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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu



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

Na hřišti, na ulici, v obchodě... koukej kolem sebe.
Když vidíš, že někdo udělal něco pěkného, například
někomu pomohl, pochval. Usměj se, povzbuď. Buď
Ty sám tím, kdo má přehled, kdo pomůže, když je
třeba...
váš Fanušu

Tábor Údolí Vran
Letos se nám, po několika letech, opět
podařilo jet na opravdový tábor! Stálých
účřastníků tábora bylo deset – náčelnictvo:


Úvodník...
Ahoj bratře, ahoj nováčku (třeba budoucí), dobrý
den vážení rodičové! Nyní, společně s počátkem
nového školního i skautského roku (neboli období) vás
zdraví nové číslo Ondaquy! Rozhodli jsme se číslovat,
tak jako dříve, všechna čísla postupně. Toto je tedy
celkově již číslo čtrnácté.
Letos vstupujeme do desátého období Kmene
Mohawků. Jinak je to, myslím, již 18. období 4. oddílu
od obnovy skautingu po roce 1989!
Ondaqua přináší několik fotek z poslední akce
a také z letošního tábora, program na září a
připomíná znění klanových pokřiků. Dejte do Ondaquy
nahlédnout i Vašim rodičům, aby měli přehled...
Ještě o jednu věc Tě poprosím: nyní od září
budeme nabírat nováčky. Předej prosím výtisk
Ondaquy, oddílovou kartičku, nebo alespoň slovní
informaci svým kamarádům ve škole, v sousedství,
příbuzným, požádej rodiče, ať o nás povědí kolegům v
práci... I ty sám vyprávěj o táboře, o týpí, o
večerních ohních, o lakrose, o hrách, a o tom, co
Tebe samotného v oddíle baví!
Jistě jsi sám zaznamenal v oddíle – kmeni
Mohawků nějaké novinky, někdy obnovení starých
dobrých zvyků a několik změn. Výběr šikovných
owačirů, program, táboření v týpí a akce pro
veřejnost je jen několik z nich. K dalšímu rozvoji
kmene – zavedení Orlích Per a rozšíření činnosti po
vzoru indiánů, ke klanovému programu, k velkým hrám
ve městě i v přírodě, k výpravám do Brd i někam dál...
potřebujeme jedno podstatné – LIDI.
Můžeš-li, kontaktuj i Mohawky, kteří z oddílu
odešli, ale nyní by je mohla naše činnost opět
zaujmout. Neboj se toho, mluvit s někým o našem
oddíle – naučíš se prezentovat i sám sebe. Každý z
nás – nováček stejně jako “starý pardál” může
pomoci. I Ty! Neodkládej to a dej se do toho ještě
dnes! “Možná zítra, příští týden, měsíc...” znamená
“nikdy”. Naplánuj si, kdy to uděláš a svůj plán dodrž.
A využívaj :-) každé příležitosti – buď připraven!

Osoondah, Šingas, Fanušu; šéf kuchyně: Štěpánka
(kýmsi nazvaná “Osoondažkou” :-) ); z klanu Žlutého
Vlka Kuželka a Komb, od Modrých Želv Čiperka,
Jasan, Pachole a Pila (poslední jmenovaný byl jako
“nejmladší” nováček zařazen do klanu Vlků, aby měly
klany vyrovnané síly). Postavili jsme si celkem tři týpí
– dvě velká, šestimetrová (pro klany a rozdělené
náčelnictvo – Fanda byl u Vlků, Šingas s Osoondahem
u Želv) a jedno malé pro Štěpánku.


