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Ondaqua je pozorovací věž

na palisádě irokézského hradu
Oddílový časopis 4. chlapeckého

skautského oddílu “Mohawk” Příbram


MINIÚVODNÍČEK...

Ahoj bratři,
právě držíte v ruce (nebo máte položeno na stole; 
případně zíráte do počítače na) další, v pořadí již 
šestnácté číslo Ondaquy! Ať se vám líbí, trochu vás 
pobaví, trochu poučí a hlavně přiměje přemýšlet...

Fanušu
(Tak tenhle odstavec je opravdu malý).

Z KRONIKY
Výprava HuHa 16. - 18. 11.

(Hudební Hájenka) 
V pátek jsme se podle pokynů sešli ve složení 

Kuželka, Jasan a Ministr na nádraží v Příbrami. Z řad 
náčelnictva jel  pouze Fanda, který jako obvykle 
přišel na sraz pozdě. Na srazu nás navštívil ještě 
Šakoh, který s námi ovšem nejel. Tak jsme tedy 
v 15.40 nasedli do vlaku směřujícího do Březnice. 
Jasan ve vlaku zjistil, že se mu utrhla tkanička u bot, 
což je na výpravě docela zásadní problém. 

První co jsme tedy udělali v Březnici, 
když jsme vysedli z vlaku bylo to, že jsme šli koupit 
tkaničky do Jasanových bot. Orientace ve městě pro 
nás nebyl problém, jelikož tři čtvrtě členů výpravy 
město dobře zná. Když jsme došli na autobusové 
nádraží, přivítala nás babička Jasana a Kuželky a 
předala jim domácí makové buchty. Na nádraží jsme 
docela promrzli, jelikož autobus, kterým jsme měli 
jet na Orlík přijel o dvacet minut později. Autobus 
nebyl úplně prázdný, takže cesta příliš pohodlná 
nebyla, ale přežili jsme to, takže na Orlíku jsme se 
již za tmy vydali směr Hájenka. Cesta byla dlouhá asi 
jeden kilometr, takže za pár desítek minut jsme již 
byli v cíli naší dnešní cesty, na Schwarzenberské 
hájence. Program hned po příchodu byl jako obvykle: 
vybalili jsme si, roztřídili jídlo a poté už jsme si 
pochutnali na makových buchtách. 

Po večeři jsme roztopili v kamnech, 
připravili si ležení a pak jsme ještě chvíli (no, ehm, 
malinko delší chvíli) povídali a zpívali s kytarou dole 

v kuchyni. Kolem desáté hodiny jsme se odebrali 
provést alespoň základní hygienu a poté už jsme šli 
spát. Přesněji řečeno, Fanda ještě hrál na kytaru a 

zpíval, ale nás ostatní dnešek natolik zmohl, že jsme 
při jeho hudbě usnuli. Ne že by nás jeho hudba nudila 
či uspávala, ale prostě a jednoduše jsme byli příliš 
unaveni.

 Ráno jsme vstávali něco málo po osmé 
hodině. Jako první se probral Jasan, který hned po 
tom, co vstal, šel dolů do kuchyně a rozdělal oheň 
(možná ho teda rozdělal Grizzly, který nás celý 

víkend v našem pobytu doprovázel, ale to už je 
jedno). Posnídali jsme něco ze svých zásob, nebo co 
někomu připravila maminka z domova. Rozhodli jsme 
se věnovat dopoledne práci, abychom si odpracovali 
náš pobyt zde, a abychom si připravili dřevo i pro náš 
pobyt. Jako první jsme začali připravovat oběd, 
protože jsme se rozhodli udělat kuře a to potřebuje 
drobet více času na přípravu. Rozvrhli jsme si tedy 
práci a během tři čtvrtě hodinky jsme mohli jít ven 
řezat dřevo. To byl o něco náročnější úkol, jelikož to 
není práce pro ořezávátka, což ale nikdo z nás určitě 
není. Práci jsme měli notně usnadněnou tím, že 
Grizzly s Fandou řezali motorovou pilou. Mezitím 
jsme ještě stihli odbíhat ke kuřeti, které se pěkně 
peklo. Podmínky pro pečení sice byly poněkud 
ztížené, ale o to více potom kuře s bramborami 
chutnalo. Těsně před obědem přišel i Šingas, který 
s námi nemohl jet v pátek, jelikož byl v práci. Dřeva 
jsme udělali opravdu požehnaně, asi tolik, že jsme 
nahradili dřevo,

