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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu

Oddílový časopis 4. chlapeckého
skautského oddílu “Mohawk” Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA...
Ahoj milý čtenáři (čtenářko, případně 

„čtenářče“ :-)! Zdraví Tě v pořadí již devatenáctá 
Ondaqua. Je velmi stručná – jejím obsahem je hlavně 
program na letošní (fakt?! :-) červen a několik 
poznámek k táboru. 

Prosím všechny členy Mohawků, aby si 
materiály oddílu (například tuto devatenáctou 
Ondaquu) doma „netutlali“ a neschovávali, ba naopak – 
aby je dávali přečíst svým rodičům, kamarádům, 
známým.

Na nedávné schůzce jsme mluvili o 
Lobinově závodě jako dobrodružné Svazové 
mezidružinové soutěži. Oba naše klany (neboli 
družiny) – Modrá Želva i Žlutý Vlk mají šanci se do 
konce června přihlásit. Jsem zvědavý, který z klanů 
se „rozhoupe“ rycleji a řekne „ano“ tomuto lákavému 
dobrodružství. Dokázat, že něco umím, a přitom 
prožít něco dobrodružného a akčního? Já jsem pro! 
A co mladší Mohawkové (soutěž je pro skauty do 15 
let)???      

Mějte se krásně (nejen co se týče 
počasí) a brzy na viděnou osobně!

Fanušu, z Boží vůle vůdce

!!!TÁBOR!!!
Několik důležitých informací k táboru:

Termín přihlášení na tábor byl posunut 
na konec června, s tím, že v červnu přihlášení platí 
táborový poplatek ve výši 3200 Kč (oproti 3000 

v květnu a 2800 v dubnu). 
Věnujte prosím pozornost předtáborové 

schůzce s rodiči ve středu 18. 6.! Účast všech je 
velmi žádoucí!!!

Máš-li ty sám, či tvoji rodiče, dotazy 
k táborovému vybavení, ozvěte se prosím komukoliv 
z náčelnictva, nebo se ptejte osobně kdykoliv před 
nebo po každé schůzce. Nejneobvyklejší a také 
nejhůře sehnatelná věc ze seznamu táborového 
vybavení je bednička – „dědečkův kufřík“. Ptejte se 
prarodičů, tetiček a stýčků, známých, jistě ji někdo 
má nepoužitou někde doma na půdě.  Je to jedna 
z nejdůležitějších věcí – opravdu se snažte si ji 
sehnat, případně nechat u známého truhláře vyrobit. 
Obvyklý „papírový“ kufr se do týpí nehodí a věci v 
něm mohou i po podložení kufru vlhnout a pak 
plesnivět!    

Náčelník



SCHŮZKA RODIČŮ
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na 

předtáborovou schůzku, která se koná dne 18. června 
v naší klubovně – chatě mateřské školky v Charvátově 
ulici v Příbrami od 18. hodiny.

Náčelnictvo

Program Mohawků na léto 2008

ČERVEN   2008  :  
1. června
neděle

Klokaní  Kapsa  Podnik  společně  s  Pathfindery  a  Q-klubem.  Netradiční  desetiboj 
jednotlivců. Sraz v klubovně v 8,00, zakončení kolem 16. hodiny. Na sebe skautská trička, 
s sebou Osobní Věci!

5. června
čtvrtek

Hřišťátko Sraz v na hřišti v Mariánské ulici (u DDM) před 15. hodinou. Zahrajeme si 
lakros  a  několik  hříček,  před 16.  hodinou se  přesunememe ke klubovně na  Kmenovku. 
S sebou sportovní oděv a obuv,  skautské tričko (bez šátku), pití, lakroska.

5. června
čtvrtek

10. Kmenovka od 16,00 v klubovně. Jako vždy na Kmenovku kroj, kompletní osobní věci, 
kdo má u sebe, vezme kroniku. Dozvíte se speciální úkoly na červen a další zajímavosti! 
Zakončení  v  18,00.  Pro  zájemce:  po  schůzce  se  můžeme chvilku  věnovat  plnění  bodů 
skautské stezky.



