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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu

Oddílový časopis 4. chlapeckého
skautského oddílu “Mohawk” Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA...
Seigu, bratři Mohawkové,

děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo na Vánoční 
nadílce tím, že mi bratr Osoondah předal funkci 
náčelníka. Nestává se příliš často, aby mladší 
předával post staršímu,....

Bohužel sám jsem zatím, zejména o 
víkendech, zaměstnán prací doma u rodičů na chalupě 
– ale to již samozřejmě víte. Přes tyto povinnosti se 
budu snažit, našemu kmeni - oddílu  -věnovat, aby 
kmen Mohawků fungoval pořád a líp. Vždy je totiž co 
zlepšovat, ale zároveň co zachovat, co neměnit. Aby 
náš kmen fungoval - “šlapal jako švýcarské hodinky”.

Slibuju, že se budu snažit být vám dobrým 
vůdcem, spravedlivým rozhodčím, trpělivým 

posluchačem, poradcem i kritikem, spolehlivou 
oporou – prostě BRATREM – SKAUTEM.

Povedu vás i sebe odpovědně po skautské stezce.

Aby vše v oddílu klapalo, musíme se přičinit všichni – 
od náčelníka  po posledního nováčka. Na  váš zájem 
aši chuť k činnosti, radost z maličkostí a ochotu 
pomoci také spoléhám. 

Šingas s L. H. Ježkem jsou mojí pravou i 
levou rukou (kdo kterou? :-), díky Šakohovi máme naší 
klubovnu, také je tvůrcem naší Stezky a poradcem ve 
vedení oddílu, Osoondah mezi nás zavítá, kdykoli má 
možnost, owačirové Kuželka a Čiperka se začali 
aktivně podílet na programu schůzek, a stejně tak i 
Jasan. 

Doufám, že i vy ostatní, jmenovitě Ty 
Ministře, Kombe, Michale, Pilo, Pachole, Krtku, 
Kubajzno a Lukáši zůstanete mými a našimi věrnými 
kamarády. Neboť pro své kamarády – bratry 
vymýšlíme a tvoříme program – podniky, schůzky i 
další “srandaakce”, veškeré hry, materiály i tuto 
Ondaquu. S vámi všemi počítáme. 

A věřte mi, že budu rád, až vám všem - a 
konkrétně a přímo TOBĚ stisknu levici na našem 
příštím podniku. 

Fanušu, z Boží vůle vůdce

Z KRONIKY

Výprava Mohawků do Gatagéwy
Wikčemnazaptan – wikčemnašakowin witehi wa. 

Iwikčemnanonpa Šaglogan - omaka

25. – 27. 1. 2008
Do Prahy odjíždíme před pátou hodinou 

odpolední. Jede Kuželka, Jasan, Komb a Michal. 
Cesta až do skautské klubovny střediska 
GATAGEWA byla pohodová a fajn. Klubovna se 

nachází v jednom postarším Pražském domě a její 
velikost můžeme jen tiše obdivovat. 

Po ubytování se odebíráme na návštěvu 
pražské Záchranné služby, hodláme navštívit našeho 
Fandu ve službě. I když je vše domluveno, tak nám 
není přáno se s ním setkat. Zrovna při našem 
příchodu odjíždí k případu. Zpoza volantu sanitky 
nám mává. Snad se to povede příště.

Do klubovny se vracíme jinou cestou a 
zastavujeme se u Žižkovského vysílače. Bráškové 
poprvé vidí jeho stavbu v nasvíceném provedení. Zde 
setrváváme delší dobu. 

Návrat do klubovny je uskutečněn již za 
hluboké tmy. Následuje večeře, pár her a jdeme 
spát. 

Do sobotního rána nás budí budík na 
něčím mobilním telefonu. Rázem je umlčen. Ten 
budík. Ač neochotně, tak musíme vstávat. Krokodýlí 
rozcvička a je nám hned veseleji.