Jak asi chutná letošní sníh. 



které jsme ztopili a ještě dost navrch. Oběd – kuře 
s bramborem a nádivkou, která byla ovšem malinko 
spálená – opravdu přišel jako odměna za dobře 
vykonanou práci. Místo poledního klidu jsme oběd 
strávili při práci – Kuželka se Šingasem umyli nádobí 
a Ministr s Jasanem nastrouhali a připravili mrkev na 
mrkvový salát, který jsme potom snědli na svačinu. 

Polední klid jsme tedy, jak jsem již řekl 
(či napsal jestli chcete), žádný neměli a hned po 
neexistujícím poledním klidu jsme se vydali na 
procházku. Šli jsme k zámku Orlík. Jelikož dopoledne 
probíhal v zámeckém parku lov bažantů, cestou jsme 
našli poměrně hodně vskutku krásných bažantích per 
a několik z nich jsme si vzali na památku. Když jsme 
došli na zámek, dělali jsme spíše blbosti.

Fotili jsme nějaké „umělecké“ fotky a 
poté jsme si na chvíli zahráli na modely, když nás 
Fanda fotil v poměrně netradičních pozicích. Při tom 
všem jsme se dost zasmáli. Jinak jsme si prohlédli 
okolí zámku, které ale stejně známe, jelikož všichni 
jsme už na Hájence byli několikrát a někteří z nás 
dokonce na táboře. Cestou od zámku jsme se ještě 
něčemu smáli a Ministr šel několik kroků za námi 
ostatními a po chvíli nás došel a jen tak mimochodem 
poznamenal: „Neřvěte, vždyť mi tady děláte 
ostudu!“. Tomu jsme se opravdu od srdce zasmáli a 
Fanda později navrhl tuto hlášku jako hlášku výpravy. 
Potom už se k tomuto tématu nevracel, takže toto 
privilegium zřejmě hlášce zůstalo. K tomu, co chtěl 
Fanda původně na tomto výletě podniknout, jsme se 
dostali až v závěru procházky. Na Orlíku jsou stromy 
s ořechy, které jsou poměrně vzácné a z kterých se 
dají dělat hezké dárky. Chtěl, abychom si pár ořechů 
každý nasbírali a vzali s sebou, ovšem i z tohoto 
udělal hru. Ta spočívala v tom, že každý z nás měl 
sedm ořechů a ty jsme měli donést do hájenky. Fanda 
se Šingasem byli strážci a museli nám zabránit, 
abychom tam ořechy donesli tím, že se nás museli 
dotknout oba dva. Nakonec jsme donesli dvě třetiny 
zboží a donesli bychom všechno, kdyby ovšem Kuželka 
sáček s ořechy někde po cestě nevytrousil. Na hru 
nás byl ovšem malý počet, takže se vydařila, ale ne 
tak, jako kdyby nás bylo dvakrát nebo i třikrát více. 
Aspoň jsme si tedy před večeří pěkně zaběhali a 
bratři z náčelnictva uznali, že na nás mladé čiperné 
prostě neměli. Alespoň dneska. 

 Hned po příchodu do hájenky jsme se 
dali do přípravy večeře. Jak se sluší a patří, museli 
jsme samozřejmě zvolit šéfkuchaře celého procesu. 
Tento možná záviděníhodný možná nezáviděníhodný 
titul obdržel pro dnešní večer Kuželka. Ten tedy 
rozdělil práce od krájení cibule a špeku až po 
samotné vaření a sám také samozřejmě nezahálel. 
Ještě dodám, co jsme vařili: rýži s konzervou, 

tradiční jídlo, co jsme vařili snad na každé vícedenní 
výpravě. Možná pro jeho jednoduchost. Nutno říci, že 
Kuželka se úkolu šéfkuchaře zhostil na výbornou, 
stejně jako Fanda před ním a ostatní členové po něm, 
jídlo bylo opravdu výborné. Ovšem čtyři konzervy pro 
pět lidí je opravdu trochu moc a tak jsme se večeří 
jaksepatří přecpali. Vydatné jídlo jsme vytrávili 
někteří při umývání nádobí, někteří při zpěvu 
s kytarou. Dnes jsme ale moc dlouho nezpívali a okolo 
deváté hodiny se většina členů kromě Fandy vytratila 
nahoru do pokoje. 

