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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu

Oddílový časopis 4. chlapeckého
skautského oddílu “Mohawk” Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA...
„Uctivé nazdar, vašnosti!“ Zdravím vás 

slovy klasika Vlasty Buriana z jednoho filmu pro 
pamětníky... :-)

O jednom z březnových víkendů jsme za 
náš kmen Mohawk vyrazili na sněm Svazu. Jeli jsme 
ve složení Šakoh, Šingas a já – Fanušu. Vlastně se 
jednalo o sněmy dva – nejprve dopoledne byly sněmy 
chlapeckého, dívčího kmene a kmene oldskautů, 
odpoledne pak sněm Svazový. Mluvili a jednali jsme o 
spoustě věcí a bylo by dobré, uvést si zde několik 
zajímavostí: V chlapeckém kmeni Svazu skautů a 
skautek České republiky je k dnešnímu dni 
registrováno 11 oddílů a 216 členů. Jako Svaz skautů 
jsme v současnosti jediná skatská organizace, 
jejichž počet členů roste!

Jako delegáti kmene Mohawků jsme byli 
pozváni na rádcovský víkend i kurz. Dozvěděli jsme 
se také několik málo základních informací o Lobinově 
závodě. Pro celý Svaz ho letos připravují Brňáci v 
čele s bratrem Radilem a dá se tušit, že bude 
opravdu akční! Již teď se můžeme připravovat na 
září...

I když je v noci ještě trochu chladno (ba 
dokonce to i občas vypadá, jako v zimě), v přírodě 
kolem nás je vidět, slyšet i cítit přicházející jaro. 
Choďte s očima a ušima otevřenýma a všímejte si – v 
lese i v samém centru Příbrami – všeho kolem sebe. 
Uvidíte to, co ostatním zůstává skryto.

Prvním jarním podnikem byla Velikonoční 
Robinsonáda. Co jsme na ní zažili se dozvíte v tomto 
čísle Ondaquy. Počasí mělo být náladové (jak to tak 
už na jaře bývá), ale vcelku se vydařilo. Důležitější 
než počasí nad námi je „počasí“ mezi námi – 
atmosféra plná legrácek na jedné straně, ale 
ochotné pomoci, zdravého zápolení, přátelství a 
úžasu nad krásou jarní přírody na straně druhé a 
tou jsem si jistý (pro zajímavost: předchozí tučně 
vytištěnou větu jsem psal týden před Velikonocemi). 

S Irokézským Seigu

Fanušu, z Boží vůle vůdce

JAVOROVÁ NAŽKA (BODOVÁNÍ)

Bráškové, další měsíc je již takřka ve své 
polovině, ale v bodování se zatím nic neděje!!! 
V bodovacím archu zejí prázdnotou  téměř všechna 
políčka za kronikové zápisy, bodování zápisníků, 
význačné činy pro náš kmen a konečně i za včasně 

zaplacené příspěvky! Přitom nejde o pakatel! Jeden 
kvalitní kronikový zápis Tě může přenést do čela 
bodovaných v tom kterém měsíci!

Neodkládejte samotné zápisy do kroniky 
i svých zápisníků na konec měsíce – zaprvé se vám, 
díky nějaké nepředvídatelné věci, byť třeba 
maličkosti, nemusí povést zápis stihnout, nebo my ho 
naopak nemusíme stihnout ohodnotit a konečně třetí 
důvod – zato ten nejzávažnější - když budeme do 
kroniky zapisovat se zpožděním, budeme mezitím 
zapomínat detaily, které zápis oživují a dělají 
zajímavým a navíc budeme v neustálém skluzu! Totéž 
se samozřejmě týká i  bodování zápisníků a vytvoření 
a postupné vylepšování a zdobení vašich indiánských 
rouch a oděvů.

Řekněme si to i slovy jedné pohádky 
(jestlipak víte jaké?): „Nestát, nekoukat, dělat!“

A nyní ke konkrétním výsledkům – v měsíci 
oslepující zimy (únoru):
    Kuželka 452 bodů    1.místo
    Jasan     379 bodů       2. místo
    Ministr    350 bodů       3. místo
    Komb       319 bodů        4. místo 
    Michal     242 bodů       5. místo
    Krtek        69 bodů       6. místo

Javorová nažka v březnu:
    Komb 340 b., 1.místo, docházka 65%
    Kuželka     236 b., 2. místo, docházka 100%
    Michal    231 b., 3. místo, docházka   65%
    Jasan  178 b., 4. místo, docházka 100% 
    Krtek   81 b., 5. místo, docházka   50%
    Ministr   35 b., 6. místo, docházka   35%



Z KRONIKY

Velikonoční Robinsonáda - Skaličný.
21. – 24. 3. 2008

Wikčemna nonpa wanži – wikčemna nonpa topa 
Iištawičayazan wa. Iwikčemnanonpa Šaglogan – omaka

Nastala další Robinsonáda Mohawků. Další 
Velikonoce, které jsme prožili netradičně. 