Dnes na nás čeká cesta do Prokopského 
údolí. Napřed jedeme metrem a pak již pěšky a zase 
pěšky. Po půl hodince přicházíme k místům, kde jsou 
již první lomy, bráškové je vidí poprvé a moc se jim 
zamlouvají. Prohlížíme lom Jezírko i další menší lomy, 
krásný je i železniční viadukt, který tudy vede. 
Při našem návratu do klubovny po něm jel parní vlak.

Cestou hrajeme lístečkovou hru Modří a 
Červení. Při ní si náš Jasan zvrtnul kotník. Sice se na 
nohu postaví, ale z další cesty do Prokopského lomu s 
jeskyní tedy sešlo. 

Vracíme se tedy na autobus a jedeme do 
klubovny. Večer si radši pro Jasana přijel tatínek. Po 
celý zbytek výpravy nám Jasan chyběl.

 
Při vaření večerní krmě nám místní 

elektrický vařič dvakrát vyhodil pojistky, a to až 
v sousedním domě kde je pro klubovnu hlavní el. 
rozvaděč. 

Prostě vařič dovařil a dosloužil. Od té 
doby vaříme na klubovních kamnech. Návrat 
k romantice o kus blíž se nám zamlouvá. Sobotní 
večer následně vyplnily stolní hry a Muh-mohwa 
kombinovaná s molitaňákovým fotbalem. Jako sladkou 
tečku si dáváme čokoládový nektar. Je super.

Neděle, poslední dopoledne výpravy 
Mohawků do Prahy. Vstáváme o pár chvil déle. Po 
snídani a úklidu odcházíme do Armádního muzea, kde 
jsme si prohlédli mnohou expozici a bráškové si tak 
mohli prohloubit své školní znalosti nejen z dějepisu, 
ale i z poznání toho co obnáší slovo válka.

Po poledni je naším úkolem uklidit 
klubovnu a připravit ji k předání. Ve volném čase 
hrajeme  molitaňákový fotbal, který je zakončen 
Kombovým kopem. Pak už míč nebyl, sežrala ho červí 
díra. Výprava dostala známku 1,25 a mužem výpravy 
byl zvolen Komb a Kuželka, oba bratři dostali stejné 
množství hlasů.

L.H.Ježek - Víťa



BODOVÁNÍ
za měsíc Silné zimy (leden) 2008

Ze šesti bodovaných bojovníků kmene se 
mi na konci měsíce Silné zimy podařilo najít pouze 
pět kartiček v docházkovníku. Lze ale s uspokojením 
říci, že bratři si do svých kartiček poctivě 
zaznamenávali jak body za docházku, tak i za osobní 
věci, za hry, i body jinak dosažené.

Bratr Body 
obrázek

Výzva
Uspěl / Ne

Docházka Body 
celkem

Pořadí

Kuželka 0 Uspěl 100 % 297 1.

Michal 0 Uspěl 90 % 228 2.

Komb 10 Uspěl 90 % 208 3.

Jasan 10 Uspěl 90 % 188 4.

Krtek 0 Neuspěl 10 % 13 5.

Ministr 0 Neuspěl 10 % 10 6.

L.H.Ježek - Víťa

REGISTRACE a NOVÉ PŘIHLÁŠKY
V lednu tohoto roku proběhla registrace do 

Svazu Skautů a skautek České republiky – naší 
skautské organizace. Souběžně s tím se platí roční 
registrační poplatky, které činí 60 Kč (z toho 45 Kč 
je registrační poplatek a 15 Kč úrazové pojištění). 
Noví členové, kteří se registrují poprvé, platí ještě 
20 Kč zápisné. Noví členové dostanou skautskou 
legitimaci a všichni pak nálepku na rok 2008. Za oddíl 
a všechny členy jsem vše zaplatil již minulý týden.  

Souběžně s registrací jsme obdrželi nové 
přihlášky (ve dvou verzích – pro dospělého a dítě), 
jejichž součástí musí být informace a souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Prosím vás, abyste tyto 
nové přihlášky kompletně vyplnili a předali mi je co 
nejdříve. Připomínám, že poplatky zaplatilo zatím jen 
málo z vás!