Klepy naší tety: Jedna paní povídala, že od srpna v náčelnictvu
funguje další člověk! Druhou zaručeně pravdivou informací je, že
kmen v průběhu září určitě vydá propisky s vlastním potiskem!

písniček, Akatewita předvedl své bohatě zdobené
indiánské roucho a šerpu...), náš soused “přes les”
Slepejš a o návštěvním dni i četné rodičovstvo.
Postavili jsme si táborovou bránu, obnovili
přehrádku na potoce, vyrobili “ledničku”, vodovod, v
lese za táborem táborový kruh, všichni jsme se

Tábor trval celkem šestnáct dní, od soboty
30. 6. do neděle 15. 7., (předvoj ve složení Šingas,
Fanda a “starý člen” oddílu Popelka, jel už v pátek
společně s bagáží). Navštívili nás Šakoh s manželkou,

vystřídali na práci v kuchyni, přivážení vody, přípravě
dřeva na topení v kuchyni, v týpí, “domů do klubovny”
i pro účely výstavy v rámci akce “Sto let v radosti
proti smutku”. Stihli jsme hrát lakros (meziklanově i
“všichni proti náčelnictvu”), fotbálek, softball,
něžňoučkou hříčku “Dočerveňoučka”, handball, a
veselou hru “Safari”.
Táborová hra s názvem “Údolí Vran” dala
název i letošnímu táboru. - Tábor Údolí Vran. Kmen
Mohawků jejím prostřednictvím učil mladé chlapce
ze svého kmene všemu, co má umět spávný indián.
Zajímavé je, že táborová hra bude díky
UKÁZKOVÉMU TÁBORU (na Nováku v září)
pokračovat ještě v září!

Dočerveňoučka...

Hiawatha s Akatewitou z Neskenonu (pomohli nám a
přinesli s sebou poutavá vyprávění, spoustu
tábornických a indiánských znalostí, neznámých

Podle ohlasů, které jsme jako náčelnictvo
vyslechli u táborového ohně koncem tábora, byl
tábor náročný – jinými slovy “že se hodně pracovalo”.
To je jistě pravda – dělali jsme spoustu věcí, které
nejsou
vysloveně
nutné pro
provoz tábora
– jako je
táborová
brána, potní
chýše Initipi, nebo příprava na století skautingu.
Pravdou také je, že v kamnech se topí stejně, ať se
vaří pro deset nebo pětadvacet lidí, a v pětadvaceti

na tebe “nevyjde tolik dřeva”. Vezměte to ale z
jiného pohledu: dokázali jsme sobě i jiným, že to
dokážeme. Já jsem jako kluk četl “foglarovky” (a
mám-li čas, čtu je dosud) a chtěl jsem být na táboře,
který si s kamarády sami postavíme. Předtím, než
jsem před jedenácti lety přišel do Příbramského
oddílu Vlků – čtvrtého oddílu (a chvilku předtím
skautoval v Březnici), jsem byl na dvou táborech a
tam mi právě tohle chybělo.

lecčím podstatným jen ve dvou se nejevilo příliš
smysluplné. A že otázky “Kam kráčíme”, apod.
podstatné jsou.
Přesto a právě proto jsme zapálili oheň,
uvařili jsme si čaj, upekli špekáčky, zazpívali si a
poseděli u ohně ve složení Fanda, Jasan, Kuželka a
jejich maminka a tatínek, a ještě večer jsme se
vrátili do Příbrami.

Byl to prostě fofr... :-)
A ještě jedna věc. Zvládli jsme Minitábor, Dětský
den i “velký” tábor a lecos jsme se naučili.
Na ukázkovém táboře v září máme co předvést – ať
už jiným skautům, rodičům, kamarádům nebo
veřejnosti!