Spát jsme se ještě ale nechystali, spíše 
jsme pouštěli filmy na mobilech a pak se ještě bavili a 
smáli. Nejdříve šel dnes neobvykle spát Šingas, který 
toho prý minulou noc moc nenaspal, tak to dnes 
zapíchl tak brzo, že jsme se všichni divili. Zanedlouho 
poté přišel nahoru za námi i Fanda, to už byl vzhůru 
pouze Ministr s Kuželkou. Ještě nějakou dobu jsme 
hráli na kytaru a zpívali, ale Kuželka už u toho usínal, 
a skoro spícímu Šingasovi to asi také nebylo úplně 
příjemné, tak jsme to kolem jedenácté zapíchli 
všichni. 

 Mohawské sousoší

V neděli ráno se opět jako první probudil 
Jasan a tentokráte ho následoval Fanda, který 
v sobotu spal nejdéle. Dnes ráno jsme spánek 
opravdu slušně natáhli a zbývající nejmenovaní 



členové vylézali z teplých pelechů opravdu neradi až 
okolo čtvrt na deset. To už nás Grizzly zdravil 
s mírnou nadsázkou „dobré poledne“. Ráno jsme se 
opět – jak originální – nasnídali. Neměli jsme nic 
zvláštního, kromě kakaa chléb se sýrem nebo 
salámem, jak si kdo vybral. Po snídani už jsme kromě 
samozřejmé přípravy oběda začali balit své věci. 
Šéfkuchařem pro oběd byl oficiálně jmenován Jasan, 
ale popravdě řečeno jím byl spíš Šingas, který 
společně s Fandou celou přípravu oběda organizoval. 
Tentokráte jsme vařili čočku s párkem, opět novinku 
v našem jídelníčku. Příprava oběda nebyla příliš 
pracná, proto jsme si stihli všichni dobře zabalit. 
Kromě oběda byla ale na programu ještě mnohem 
důležitější část, a sice úklid celé hájovny. Průběžně 
jsme začali všude zametat, klepat koberce a vůbec 
dělat všechny práce spojené s úklidem. I když nás 
nebyl zrovna ideální počet, práce šly docela od ruky. 
Šingas zametal, Kuželka s Jasanem vyklepávali 
koberce na kterých bylo opravdu poznat, že už je 
dlouho nikdo neklepal, byly opravdu hodně nasáté 
prachem. Mezitím Ministr dovařoval oběd. Přestože 
jsme ještě neměli dokončené všechny práce, šli jsme 
si dát oběd, jelikož kdybychom se rozhodli dát si 
oběd až poté, co všechno odpracujeme, asi bychom 
zůstali o hladu. Čočka byla sytá natolik, že ne všichni 
dojedli celou svou porci a i přesto jsme byli hodně 
nacpaní. Na nějaké trávení či odpočívání nebyl čas, 
tak jsme museli pracovat i s plnými břichy. Když se 
práce zdály být u konce, vždy se našla ještě nějaká 
další, která nás zabavila, abychom se nenudili. Ať už 
to bylo mytí nádobí, skládání koberců nebo odvážení 
suchého nahrabaného listí. Nakonec jsme se tedy, po 
veškerých povinnostech a také tradičním kmenovém 
pokřiku, vydali na cestu. Batohy jsme měli o velký kus 
lehčí, takže se šlo docela dobře. Snad celou první 
půlku cesty nám Fanda povídal o pro nás dávné, pro 
něj nedávné historii oddílu, o tom, jak jsme vůbec 
začali s indiánským způsobem skautování a táboření, 
o prvních táborech v týpí, předtím ještě táborech 
v podsadách a nakonec hovořil i o budoucnosti oddílu 
a tak jsme se dozvěděli opravdu mnoho zajímavého a 
hlavně jsme si ukrátili cestu. Zhruba ve třetině cesty 
jsme si dali první a jedinou zastávku, malinko se 
napili, snědli pár sušenek a znova se vydali na cestu. 
Fanda si po cestě vyndal kytaru a tak jsme zpívali a 
vypadali jako pětka z Rychlých Šípů. Když jsme došli 
k Letům, Fanda začal znovu vyprávět, tentokrát o 
koncentrácích, totalitním režimu a tak podobně. Byli 
jsme nedaleko od vesnice Lety, když Kuželka 
poznamenal, že na to, kolik máme před sebou 
kilometrů, jdeme moc pomalu. Zrychlili jsme tedy 
tempo a každý už asi tušil, že vlak budeme muset 
zase dobíhat. Tak se samozřejmě stalo, a od 

