy, že ti to dám zkusiti. Od nynějška budeš zase dostávati obyčejnou stravu, pamatuj si
však, všeho moc že škodí.”
Pamatuj si ve svém žití,
nestřídmosť že nemoc plodí.
Pořádný buď v jídle, pití;
nebo všeho moc vždy škodí.


Bodování, bodování... Javorová Nažka
Bodování za březen:
1. Pachole (155 bodů)
2. Jasan (154)
3. Kuželka (149)
4. Ministr (145)
5. Čiperka (144)
6. Komb (123)
7. ˇXilt (113)

Duben:
1. ˇXilt (210 bodů)
2. Ministr (209)
3. Pachole (204)
4. Čiperka (198)
5. Kuželka (195)
6. Jasan (187)
7. Komb (179)

Celkově za leden až duben:
1. Pachole (359 bodů)
2. Ministr (354)
3. Kuželka (344)
4. Čiperka (342)
5. Jasan(341)
6. ˇXilt (323)
7. Komb (302)

Tak braši, bodování je vcelku vyrovnané – rozdíl mezi prvním a posledním činí jen 57 bodů!
Kdo koncem června v bodování zvítězí a získá slibovanou kvalitní čelovku PELI HeadsUP Lite 2620?
Ještě není nic uzavřeno – květnové bodování vyhodnocujeme, ale ještě nás čeká
červen! Je vidět, kdo se snaží, a kdo ne...
Připomínám, co se hodnotí: včasný příchod na schůzku nebo na sraz na
výpravu, skautský zápisník, zápis do kroniky, včas zaplacené příspěvky, ... 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.


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
Příští (4.) číslo Ondaquy bude poslední v tomto ročníku a vyjde koncem července.
Děkuji Wacontovi za báseň, Šingasovi za vyhodnocení bodování a Veronice za přepis
povídky a jídelníčku...
Šéfredaktor: František Máška – Kanyatara, tel.: 774 914 200, ICQ: 4424 7181 6, Skype: “chirsbrdy”
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