ACH TY DLUHY...
Milí bojovníci kmene Mohawků! Čím dál 

častěji se stává, že máme potíže se získáváním 
dlužných částek od našich členů! Pochopte prosím, že 
příspěvky slouží k tomu, abychom je na začátku 
měsíce od všech vybrali, aby se v tom kterém 
měsíci mohly uskutečnit všechny naplánované výpravy 
– neboť hlavně ty  jsou finančně nejnáročnější a 
právě kvůli nim jsou příspšvky zavedeny. Jsou-li 
příspěvky zaplaceny včas a kompletně, je peněz dost. 
Pokud se peněz nedostává, musí někdo sáhnout 
do své vlastní kapsy, co je potřeba zaplatit a koupit 

uhradit ze svého a pak na schůzkách připomínat, 
obcházet a obvolávat členy a doufat, že své peníze 
dostane zpět. Teď již je situace neúnosná – dluh 
členů vůči oddílu i konkrétním osobám dosáhl zhruba 
tří tisíc korun!!! a několik osob je prošeno o placení 
již několik měsíců!!! Naléhavě žádám vás, kterých 
se to týká o uhrazení dluhu do konce února. Pokud 
si nejsi jist, jestli něco nedlužíš, zeptej se mě, 
dozvíš se zda dlužíš, kolik, za co a od kdy. 
Nebudu zde uvádět jména dlužníků, myslím že to není 
zatímm potřeba.  

Musíme si uvědomit, že vše co jako oddíl 
podnikáme, děláme jako tým – všichni z nás se na tom 
musí podílet – a to platí i v tomto případě.  Nemůže 
se někdo snažit a někdo “vézt”. Myslím si, že jsme 
kamarádi a navíc skauti, že jsou nám známy naše 
povinnosti,... - a že povinnosti a závazky, které plynou 
ze členství v našem oddíle nejen MUSÍME, ale i 
CHCEME přijmout za své. 

Na jedné ze schůzek jste si sami mohli 
vymyslet a navrhnout “Finanční pravidla Mohawků”. 
Můj nápad, a sice dávat měsíční úrok z dluhu do 
oddílové pokladny, se vám nezalíbil – a domluvili jsme 
se na tomto:

● příspěvky budou VŽDY zaplaceny do příští 
kmenovky

● kliky a dřepy jako úrok, zvyšuje se
● MUH-MOH-WA se Šingasem
● Šingasovy ponožky u nosu 30 minut
● zlochtání
● výprask??? :-)
● pozn. Fanušu: Jen nevím, co bude, když bude 

“neplatičem” Šingas???

Navíc změníme bodové ohodnocení – za 
příspěvky, zaplacené v první půlce měsíce dostanete 
20 bodů, zaplatíte-li v druhé polovině, dostanete jen 
10 bodů. Zaplatíte-li až další měsíc, nedostanete 
body žádné, tak jako dosud. Uvidíme, jak tato 
pravidla vyřeší stávající situaci a zda budeme či 
nebudeme muset využít ty navrhované “úroky”.



NOVÁ VÝVĚSKA v HORYMÍRu!
Od úterý 5. února 2008 máme vývěsku (nebo 

spíš vitrínu) v pasáži Horymír na náměstí Tomáše 
Garika Masaryka ve staré Příbrami. Úmyslně nepíšu 
“vitrínku”, ale VITRÍNU, protože má rozměry přes 
dva metry na výšku a metr na šířku! Její součástí je 
navíc zděný výklenek, jakoby police, kam se vejde 
lecos a kam budeme na ukázku umisťovat rozličné 
výrobky, starší ukázkové tábornické vybavení, různé 



relikvie a zajímavosti. 
Další výhodou je, že na vás při obměňování 

nebo prohlížení vývěsky neprší a můžou na ní být 
zvenčí umístěny oddílové kartičky. Pasáž je večer 
osvětlená – do vitríny je vidět i ve chvíli, kdy je 
venku tma. Troufám si tvrdit, že žádný z příbram-
ských skautských oddílů  nic takového nemá. 