11. červen
středa

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

13. - 15. 6.
pátek – neděle

Indiánský  Den  +  „Dvouvariantová  výprava“ Aktivně  (jak  jinak?  :-)  se  zúčastníme 
Indiánského Dne při základní škole v Dolních Hbitech. Po něm bude následovat Minitábor 
(varianta 1) s trénováním stavby týpí; nebo putování směrem k řece Vltavě (varianta 2). 
Podrobnosti na schůzkách. 

18. června
středa

Schůzka Náčelnictva – na programu tábor. Vítáni jsou všichni, kteří k němu mají co říci. 
V klubovně od 16 do 17,45.

18. června
středa

Schůzka  rodičů –  seznámíme  se  s  rodiči  našich  nováčků  a  dozvíme  se  podrobnosti 
k táboru. Bude samozřejmě možnost podat přihlášku a tábor zapalatit. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče a zákonné zástupce! V klubovně od 18,00.

25. června
středa

Kmenová Rada – v klubovně od 16 do 17,45.

26. června
čtvrtek

Zakončovačka,  neboli  11.  Kmenovka.  Slavnostní  schůzka  (úplně  všichni  v  kroji!)!  Asi 
naposledy před táborem se sejdeme kompletní. Budou sice ještě schůzky o prázdninách 
(nejčastěji ve středu), ale ty už budou zaměřeny hlavně na přípravu na tábor... Od 16. do 
18. hodiny. Přijďte včas! Celá schůzka se bude odehrávat mimo klubovnu! Odcházíme v 
16,10! Vyhodnotíme Javorovou Nažku a čeká vás jedna nová věc, týkající  se „starých“ 
nováčků. :-)  

27. - 29. června
pátek - neděle 

Výprava na Vystrkov Dobrovolníci  z členů kmene Mohawk vyrazí na Vystrkov –  hned 
v pátek  se  na  chvíli  stanou  členy  speciálních  jednotek  s  náročným  úkolem.  Později 
odpoledne poznají tábořiště chraštických i berounských skautů. Také pomohou se stavbou 
tábora, budou se koupat v Orlické přehradě, trochu potrénují vodní záchranu, bude-li 
možnost, projedou se i na lodích. Hlavně poznají nové kamarády a  trochu „přičuchnou“ 
skautské táborové atmosféře. Sraz v 14,35 na autobusovém nádraží v Příbrami (odjezd v 
14,45). V neděli odjezd ze Zalužan v 18,45, návrat na Bytíz v 19,04 (v Příbrami cca. ve 20 
hod.).  Poznámka k  odjezdu a  návratu  –  výprava je  trochu zvláštní svým úkolem –  při 
odjezdu a návratu v obvyklý čas, bychom během víkendu mnoho nestihli.  Je to dáno i 
vzdáleností mezi autobusovou zastávkou a tábořištěm. Děkujeme za pochopení!

PRÁZDNINY
2. července
středa

0. předtáborová schůzka od 16:00 do 18:00 v klubovně. Aktuální informace (minimálně 3 
dny dopředu) na vývěsce v Horymíru (od náčelníka) nebo vedle Uranu – pod děkanstvím 
(od L. H. Ježka). Co má ruce a nohy – všichni séééém! Práce bude moc a čas na nějakou tu 
legraci či hříčku se určitě taky najde.

9. července 
středa

1. předtáborová schůzka od 16:00 do 18:00 v klubovně. Viz. 2. 7.

      

16. července
středa

2. předtáborová schůzka od 16:00 do 18:00 v klubovně. Viz. 2. 7.

23. července 
středa

3. předtáborová schůzka od 16:00 do 18:00 v klubovně. Viz. 2. 7.

      

25. 7.
pátek

Velký nákup. 

26. 7.
sobota

Tábor. Odjééééééézd!!! 

      

Ondaquu píše náčelník František Máška – Fanušu, telefon 774 914 200.