křižovatky u Letů jsme opravdu hodně spěchali. 
Kuželka s Fandou byli vepředu, zato Ministr naše 
tempo nějak nestíhal a byl neustále vzadu. Zvláště 
Ministr se asi opravdu přemohl, protože cesta nebyla 
jednoduchá ani pro zkušené bojovníky kmene. Na 
nádraží v Mirovicích jsme doslova doběhli, a to téměř 
současně s vlakem, možná i o něco později. Nicméně 
vlak jsme sice těsně, ale stihli, a ve vlaku jsme také 
měli zaslouženou odměnu – snědli jsme asi tři balíčky 
sušenek. Do Příbrami jsme se dostali asi v půl páté, 
tedy poměrně brzo.

Poté jsme už jen zvolili známku a muže 
výpravy a poté se už rozloučili a rozešli domů.

Mužem výpravy se stali současně Kuželka 
a Ministr a oba zaslouženě a známka byla 1,33 – díky 
Ministrově dvojce, jelikož cesta na vlak pro něj asi 
opravdu nebyla jednoduchá.

S písničkou se jde do světa líp

Výprava se určitě vyvedla, i když určitě 
by mohla být lepší, kdyby s námi jelo více členů. 
Mohlo by se hrát více her a tak podobně, ale i 
v tomto počtu jsme si to maximálně užili. Možná že 
to bylo dokonce i lepší než kdyby nás bylo třeba 
patnáct, ale to už záleží na úhlu pohledu. I když, proč 
sem vlastně ten závěr vůbec píšu, všichni víme, že 
výprava na Hájenku se povede vždy a za jakýchkoliv 
okolností.

Kuželka 

DO ZÁPISNÍKU
Pokřik  našeho  oddílu  (kmene)  všichni  určitě 
znají, určitě ale stojí za to, si ho připomenout:
Náčelník (ten, kdo podnik vede): 

“Bratři Mohawkové!”
Owačirové a členové KR (Kmenové Rady):

“Vzhůru do Kanady!”
Všichni:

“SEIGU!”



CO NÁS ČEKÁ

Vánoční Nadílka a SNĚM
Na programu bude rozsvěcení stromečku 

Obřadem Třinácti Svíček, Vánoční přání oddílu, 
zpívání koled, představování klanové TVČ (neboli 
Tajné Vánoční Činnosti, na které klany pracují už od 
října), oddílová Vánoční hostina (snaživí členové – 
tedy všichni, ne??? - přinesou ochutnat vánoční 
cukroví), rozdávání dárků (bývalo dobrým zvykem, že 
každý z nás věnoval alespoň malý dáreček každému 
členu oddílu a někdo i klanům, nebo oddílu jako celku, 
tak se dárků kolikrát sešlo opravdu mnoho!). Připravit 
několik dárečků pravda trochu trvá, ale určitě stojí 
za to, vidět pak radost obdarovaného... Jsme radši, 
když někdo věnuje kamarádovi věc ručně vytvořenou, 
se kterou si dal trochu práci, než když během 
několika minut někde koupí nějaké cetky. 