Abychom ale byli dobří i ohledně obsahu této 
naší “prezentace” - vitríny, musíme se všichni snažit – 
přemýšlet, kreslit, psát zápisy, fotit, všímat si 
zajímavých věciček, které například na výpravě 
najdeme... Stejně jako u všeho – pak bude tato 
vitrína dílem a obrazem nás všech, nikoli některého 
jednotlivce. “A vo-vo-vo vo tom to je...”

ALVAREZ
Dlouhodobá hra PO STOPÁCH  ALVAREZE 

se sestává ze dvou částí – předehry a vlastní hry.

Předehra, při které se účastníci seznamují se 
záhadnými nápisy, mající navodit tu správnou 
tajuplnou atmosféru – začala již v předjarním období. 
Toto přípravné období pak trvá do konce školního 
roku. Během schůzek nebo výprav získávají chlapci 
různé kartičky, vždy s motivem ke hře. Kartičky jsou 
limitovány počtem, takže ne každý jí získá. Některé 
úkoly jsou jednoduché a jiné náročnější. 

Vlastní hra pak probíhá na letním táboře a vrcholí 

v jeho závěru. Historická skutečnost je taková, že 
autor dlouhodobé hry J. Foglar, vychází z dob 
prvních kolonizací Ameriky v 16. století a z kultury 
Aztéků. Více opět příště...

XXIIX. Zlatý Nuget Bečánova
9. 2. 2008

Jedná se o tradiční závod tříčlenných 
posádek - “lidských psích spřežení”. Tým je vybaven 
saněmi, sekerou a pilou.  S touto výbavou tým 
absolvuje asi osm brdskejch mil dlouhou trať po 
brdských kopcích. Dalším “balíčkem na cestu” je 
metrové poleno, které se nese také téměř celou 
cestu, aby se ke konci rozřezalo a rozštíplo. Před 
cílem keště trefit vlka (figurínu, ne toho svého :-) 
sněhovou koulí a “psovod” už se veze do cíle...

Letošního ZNB se zúčastnilo 40 posádek 
(bývá jich až 80!). Z našeho oddílu – kmene Mohawk 
se zúčastnil jen náš náčelník – Fanušu (ostatní 
členové byli buď v zaměstnání, nebo na prázdninách). 
Běžel společně s dalšími členy sportovního klubu 
MMM Březnice. Jejich posádka “Tichá bouře” 
obsadila slušné páté místo s časem 51 minut (zhruba 
7 minut za první posádkou).

Letošní výherci kategorie “EXOTI”

Kromě prvních pěti posádek se hodnotí též 
několik prvních dětských a ženských posádek, 
nejmladší a nejstarší pasádka a účastník, brdští 
bloudivci a exoti (nevtipnější převlek).

Večer po závodě je countrybál s vyhlašováním 
vítězů a dalšími soutěžemi (Dekomlat, Vánočka, 
řezání kaprem a další).

Každý si přijde na své – ať už mu jde o závod, 
procházku po lese, ochutnání místních specialit 
(koláčů, vdolků nebo večerního brdského gulášku), 
nebo prostě “jen” o legraci. A té je tu vždycky dost...

A  příští rok? Já na Nugetu nesmím chybět! 
A poběžím. Co Ty?



Program Mohawků na únor až březen 2008
Únor
7. 2.
čtvrtek

Proběhla “Minikmenovka”, od v 16:00 v klubovně. 

9. 2. 2008
sobota

Zlatý Nuget Bečánova – viz zápis v této Ondaquě.

15. 2. 2008
pátek

Koupáníčko. Sraz v 17:15 před bazénem v Příbrami. S sebou plavky, ručník a dobrou 
náladu. Ukončení kolem 19. hodiny.