V sedm hodin ráno dne 21. března se scházíme 
v klubovně. Jednak domlouváme s Kazbundou odvoz 
věcí na Skaličný a jednak zde začíná naše 
Robinsonáda. Vlak stíháme na poslední chvíli.                

Vystupujeme 
v Čimelicích, kde 
čekáme na přípoj, 
který nás odváží až do 
Vráže u Písku. 
Z tohoto menšího 
městečka putujeme 
liduprázdnými ulicemi 
až pod Novou ves, kde 

v závětří vaříme bramborový guláš. Nacházíme zde i 
zajímavý patník nebo označník čehosi, jedná se o 
žulový kámen, na kterém jsou tyto znaky : 

 

Po jeho prohlídce odcházíme přes další les i 
silnici až ke Skaličnému. Jedná se o rybník, kde pod 
jeho hrází stojí dvě chaty píseckých skautů. Zde se 

také setkáváme s Kazbundou, který nám dovezl naše 
věci a zásoby jídla. Za krátký čas taky přijíždí Tomáš 
a veze nám klíče od chaty. Taky nás požádal, zda 

bychom jim nepomohli odstranit polom na jejich 
tábořišti. Jednalo se o stažení a spálení klestí i o 
úklid polen do druhé chaty. Souhlasili jsme, a do 
setmění se pracovalo. Je večer a k němu patří i 
zpívání při kytaře a při svíčkách. 

Sobotní ráno nás nechává poměrně dlouho 
spát. Trpaslíci už pilně od večera pracovali a spoustu 
klestí spálili, teď při prvních slunečních paprscích šli 
spát. Nás však budí příjezd dalších bratrů na 
Skaličný. Přijel Kuželka a Jasan. Vítáme se s nimi a 
ukládáme jejich věci. Poté je hned zveme k snídani. 
Po lahodné krmi odcházíme pracovat. Stahujeme 
klestí a odvážíme polena do sousední chaty. Úderem 
poledne zasedáme k obědu. Každému chutná, vždyť 
rizoto vařil Kuželka a povedlo se mu. Fanda krátce po 
obědě vyhlásil polední klid, čehož využili všichni.

Odpolední výprava na 
kótu 517,8 znamenala 
rozdělení na dvě 
družstva. Každé 
vyráží jiným směrem a 
svou cestu značí 
skautskými značkami. 
Společný návrat do 

chaty je již za tmy a svitu hvězd. Večeře nás všechny 
rozehřála. Uklidilo se a umylo nádobí, vzaly se buřty, 



opékačky a šlo se k ohni. 
Čas do půlnoci vyplnily nejen buřty, ale i 

kytara a písničky.

Neděle, venku sluníčko již dává o sobě 
vědět a trpaslíci odcházejí od ohniště při jeho prvním 
paprsku. Čas dopolední opět věnujeme práci a 
odklízení polomu. Po poledním klidu společně jdeme 
po skautských značkách. Po těch, co jsme včera tak 
usilovně stvořili. První skupinka totiž na kótu 517,8 
nedorazila, jen ji minula asi o 200m. Za to jejich 
trasa byla plná zajímavostí a děje. 

Vždyť i menší lesní bitva byla velmi vítaným 
zpestřením. Zpět z kóty 517,8 se šlo po trase druhé 

Jasan zlobil, tak si ve výřivce trochu loknul...  :-)

skupinky. Skončilo se nakonec ve vířivce u sauny. 
Svačinka a fotbálek vyplnil zbytek dne do 

tmy. Plápolající oheň v krbu byl pohlazením po dobře 
prožitém dni.

Pondělní ráno nás vítá sněhem a mrazíkem. 
Nadešel čas úklidu a našeho návratu do civilizace. A 
tak napřed balíme své věci, potom čistíme krb, naváží 
se dřevo do chaty, klepeme rohože a vytírá se i 
podlaha. Okolo jedné hodiny odpolední přijíždí Tomáš, 
aby si převzal chatu. 

My na to odcházíme na vlak do Čížové. Cestou za 
chůze hrajeme na kytaru a zpíváme, čímž budíme 

Hodíš ho do té studánky ty, nebo já...? :-) 



údiv u místních „domorodců“. Po chvíli nacházíme 
studánku a tak ji Fanda čistí. 

Vlak přijel, my nasedli a v Březnici se 
loučíme se Šingasem. Do Příbrami přijíždíme před 17 
hodinou. Robinsonáda skončila. Avšak blíží se další. 