Dárek, který je “vytvořen ručně”, je 
jedinečný a tím i cenný. Udělá i víc radosti, vždyť 
“on si s tím dárkem pro mě dal práci”... Na Vánoční 
Nadílce se vždy zažije spousta legrace. Vezměte si 
prosím všichni co nejkompletnější kroj (včetně 
pokrývky hlavy, šátku a turbánku, pěkných kalhot, 
opasku – kdo ještě nebude mít košili, tak Svazové 
tričko). V dobách minulých jsme také měli kuriozitu – 
spousta členů se po příchodu do klubovny převlékla 
do krátkých kalhot a celá Nadílka se díky 
roztopeným kamnům odehrávala jako uprostřed 
léta...

Tato Nadílka bude v něčem netradiční a 
zvláštní – neboť po ní bude následovat první Sněm 
příbramského kmene Mohawků. Chvilku posedíme 
venku u ohně. Pro celý náš oddíl to bude slavnostní 
chvíle – vezměte si indiánské roucho a pod něj teplé 
oblečení! O tomto slavnostním okamžiku víte již od 
října, můžete se na něj důkladně připravit! 

SILVESTR
Akce se koná od 28. 12. 2007 

do 1. ledna 2008.

Máte možnost prožít poslední okamžiky roku s prima 
partou v krásném prostředí Brdských lesů, na 

hájovně Na Dědku.  

Co vás čeká: povídánky a zpívánky u kamen nebo 
krbu, 

“Den v zahraničí”, “Den financí”, “Den zpěvu” a 
spousta dalších legrácek, her a výprav po jižních 

Brdech

Co tu nenajdete: nudu, televizi a ententriku, 
rachejtle, 

taky alkohol a jiné XINDLY :-)

Co to bude “koštovat”? Zájemci se musí do 14. 12. 
přihlásit Fandovi a zároveň zaplatit 200 Kč 

(jídlo bude společné, potřebujeme 
vědět, kolik nás pojede a nakoupit zásoby). 

Podrobnosti všem přihlášeným!

Informace na tel. 774 914 200, nebo: 
chirsbrdy@gmail.com

Body za měsíc Jelení říje, 2007 
ŽLUTÝ VLK

Ministr 134 bodů.
Kuželka 229 bodů.
Lukáš 50 bodů.                 Celkem 604 bodů. 
Kubajzna 71 bodů.
Komb 120 bodů.

MODRÁ ŽELVA

Pachole 40 bodů.
Jasan 125 bodů.
Honza M. 52 bodů.        Celkem 303 bodů.
Vašek M. 56 bodů.
Petr M. 30 bodů.

Jak je bratři vidět, ten, kdo se snaží se v bodování 
umístí dobře, ale kdo k činnosti přistupuje váhavě, 
ne-li přímo líně, nesmí se také divit! Pro úplnost na 
konci Ondaquy uvádíme, kolik bodů je za co možné 
dostat, když se někdo snaží!

VÁNOČNÍ ZPĚVNÍK

Pásli ovce Valaši
(C,G7,C; C,G7,C)
1. Pásli ovce Valaši pri betlémskom 
salaši.
/: Hajdom, hajdom tydli dom hajdom, 
hajdom tydli dom.:/
2. Anjel sa jim ukázal do Betléma isť 
kázal.
3. Vstaňte hore a choďte Pána Krista 
najdete.
4. Najdete ho v jesličkách ovinutého v 
plienočkách.

mailto:chirsbrdy@gmail.com


Půjdem spolu do Betléma
   C
1. Půjdem spolu do Betléma,
                   D      G
   dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

   Dmi  G7  C    Ami       
   Ježíšku, panáčku!
   Dmi   G7   C   Ami
   Já tě budu kolíbati,
   Dmi  G7  C    Ami
   Ježíšku, panáčku!
   Dmi   G7   C
   Já tě budu kolíbat.

2. Začni, Kubo, na ty dudy:
   dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! ...

3. A ty, Janku, na píšťalku:
   dudli, tudli, dudli dá! ...
   
4. A ty mikši, na housličky:
   hudli, tydli, hudli dá! ...

5. A ty, Vávro, na tu basu:
   rum, rum, rum, rum, ruma dá! ...

Štědrej večer nastal
   C       G       C
1. Štědrej večer nastal,
           F     
   štědrej večer nastal,
   G   C
   koledy přichystal,
   Ami  Dmi  G7 C
   koledy přichystal.