Úsvit druhého století skautingu
Sešli jsme se v úterý 31. července po 9.
hodině v Jiráskových sadech. Bylo nás pět. Fanušu,
Šingas, Pachole, Kuželka a Jasan. V tomto složení
jsme vyrazili k historickému skautskému tábořišti
Příbramských skautů z roku 1968 k Dalskabátům.
Cestou jsme si povídali o všem možném (například o
novém oddílovém zpěvníku) a zastavili jsme se na
Hájích a zahráli jsme si házenou. Fanda s Šingasem
proti mužstvu. Hra byla hodně vyrovnaná, ale převaha
tři na dva nakonec dospěláky uhnala. Výsledek 25:21.
V předvečer jsme dorazili na místo, kde se před lety
konávaly slavnostní ohně a kde se nad táborový kruh
tyčí skála s vytesanou skautskou lilií od Miroslava
Pechara - Pluta...
Výprava ale pokračovala jinak, než bylo
původně zamýšleno. Oddílové povídání o minulosti, ale
i té nejbližší oddílové budoucnosti, zamyšlení a s
úsvitem uvítání druhého století skautského hnutí...
Protože jedni museli ještě večer odjet domů
kvůli pracovním záležitostem, dalším nedovolily
pokračovat zdravotní potíže a zamýšlet se nad

DO ZÁPISNÍKU
Klanové pokřiky

Existují už dlouho, zhruba deset let. V
poslední době jsme na ně trochu pozapomněli, proto
by neškodilo, si je znovu připomenout (úmyslně
uvádíme i pokřik klanu Hnědého Medvěda, který
prozatím utichl):
Modrá želva:
Vpřed děti modré želvy!
Krunýř na krunýř,
hlavu k slunci blíž,
jak skála stojíme!

(ovačira)
(všichni)
(všichni)
(všichni)

Hnědý medvěd:
V našem klanu nechť je síla,
tak jako ji medvěd mívá!
Hnědá, hnědá, hnědá,
soupeřům běda!

(ovačira)
(všichni)
(ovačira)
(všichni)

Žlutý vlk:
Žlutí vlci zuby cení,
nikdo pro nás soupeř není!

(ovačira)
(všichni)

1. schůzka – Zahajovačka - se koná v naší klubovně – chatě MŠ v Charvátově ulici (u nemocnice ve staré
Příbrami) ve středu 5. 9. 2007 v 16,00. Kdo neví, kde to je, sraz v 15,45 u vrátnice do nemocnice
Internetové stránky oddílu: http://www.mohawk-pb.wz.cz (prozatím tedy www.sweb.cz/mohawkove)
Vůdce oddílu: Michal Ptáček – Osoondah
tel.: 720 378 175, ICQ: 2424 18 394, e-mail: kmen.mohawk@gmail.com
Redaktor František Máška – Fanušu, tel.: 774 914 200, ICQ: 4424 7181 6, Skype: “chirsbrdy”

Program kmene Mohawk na září 2007
4. 9. 2007
úterý

ANKETA Výzvědná, prezentační a náborová akcička v ulicích Příbrami na odpoledne.
Vysvětlení a předání materiálů v úterý v 15,00 v klubovně. S sebou: Skautské tričko,
blok, psací potřeby, nůžky, fixa nebo pastelka. Účast všech je velmi potřebná! Konec
v 17,00. Můžete pokračovat i ve středu před Zahajovačkou – tak, aby akce splnila svůj
účel.

5. 9. 2007
středa
16:00

Zahajovačka – první kmenovka (schůzka celého oddílu) v novém skautském (a školním)
roce. Domluvíme si časy schůzek – klanovek (schůzky klanů – družin) i kmenovek, povíme
si, kdo co podnikl o prázdninách, dozvíme se spoustu novinek a také podrobnosti
k programu – kupříkladu naší velké akci pro veřejnost Sto let v radosti proti smutku.
Nezapomeň si vzít všechny bodované osobní věci a skautský kroj (kdo ještě nemá košili,
vezme si tričko Svazu a krojový šátek s turbánkem). Čekají nás hříčky na hřišti i v
klubovně i zpívání s kytarou.