S námi na té minulé byl Fanda, Pavlína, 
Šingas, Kuželka, Jasan a L. H. Ježek.

A naposledy Skaličný...

Zapsal L.H.Ježek – Víťa
Snímky z aparátu Páji, Fandy i L. H. Ježka

TÁBOR SE BLÍŽÍ!
Bratři Mohawkové, nezapomínejte na to! 

Výhodnější cena tábora pro přihlášené do konce 
dubna je myslím dostatečnou motivací pro všechny

přihlásit se a zaplatit tábor včas. Skoro všechno, co 
se týče přípravy tábora se odvíjí od počtu lidí – od 
programu a her, přes různá povolení, nákup zásob a 
zavařování táborových masových konzerv.

Proto se prosím přihlašujte a plaťte!
Díky!

Náčelník

„Indián toho neví možná mnoho,ale to, co ví,, 
stojí za to, abychom se to od něho naučili.“

Joe Hamann, Po stopách Divokého západu

Čtyři vývěsky Mohawků
Vězte všici, že kmen Mohawků má v současné době 
po Příbrami celkem čtyři vývěsky: 

1. vývěska v knihovně Jana Drdy – na schodišti k 
dětskému oddělení

2. velká vitrína v pasáži Horymír
3. vývěska č. 9 nad Uranem – bod Děkanstvím – 

bývalou klubovnou Dvojky a střediska Hiawatha
4. vývěska pod Uranem – v Riegrově ulici směrem 

k nemocnici – přímo u prodejny nábytku.



ALVAREZ
Dnes už to není žádné tajemství, že Alvarez 

bude hra, která má být provedena na letošních 
společných prázdninách a o které jsem se 
neprozřetelně vyjádřil, že bude stát na tom, jak se 
k ní postavíme. 

A lístečky, o které každou výpravu bojujete, 
a teď budete bojovat i na nějaké té klanovce, jsou 
pro hru jakousi takovou reklamou, která hru 
podporuje, zvyšuje náladu a zvědavost - co přijde ?

Na dnešní klanovce jen pár z vás vybojuje 
další Alvarez (to je ten s tou rybou).

Seigu
L. H. Ježek - Víťa

(s použitím materiálů J. Foglara) 

Program Mohawků jaro - léto 2008

V DUBNU   nás ještě čeká:  
18. 4. 2008
pátek

Třetí koupáníčko. Sraz v 17:15 před bazénem v Příbrami. S sebou plavky, ručník a dobrou 
náladu. Ukončení kolem 19. hodiny. Pro NÁČELNICTVO (příp. i členy K. R.) následuje 
od 20:00 porada ohledně MEDVĚDÍ STEZKY.  



23. 4. 2008
středa
16:00 – 18:??
v klubovně

Klubovní středa. Schůzka „navíc“. Přijďte prožít volnou chvíli s oddílem Mohawků. Bude 
možnost si něco málo zazpívat, zahrát nějakou vtipnou hříčku, můžeš pracovat na svém 
sněmovním rouchu. Hlavním úkolem bude vytvořit pamětní lístečky na výpravu na 
Ivančenu. S sebou: osobní věci na schůzku (zápisník, tužka, KPZ, nůž, Stezka, skautská 
legitimace, uzlovačka, píšťalka) a najdeš-li doma nějaké voskovky, patelky, fixy, apod., 
určitě je také vezmi!!!

24. 4. 2008
čtvrtek
16:00 – 17:30

Svatojiřská klanovka. Tato klanovka bude věnována svatému Jiří. Nechte se překvapit! :-) 
Kvůli zítřejšímu časnému odjezdu na Ivančenu bude schůzka kratší! Vezmi si osobní věci, 
přijď včas a žádné zbytečné zdržování, ať to „sype“! 

25. - 27. dubna 
pátek – neděle

Ivančena Jak již je vám známo, jedná se o výpravu na mohylu v Beskydech, kam se 
každoročně vydávají tisíce skautů a trampů z celé republiky. Tentokrát pojedeme i my – 
Mohawkové. Máme domluvené ubytování – putovat na Ivančenu budeme “nalehko” bez 
těžkých batohů.   Sraz v 5,55 na autobusové zastávce u Skalky, návrat do Jiráskových 
sadů v neděli v 16,00. Podrobnosti na Víťově letáčku již na dnešní klanovce! 