2. Paní mámo vstaňte,
   paní mámo vstaňte,
   koledy nam dejte,
   koledy nam dejte.

3. Paní máma vstala,
   paní máma vstala,
   koledy nám dala,
   koledy nám dala.

Dej Bůh štěstí
   D                  A7  D
1. Dej Bůh štěstí tomu domu,
                  A7  D 
   my zpíváme víme komu:
            A7  D             A7  D
   Malému děťátku, Kristu 
Jezulátku,
                       A7  D 
   dnes v Betlémě narozenému.

2. On rozdává štědrovničky,
   jabka, hrušky i troníčky,
   za naše zpívání, za koledování,
   dej vám Pán Bůh své požehnání.
   

Jak jsi krásné, neviňátko
   C              G7  C 
G7  C
1. Jak jsi krásné neviňátko 
vprostřed bídy nebožátko.
   C          G7  C   C        G7 
C
   Před tebou padáme, dary své 
skládáme.

2. Já ti nesu dvě kožičky, by 
zahřály tvé nožičky,
   já zas trochu mlíčka, by kvetla 
tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka ze 
stáda svého,
   s ním si můžeš hráti, libě 
žertovati.

4. A co my ti nuzní dáme, darovat 
ti co nemáme,
   my ti zadudáme, písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud 
se rozléhajú
   slavně dudy dujú, všeci 
prozpěvujú.

Narodil se Kristus Pán
   C       D  G   C   G    D      G 
1. Narodil se Kristus Pán, veselme 
se,
   G      G7     C      G    C  F 
C  G7   C
   z růže kvítek vykvet nám, 
radujme     se.

   C           G  C            G  C
R. Z života čistého, z rodu 
královského,
   F    Dmi C  Dmi C  G7   C
   nám, nám na-ro-dil     se.

2. Jenž prorokován jest, veselme 
se,
   ten na svět poslán jest, radujme 
se.
R. Z života ...

3. Člověčenství naše, veselme se,
   ráčil vzít Bůh na se, radujme 
se.
R. Z života ...

4. Goliáš oloupen, veselme se,
   člověk jest vykoupen, radujme 
se.
R. Z života ...

               



Program kmene na prosinec 2007 - leden 2008
Prosinec
5. 12. 2007
středa

Čtvrtá kmenovka v 16:00 v klubovně. Nezapomeň všechny bodované osobní věci a 
skautský kroj (kdo ještě nemá skautskou košili, vezme si tričko Svazu a krojový šátek s 
turbánkem). V týdnu, kdy je kmenovka, nejsou klanovky!

8. 12. 2007
sobota

Výprava na Květnou - Malá Ivančena. Sraz v 9:00 u klubovny. Na výpravě přichystáme 
lesní nadílku pro zvěř – každý popřemýšlejte a oba klany s sebou vezmou něco, co 
zvířátkům určitě zachutná. Více se dozvíte na schůzkách, nebo v chytrých knihách (třeba 
z naší oddílové knihovny). Na vrchu Květná skauti již několik let staví mohylu z kamenů, 
podobně jako na Ivančeně – proto se tomu místu mezi skauty přezdívá Malá Ivančena. 
Každý z nás si proto s sebou vezme kámen, který na mohylu umístíme. Tento úkol – tedy 
vzít s sebou na tuto výpravu jeden kámen – vám nepřipomeneme ani na srazu. Až teprve 
na vrcholu se uvidí, kdo tento úkol splnil! Dále si vezmi osobní věci na výpravu (nezpomeň 
hadrové nebo papírové míčky!!!), do klanu ešus nebo kotlík (proč asi? :-) a každý bratr 
vezme jednu (alespoň malou) lahev pitné vody! Návrat nejpozději do 17,00.