16. 2. 
sobota

Dobříšský jeskynní systém. Výprava do tajuplného okolí Dobříše. Sraz v 8,00 na 
autobusové zastávce u Skalky, návrat do Jiráskových sadů v 16,00. Nezapomeňte na 
průkazky a peníze na autobus. Za vybrané jízdenky potom na klanovce dostanete zpět 
peníze. Na sebe: oblečení do přírody, dobré boty a vše uzpůsobit počasí, vzít čepici i 
případně rukavice. S sebou: svačinu a pití na celý den, šátek na hru, zápisník, tužku, tři 
hadrové míčky, igelit, na který si lze sednout, nůž, pokud máš busolu a mapu okolí Dobříše, 
tak ji vezmi. Co na nás čeká: prohlídka parku Dobříšského zámku, mini zoo, trasa, 
na které jsou pseudojeskyně a středověký klenutý most, hry – například Muh – Mohwa,  
Klínec, a jiné, Alvarez přijde s jistou zkouškou odvahy, dovednosti z přírody.

29. 2. 2008
pátek až sobota

Klubovní noc. Využijte dne, který se opakuje jen jednou za čtyři roky a prožijte ho s 
Mohawky! Co vás čeká? Možná si zahrajeme noční hru v naší klubovní zahradě, pustíme si 
naše oddílová videa a prohlédneme fotky a kroniky... Bude-li čas a chuť, zahrajeme si hru 
Cashflow, se kterou jsme se seznámili na Silvestru. Večer bude pirátská hostina (dáme 
dohromady naše zásoby – můžeme i vařit – a budeme debužírovat...). V klubovně potom 
přespíme a hned ráno vyrazíme na JESTŘÁBOVU VÝPRAVU DO RÝŽOVIŠŤ (viz. dále). 
Sraz v pátek v 17:00 v klubovně. S sebou: osobní věci na výpravu (zápisník, tužka, KPZ,  
šátek, nůž, Stezka, uzlovačka, píšťalka, hygienické potřeby, minimálně 3 hadrové nebo 
výjimečně papírové míčky), věci na přespání (karitaťka, spacák), kdo je dosud v klubovně 
nemá (ostuda!) přezůvky, jídlo na pátek večer a sobotu celý den. Na sebe KROJ a 
oblečení do přírody (do lesa) – v tmavých barvách (khaki, zelená, hnědá, šedá, nebo i 
námořnická modrá) apod. abychom nebyli příliš nápadní. Oděv na výpravu (není-li přímo do 
města) si vždy berte nejlépe starší, vyzpravený, kterému nebude vatit nějaký ten menší 
šrám, získaný při některé z našich her, při přípravě ohně a podobně!

Březen 2008
1. 3. 
sobota

Jestřábova výprava do rýžovišť navazuje na Klubovní noc. Z klubovny vyrazíme hned 
ráno a zkusíme si výpravu po vzoru Jaroslava Foglara – Jestřába. Postavíme stan, uděláme 
oheň – klany předvedou své kuchařské schopnosti! Ukažte se! Dáme si několik akčních, 
“koumajících” her (vezmi si  VŠECHNY předepsané osobní věci!) i sportovní soutěž. Večer 
se vrátíme do klubovny pro věci, a tam výpravu tradičně ohodnotíme, zakřičíme oddílový 
pokřik a v 18:00 se rozejdeme do svých domovů.

6. března 2008
čtvrtek
16:00

7. Kmenovka Schůzka celého oddílu v krojích v naší klubovně. Kdo ještě nebude mít kroj, 
vezme si zelené Svazové tričko s šátkem a turbánkem. Všechny osobní věci na schůzku. 
Zakončení v 18:00

14. - 15. března 
(pátek – sobota?)

Sněm Svazu skautů a skautek České republiky Dospělí členové našeho oddílu pojedou 
zastupovat náš oddíl – Kmen Mohawk na Svazový Sněm. Co je zajímavé a na co můžeme 
být hrdí: naše Stezka (kterou vytvořili Šakoh s Fandou) se ve Svazu ujala a po konečných 
úpravách bude používána jako oficiální  Stezka Svazu –  celé naší skautské organizace! 
Nejen o tom se bude na Sněmu jednat...



Velikonoce 
(termín bude 
upřesněn)

Velikonoční Robinsonáda Každoroční delší výprava. Je možné, že bude Na Dědka (pak by 
se jelo až v sobotu). V případě že naše kroky budou směřovat jinam, jelo by se nejspíše 
na celé prázdniny. Podrobnosti budou včas oznámeny. Každopádně s sebou vezmeme 
lakrosky a bederky – bude-li možnost, zahrajeme si lakros jako na táboře. 