30. 4. 2008
středa
16:00 – 18:??
v klubovně

Klubovní středa. Schůzka „navíc“. Přijďte prožít volnou chvíli s oddílem Mohawků. Bude 
možnost si něco málo zazpívat, zahrát nějakou vtipnou hříčku, můžeš pracovat na svém 
sněmovním rouchu a jestli to náčelník stihne (žeby to byl tygl? :-), vyzkoušíme si výrobu 
černobílých foteček osvitem z negativu. S sebou: osobní věci na schůzku (zápisník,  
tužka, KPZ, nůž, Stezka, skautská legitimace, uzlovačka, píšťalka) a najdeš-li doma nějaké 
negativy (nejlépe z oddílové činnosti), ze kterých si chceš udělat fotografie, jak říkají v 
„júesej“ - „Nou problém“! Těšíme se!

KVĚTEN 2008
1. května
čtvrtek

Klanovka Jako obvykle od 16:00 do 18:00.

3. května 
sobota

Medvědí  Stezka Akce  pro  veřejnost  (děti)  ve  spolupráci  s 
Březohorskými Sokolem. O podrobnostech jednáme, vše se včas dozvíte :-)

      

7. května
!!! středa!!!

9. Kmenovka To je zmatek, co? No kvůliva svátkům 1. a 8. května máme schůzky ze 
začátku května trochu pomíchané... :-) Kmenovka bude ve středu 7. 5. jako obvykle od 
16:00 do 18:00, od příštího týdne budou schůzky zase normálně...

8. května 
čtvrtek

Hřišťátko Sraz v klubovně kolem půl třetí. Před 15. hodinou dorazíme na hřiště pod 
Skalkou, zahrajeme si fotbálek, softball, lakros či něco akčnějšího :-) s místními dětmi, 
kolem 16. h. se přesunememe zpět ke klubovně, kde kolem 18. hodiny podnik zakočíme. S 
sebou sportovní oděv a obuv,  skautské tričko (bez šátku), pití, sportovní nářadí a dobrou 
náladu!

      

14. květen
středa

Květinový  den. Po  několikaleté  přestávce  se  Mohawkové  opět  zapojí  do  Dne  proti 
rakovině. Studenti, děti a mládež (včetně skautů) při něm prodejem kytiček přispívají na 
boj proti rakovině. Upřesnění na 9. Kmenovce.

14. květen
středa

Klubovní středa. Schůzka „navíc“, jako obvykle cca. 16 – 18h. v klubovně. 

      

16. - 18. května 
pátek – neděle

Stavba pevnosti. Víkendová výprava do míst Boje o vrch Ostrý. Kromě hříček, poznávání 
přírody a brdské přírody nás čeká samožřejmě STAVBA. Podaří se nám postavit pevnost 
takovou, aby při boji nebyla útočníky dobita? Odjezd a návrat dle domluvy na klanovkách.

21. 5. Středeční S  chůzka náčelnictva   16 – 18h. v klubovně. 

23. - 24. května 
pátek – sobota

Od pátku dokončení stavby pevnosti, v sobotu Boj o vrch Ostrý. Podrobnosti se dozvíte!
Již nyní si připravujte štíty, helmice, brnění a „hafo moc“ papírových koulí!!!



25. května 
neděle

Výprava náčelnictva a Klanu Tří Sluncí. Podrobnosti náčelnictvo a pozvaní. 

28. květen
středa

Klubovní středa, jako obvykle cca. 16 – 18h. v klubovně. 

Předběžný program na ČERVEN     (upřesnění v příštích Ondaquách a na schůzkách)  :  
4. června
středa

Kmenová Rada

5. června
čtvrtek

10. Kmenovka

6. - 8. června 
pátek – neděle

Výprava do Hradčanských stěn (spojená s  
výpravou na říčku Ploučnici?)

11. červen
středa

Klubovní  středa,  jako  obvykle  cca.  16  –  18h. 
v klubovně. 

18. 6. Středeční Sch. náčelnictva 16 – 18h. v klubovně. 

20. - 22. června
pátek – neděle

Výprava na vodu. Mnozí z vás možná ani netuší, že 
Mohawkové mají loď! Však uvidíte... :-)

25. června
středa

Kmenová Rada

26. června
čtvrtek

Zakončovačka, neboli 11. Kmenovka. Asi naposledy před táborem se sejdeme kompletní. 
Budou sice ještě schůzky o prázdninách (nejčastěji ve středu), ale ty už budou zaměřeny 
na přípravu na tábor...

PRÁZDNINY 2008
26.7. (sobota) 
až 17.8. (neděle)

Tábor Mohawků 2008 Místem tábora je naše tábořiště v Borotíně u Tábora. Bližší 
informace v přihlášce v klubovně nebo na oddílových stránkách.

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, nebo jiný podnik. 

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://lhjezekvita.blog.cz

případně http://www.mohawk-pb.wz.cz
Milí členové Mohawků! Příspěvky do našeho vašeho časopisu ONDAQUA prosím posílejte na e-mail: ondaqua@seznam.cz , 

nebo je nechávejte v klubovně. Děkujeme!

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