14. 12. 2007 
pátek

Vánoční Nadílka.   Oficiální  sraz je v 15,00 v naší klubovně. Byli  bychom rádi,  aby co 
nejvíce členů přišlo již ve 14 hodin a pomohli klubovnu uklidit a vyzdobit! Zároveň musíme 
připravit i slavnostní ohniště na První Sněm. Na Nadílku přijdou i přátele oddílu a “staré 
členy”, tak abychom si neudělali ostudu!  Zakončení v 18,00. Teplé oblečení a dárky pro 
oddíl, kamarády a jeden (nebo i více) bezejmenných – můžou přijít nějací hosté a ostatní 
dárečky zaneseme nemocným dětem do nemocnice hned ve středu 19. prosince! 

20. 12. ? - termín 
bude upřesněn

Betlémské Světélko. Jak jistě víte, Vánoce původně vznikly jako oslava narození Ježíše 
v Betlémě. Teprve až v nedávné době se Vánoce staly prostředkem a omluvou nákupního 
šílenství. Na počest Ježíšova narození a šíření tohoto poselství, se v dnešní době udržuje 
relativně mladá tradice “Betlémského Světélka”. Mladí lidé z celého světa se před 
Vánocemi vydávají do Betléma, aby tam zažehnuté světlo osobně předali a roznesli do 
různých zemí světa – u nás se na této akci každoročně podílí skauti a skautky z celé 
republiky a zhruba 20. 12. dorazí Betlémské Světélko i k nám do Příbrami. My můžeme 
být u toho! A taky budeme! Opět je to slavnostní příležitost – vezmi si co možná 
nejkompletnější kroj! Tento týden jsou poslední klanovky, ale budou spíš neoficiální a 
netradiční... Informace? Hádejte kde... :-)  

28. 12. 2007 až 
1. 1. 2008
pátek - úterý

Silvestr Mohawků. První taková akce v historii Mohawků. Máme možnost se sejít a prožít 
poslední okamžiky roku v kolektivu skautů v krásném prostředí Brdských lesů – 
na hájovně Na Dědku. Nikoho nepřemlouváme, nenutíme. Je to jen jiná možnost – vyhnout 
se Silvestrovské zábavě při sledování televize... “Dědek”, jak skauti říkají, je místo bez 
elektřiny, kde si lidé večer sesednou kolem stolu a hrají se stolní hry, nebo se sedne u 
kamen nebo krbu a povídá se a zpívá... Je možné jet i jen na část akce, podle domluvy. 
Určitě pozveme přátele, kteří nezkazí zábavu, i mimo aktivní členstvo kmene. Čeká nás 
mj. “Den v zahraničí”, “Den financí”, “Den zpěvu” a spousta dalších legrácek, her a výprav 
po jižních Brdech. Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili Fandovi nejpozději do 14. 
12. a zároveň zaplatili 200 Kč (jídlo bude společné, potřebujeme vědět, kolik nás pojede a 
nakoupit zásoby! Čtyřicet korun na den není moc, ne?).  Výbava: inspiruj se seznamem 
vybavení na tábor (viz Ondaqua č. 2), ale hlavně: kvalitní spacák, karimatka, dobré boty – 
nejlépe dvoje a k tomu ještě tenisky nebo teplé bačkory do chalupy, teplé oblečení – i 
náhradní na převlečení, podle počasí čepičku, rukavičky, šálu či “Jégrovo spodní prádlo 
teplé”, dále několik párů tlustých i tenkých ponožek, oblečení na spaní (jen zelenáč spí ve 
stejném prádle, v jakém byl celý den – pak je mu v noci zima!), spodní prádlo, svítilna, 
hygienické potřeby, ručník,  mýdlo, osobní věci na výpravu a pozor – slovník cizího jazyka 
(pokud se učíte víc jazyků, vezměte jich víc)! Bude-li sníh vezmi si boby nebo sáně a svůj 



batoh si upevni ná ně – je mnohem lehčí a příjemnější zátěž táhnout, než ji nést na 
zádech – to jsme si ověřili na “Bobové” výpravě letos v lednu – byla také na “Dědka”. 
Z     oddílového vybavení   vezmeme velkou sekeru, petrolejky, několik kanystrů na pitnou 
vodu, luk a fípy a určitě kroniku! Sraz (odjezd) a návrat bude včas oznámen – v době 
tvorby tohoto programu (konec září) ještě nikdo neví, jak budou autobusy vlastně jezdit... 