28. - 29. 3. 
pátek - sobota

Noc s Andersenem Celostátní akce knihoven pro dětské čtenáře. I letošní rok se na akci 
budeme společně s dětským oddělením Knihovny Jana Drdy podílet a připravíme pro děti 
zajímavý, zábavný a dobrodružný program. Že se přitom ani my, Mohawkové, nebudeme 
nudit, je “ouplně jasný”!!! V tuto chvíli vám prozradím jen to, že autorem, kterému se 
letošní ročník “Andersena” bude věnovat, bude Karel Čapek (letos 25. 12. totiž uplyne 
právě 70 let od jeho smrti). A přesné téma? Nechte se překvapit. :-) 
Vše se včas dozvíte...

Předběžný program na duben 2008
3. dubna
čtvrtek

8. Kmenovka Jako obvykle od 16:00 do 18:00.

11. - 13. dubna 
pátek – neděle

Víkend v lese První výprava s přespáním v přírodě v letošním roce. Je možné, že již o 
Velikonocích přespíme jednou venku, ale musí nám přát počasí a bude to jen jedna noc. 
Toto bude již celý víkend! Je NUTNÉ, aby všichni již měli kvalitní oděv do přírody, obuv, 
batoh, spacák. Bude to podnik pro celé muže! Ale nic, co byste nezvládli, pokud budete 
chtít. Dovětek po starostlivé maminky: Nebojte se, Váš syn to zvládne! Přizpůsobíme se  
(ostatně jako vždy) počasí a našim možnostem.

      

25. - 27. dubna 
pátek – neděle

Ivančena Výprava na mohylu v Beskydech, kam se každoročně vydávají tisíce skautů a 
trampů z celé republiky. Tentokrát můžeme jet i my! Máme domluvené ubytování – 
putovat se bude “nalehko” bez těžkých batohů. Pokud se to podaří, na cestu nám přispěje 
město Příbram – zaplatíte si pouze jídlo a případné útraty. L. H. Ježek již na Ivančeně 
několikrát byl, bude nám tedy zkušeným průvodcem... 

Předběžný termín tábora 2008
28. 7. (pondělí)  
do cca. 18. 8.

Tábor Mohawků 2008 Zvolili jsme termín uprostřed prázdnin – podle zkušeností 
z minulých let by mohlo být slušné počasí. Místo tábora a přesné ukončení (pátek 15. až 
pondělí 18. 8.) ještě rozvažujeme, každopádně se dozvíte začátkem března.

Chceš s námi prožívat dobrodružství? Poznat přírodu, opravdové kamarády i sám sebe? Naučit se něco 
zajímavého? Nejsi bábovka, abys celé dny jen seděl u televize nebo PC? 

Nebojíš se něco dokázat? Pak zavolej, napiš, nebo přijď. A klidně s sebou vezmi i své rodiče nebo kamarády

Schůzky máme pravidelně každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Přijít můžeš i na Klubovní středu. (To jsou schůzky “navíc” ve středu od 16 do 18 hod. 
Hrajeme lakros a další hry, zpíváme, povídáme,...)

Kontakty:
Vůdce oddílu je František Máška – Fanušu, telefon je 774 914 200, 
email: chirsbrdy@gmail.com, Skype: chirsbrdy, ICQ: 44 24 71 81 6.

Naše klubovna je v chatě v zahradě mateřské školky v Charvátově ulici – vedle nemocnice ve staré Příbrami.

Internetové stránky oddílu: http://mohawkove.unas.cz nebo http://www.mohawk-pb.wz.cz
Členové! Příspěvky do časopisu Ondaqua posílejte na mail: ondaqua@seznam.cz , nebo je nechávejte v klubovně. Děkujeme!

http://www.mohawk-pb.wz.cz/
http://mohawkove.unas.cz/
mailto:chirsbrdy@gmail.com