7. - 9. 9.
pá - ne

Výprava do Lůmků u Bohutína Sraz u klubovny v pátek v 16,00 h. Jdeme částečně
pěšky, částečně pojedeme autobusem a taky tak v neděli zpět. Peníze v drobných mincích
na autobus. Věci si nese každý sám, dobře rozvaž, co si budeš balit. Nebo ti budou balit.
Návrat ve stejný čas. Spí se venku, vezmi si plachtu nebo igelit, minimální rozměry 2 x 2
m, ale raději větší, jak nad sebe tak i pod sebe (v případě opravdu divného počasí je
připraveno alternativní ubytování v suchu). Dále vezmi: Uzlovačku, nebo šňůru na stavbu
přístřešku. Nezapomeň na pláštěnku, dobré boty, krátké i dlouhé kalhoty, můžeme využít
oboje. Zápalky, ešus, lžíci a nůž, osobní věci, baterku, spacák, karimatku, věci na spaní
(pyžamo nebo tepláky), věci osobní hygieny (pokud nevíš jaké, zeptej se mě). Prázdnou
láhev na vodu navíc. Jídlo: na pátek svačinovečeři, k sobotní snídani třeba buchty,
k obědům čínské polévky, „lančmíd“ nebo něco podobného, k večeři něco co namažeš na
chleba, jinak na svačiny sušenky, ovoce a podobně. Množství chleba dle sebe, minimálně
litr pití – jinak v místě voda bude. Vařit se bude Barbucha (Co to jé ? Tajemství – zatím.)
Kdo má, vezme svazové tričko + šátek s turbánkem a ti, kdo ji mají, i sekerku.

13. - 16. 9.
2007
čt - ne

Sto let v radosti proti smutku Oslava výročí století skautingu. Budeme se podílet
aktivně – v areálu rybníka “Nováku” postavíme ukázkový tábor, pomůžeme s přípravou
výstavy v divadle a v sobotu budeme hrát hry a a předvádět své dovednosti společně s
dětmi z Příbrami a okolí. Sraz ve čtvrtek odpoledne, postupně, jak kdo bude mít čas,
nejlépe hned po 15. hodině na Nováku. Na pátek se ještě domluvíme s rodiči a připravíme
omluvenky do školy. Zakončení v neděli cca. ve 14 hod.. Podrobnosti na Oznamovateli a
osobně na schůzkách!

28. - 30. 9.
2007
pátek - neděle

Výprava do Brd Jak je to dlouho, co jsme už nebyli ve skautském a trampském lesním
kempu na Staré Dakotě a Sanktusu... Pro neznalé: Nenechte se mýlit “brdský kemp”
neznamená návaly lidí, tuny odpadků a rámus. Tak se říká tábořiším a místům, kde se dá v
klidu posadit a vychutnat čaj s vůní jehličí... Místa nejsou viditelně označena, průvodcem
vám musí být člověk, který se v Brdech vyzná a o tábořišti ví. Někde je jen ohniště z
kamenů, někde sedátka kolem táborového kruhu a někde je i přístřešek, nebo dokonce
fort (= srub, ve smyslu pevnosti z doby Divokého západu) na přespání. A na takovém místě
budeme tábořit. Vezmeme kytaru, zazpíváme si (ale potichu, vždyť jsme v lese!), pojíme,
zahrajeme si fajn hry, trošičku zavzpomínáme, ale hlavně: budeme ze všech sil trénovat
na Velké Hry Midewiwinu 12. - 14. 10. 2007. Lukostřelba, oštěp, lakros i náš tradiční
klínec, a také tréning na MUH-MOH-WU! S sebou: Zásoby podle jídelníčku “A” +
prázdná PET-lahev na vodu. Spacák, karimatka, celta nebo igelit, oblečení na spaní.
Všichni si vezmou svazové tričko se šátkem a turbánkem. Ešus, osobní věci na výpravu
(nůž!!!), kvalitní oblečení, nakrémovanou kvalitní (nejlépe kotníkovou) obuv a ti, kdo ji mají,
i sekerku. Vše si řádně zabal do batohu na záda, popř. do chlebníku, poneseš si to sám!
Příspěvky do časopisu Ondaqua posílejte na: ondaqua@seznam.cz . Díky!