Leden 2008
2. 1. 2008
středa

5. Kmenovka – první podnik v novém roce! Sraz jako obvykle (v 16,00 v klubovně), v kroji, 
s dobrou náladou! Spousta hříček, pár zajímavostí, zpívání,... Zakončení v 18,00.

11. 1. 2008 
pátek
16:00

Koupáníčko –  půjdeme si  zaplavat,  vydovádět a  trochu i  vyzkoušet vodní  záchranu do 
Příbramského Aquaparku. S sebou plavky, ručník, dobrou náladu a asi 80 Kč na vstup. 
Podrobnosti na lednové Kmenovce. Ukončení cca. v 18 hodin. 

   

12. 1. 
sobota 

Jednodnní výprava s překvapením! Sraz na vlakovém nádraží v 9,00. S sebou dobré 
oblečení, pevnou nakrémovanou obuv, kdo má, vezme buzolu nebo kompas. Jídlo a pití na 
celý den – oheň na 99% bude – klidně vezmi jídlo na ohřátí (buřtík apod.) a vodu na čaj. 
Návrat v 17 hod. Nezapomeň osobní věci (OV)!

25. - 27. 1. 
pá - ne

Vícedenní  výprava Místo  ještě  domlouváme,  podrobnosti  na  lednové  Kmenovce  a  na 
Oznamovateli.  Každopádně  je  LEDEN,  takže  se  pojede  někam,  kde  se  topí  a  kde 
nebudeme trpět zimou. Jídlo podle jídelníčku A (viz minulé Ondaquy), kvalitní oblečení!!!

Další program se dozvíte na lednové Kmenovce.
Příspěvky do časopisu Ondaqua posílejte na: ondaqua@seznam.cz     . Děkujeme!

Bodování, aneb: kolik bodů dostanu za…
SCHŮZKA: 
- včasný příchod na schůzku je za 10 bodů. (za každou opožděnou minutu je – 1 bod. Opozdím-li se o deset 
minut ztratím deset bodů)
-  všechny osobní  věci  jsou  za  8 bodů.  (deník,  tužka,  nůž,  KPZ,  uzlovačka,  trhací  blok,  průkazka,  stezka 
skautská – vlčácká) 
- oddílové – svazové tričko, které mám na sobě a je vidět + šátek, je za 15 bodů.

VÝPRAVA:
- včasný příchod na výpravu je za 10 bodů. 
-  všechny osobní  věci  jsou  za  8 bodů.  (deník,  tužka,  nůž,  KPZ,  uzlovačka,  trhací  blok,  průkazka,  stezka 
skautská – vlčácká)
- nekrojový šátek, tři papírové míčky a věci osobní hygieny jsou za 11 bodů.
- krojové tričko popřípadě kompletní kroj + pokrývka hlavy je za 20 bodů.
- za každý hlas získaný v akci „ Muž výpravy “, je za 1 bod.
- „ Muž výpravy “ obdrží bonus 10 bodů.
- dobře sbalený batoh, nic v rukou (rozhoduje náčelnictvo), je za 10 bodů.

DOBROVOLNÉ BODY: 
- včas zaplacené příspěvky jsou za 15 bodů.
- nechat si obodovat deník je v rozmezí 1 až 15 bodů.
- donesená věc na nástěnku o minimální velikosti A5 je za 10 bodů.
- práce na klubovně (úklid, práce apod.), dle dohody, je v rozmezí 10 až 30 bodů.
- indiánský výrobek (stvořen včas k datu – pokud byl zadán) je v rozmezí 10 až 30 bodů.
- jiný indiánský výrobek nebo informace o indiánech, dle náročnosti a věku bojovníka, je v rozmezí 10 až 100 
bodů.
- složený bod ve skautské či vlčácké stezce je za 10 bodů.
- splněné Orlí pero je za 20 bodů.  
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Tento článek o nás vyšel před deseti lety v časopise Wampum Neskenonu. 
Pohlédněte do historie našeho oddílu Vlků – Kmene Mohawků...
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