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Přejeme vám pěkné prázdniny a těšíme se na
shledanou na Klubovní středě 27. srpna od 16,00 a
samozřejmě na Zahajovačce ve středu 3. září také
od 16. Vyčkejte, bratři, tam-tamu hlas...
Seigu!
Fanušu

23. července



Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu

JAVOROVÁ NAŽKA

Oddílový časopis 4. chlapeckého
skautského oddílu “Mohawk” Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA...
Bratři Mohawkové, zbystřete smysly, neboť
hlavně vám je určeno dvacáté - prázdninové číslo
Ondaquy.
Vrátíme se společně o pár měsíců do jara
letošního roku, připomeneme si výherce bodování
jednotlivců - Javorovou Nažku až do května.
Červnové výsledky budou vyhodnoceny na
zahajovacím ohni tábora a snaživci budou odměněni.
Bodování klanů - Javorový List letos počítán nebyl.
Dozvíme se, kolik peněz jsme vybrali při
Květinovém Dni a kdo byl nejblíže se svým tipem.
Léto a s ním spojené "velké" prázdniny jsou v
plném proudu. V lesích, námi hojně navštěvovaných,
rostou borůvky a maliny, je cítit vůně trav a suchého
jehličí. Slunce prosvěcuje mezi stromy a hází po lese
"prasátka". Foukne-li vítr, stíny po mechu doslova
tancují. A co teprve večer - západy slunce pokaždé
jiné, pokaždé krásné. I to je LÉTO...
Čeká nás tábor, proto se zde dočteš hlavně o
něm. Není tu psán seznam věcí a kde tábor bude - to
už přece ty sám i tví rodiče víte z táborové
přihlášky. Ve chvíli, kdy čteš tuhle Ondaquu, už si na
tábor balíš, nebo už máš něco zabaleno, připraveno;
nebo už dávno víš, že s námi letos na tábor nepojedeš.
Bohužel. Pro nás, ale i pro tebe. Avšak pokud budeš
chtít, můžeš se za námi přijet alespoň podívat.
Vyjde-li ti ovšem čas...
Ti z nás, kteří s námi letos nepojedou, se
mohou zamýšlet, proč by příště o tábor Mohawků
stáli a mohou se začít chystat na příští skautský rok
- již jedenácté období Mohawků (a devatenácté
období 4. oddílu) v Příbrami.

v měsíci DUBNU (měsíci zelené trávy):
Spejsi 244 bodů – 1.místo
Kuželka 201 bodů – 2. místo
Jasan 172 bodů – 3. až 4. místo
Komb 172 bodů – 3. až 4. místo
Ministr 124 bodů – 5. místo
Krtek 60 bodů – 6. místo

Javorová nažka v KVĚTNU:
Z dvanácti bodovaných bojovníků kmene
MOHAWK se mi na konci měsíce, kdy línají koně,
podařilo najít pouze devět kartiček v ČAN TIPI.
Bratři: Ministr, Spejsi a Krtek ji v ČAN TIPI,
nezanechali. Získali pouze základní body za včasný
příchod. Lze ale s uspokojením říci, že bratři si do
svých kartiček poctivě zaznamenávali jak body za
docházku tak i za osobní věci, za splněné zkoušky ve
své Stezce a i za hry a body jinak dosažené (věc na
nástěnku, úklid klubovny, připravená hra nebo činnost
pro kmen, atd.).
Bratr

Výzva Body za
Uspěl? obrázek

Docházka v %

Body
celkem

Pořadí

Kuželka

Ano

Ne

90 %

205

4.

Spejsi

Ne

Ne

40 %

40

8.

Komb

Ne

Ne

90 %

186

5.

Jasan

Ne

Ne

80 %

125

6.

Krtek

Ne

Ne

20 %

20

12.

Ministr

Ne

Ne

30 %

30

10.

Pískle

Ne

Ne

90 %

379

1.

Honza B.

Ne

Ne

10 %

60

7.

Děrnoch

Ne

Ne

30 %

31

9.

Bernardýn

Ne

Ne

20 %

23

11.

Pachole

Ne

Ano

70 %

315

2.

Daník

Ne

Ne

60 %

235

3.

L. H. J.



KVĚTINOVÝ DEN 2008

●
●
●
●
●

Čtěte, milí Mohawkové naše
výspedky z Květinového dne:
zúčastnilo se 5 Mohawků (Kuželka, Jasan,
Komb, Pachole a Fanušu)
použili jsme 3 pokladničky
prodali jsme všech 400 kytiček
vybrali jsme celkem 8.361 Kč, průměrně
tedy 20,90 Kč za kytičku
A vaše tipy? Vyhodnotíme na zahajovacím
ohni tábora... ;-)

TÁBOR
(to nejdůležitější rychle a stručně)
●

●

●

ODJEZD v sobotu 26. od klubovny. V 7,30
sraz na nakládání bagáže v klubovně. Vybraní
schopní bratři pomohou již v 7,00
s nakládáním tyčí na Marii.
NÁVŠTĚVNÍ DEN stanoven na sobotu 9.
srpna. Tento den bude volnější program, vy
rodiče, budete do tábora dorážet dopoledne,
zůčastníte se oběda a pak si společně
zahrajeme několik našich her a vyrazíme na
společnou vycházku. Vaši synové vás jistě
rádi provedou tábořištěm a pochlubí se svými
výtvory...
Upozornění pro návštěvy: jídla (včetně
sladkostí) je na táboře dost, budete-li chtít
přivézt něco „na zub“, ideální je čerstvé
ovoce (jablka, apod.) a to pro všechny
účastníky tábora. Ne každému rodiče mohou
přijet a kupa pochutin několika jedinců
nebudí dobré kamarádské ovzduší. Z historie
oddílu máme navíc zkušenosti s plantážníky,
kteří si řízek od maminky „syslili“ v táborové
bedničce a po několika dnech jim ho „přísnej
Fanušu při bodování úklidu vyhodil“ zelený a
zapáchající. „Radši vyhodit, než se podělit...“
Náčelník

SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA NA TÁBOR
(aneb "co už bylo")
Článek zahájíme citátem: "...můžeme si o
prázdninách dovolit to, na co si nemůže troufnout
oddíl s činností nepatrnou, nijakou, "papírovou" ...
uspořádat tábor pravý tábor, jaký má být, tvrdý,
plný práce, bez přepychu, ale opravdu robinsonský,
vysoce užitečný, se spoustou nezapomenutelných
zážitků. Žádné tak zvané tábory, konané různými
podniky pro děti svých zaměstnanců, byť hmotně
sebelépe zajištěné a vedené desítkami placených

pracovníků, nemohou se s našimi tábory rovnat. Už
jen tím, že mládež v nich se většinou mezi sebou ani
nezná a vidí se teprve při příchodu do "tábora",
který už je ovšem dávno postaven řemeslníky či
obětavými tatínky..."
Náš oddíl - Kmen Mohawk - se na letošní tábor
připravuje na předtáborových schůzkách - jistě
víte, že proběhly už tři.
Na první schůzce ve středu 2. 7. jsme
sundavali s půdy nádobí a zásoby a dělali soupis. Sešli
jsme se ve složení Osoondah, Šingas, Týfek a Fanušu
a našla se chvilinka času i na hraní lakrosu. Tým
Šingas - Osoondah nad druhým týmem kupodivu
vyhrál. Třeba to bude tím letitým oddílovým
tréninkem... :-)
Druhá schůzka byla ve středu 9. července oficiálně měla být od 4 hodin odpoledne, ale
Osoondah správně usoudil, že táborové nádobí bude
potřeba umýt, a že bude v dnešním chladnějším a na
déšť vypadajícím počasí hůř schnout, tak začali asi o
dvě hodiny dříve - "v zájmu civilizace" :-) A kdo
vlastně? Osoondah, Týfek, jeho sestra a sestra
Osoondahovy Štěpánky (nebo jak Hiawatha řekl
Osoondažky) Petra.
Když do klubovny krátce po čtvrté hodině
dorazil Fanušu, účastnil se umývání i Jasan s
Kuželkou. Asi půl minuty po Fandovi dorazil i Spejsi,
kterého Fanouš předběhl na parkovišti před
klubovnou ... :-) Kromě mytí jsme byli nakoupit Týfek s Fandou hřebiky, Jasan se Spejsim zjišťovali
po Příbrami cenu JARů a PURů (pro neznalé: obojí je
na nádobí), aby je pak koupili v sámošce v "URANu".
Kuželka byl vyslán pro utěrky, ale vzhledem k
pokročilé hodině (bylo po 17. hodině) je po staré
Příbrami nesehnal. Dále byla nakoupena většina
drogerie.
Na další, třetí, schůzku 16. července se Fanouš
přihnal s velkým zpožděním a členstvo tedy mezitím
trénovalo lakros. Příprava na tábor spočívala ve
velkém nákupu v Kauflandu. Byli tu Osoondah, Šingas,
jeho nová přítulkyně, dále Komb, Týfek, Sklíčko,
Spejsi a Štěpánka.


CO BUDE?
Poslední předtáborová schůzka nás čeká opět
ve středu 23. od 4 hodin odpoledne (a od 6 pak ještě
rychlá schůzka rodičů) a po ní jen páteční velké
balení od 9. Kdo bude chtít, bude mít před táborem
poslední možnost, připravit si proutky na výbornou
pohodlnou indiánskou postel do týpí.

CO SI MÁM PŘIPRAVIT DOMA?
Jsou věci, které si připravuje každý sám doma.
Zdalipak již máš dostatek papírových a hadrových
míčků na naše hry, sehnal sis lanko na uzlovačku, opět

dovybavil svoji KáPéZetku? Někteří z Mohawků
dostali krojové košile - jistě už budou mít na táboře
pečlivě našity patřičné nášivky. A co roucho a jiné
indiánské oděvy? Co Tvůj Zápisník, Deník, Pracovní
sešit (ať tomu říkáš jak chceš)? Kdy sis do něj

naposledy napsal alespoň pár poznámek ke schůzce či
výpravě, nebo jinou zajímavost, se kterou ses setkal,
nebo která Tě napadla? Nedávno jsme na schůzce
hráli hru na zvědy, kteří náhodou odposlechli tajnou
zprávu, vysílanou morseovou abecedou - kdo z vás si
ji zapsal do zápisníku, nebo si u ní dopsal chybějící
pomocná slovíčka? Co Tvoje Skautská stezka? Doplnil
sis do ní všechny důležité údaje? Napadlo tě si
stezku i zápisník vybarvovat, zvýraznit podstatné
věci a udělat si je tím pěkné a pro tebe přehledné?
Tyto věci budeme bodovat i na táboře!

"Fanušu, prozraď,
co bude na táboře...!?!"
Jako na každém našem táboře se budeme
věnovat různým činnostem, hrám i dovednostem.
Letos budeme používat vše z předchozího odstavce,
vše se nám bude hodit - nezapomeň si nic z toho.
Objeví se věci tradiční i zcela nové, ještě
"neokoukané".
Budoucí owačira klanu Modré Želvy (přemýšlej
dobře, kdo jím může být a proč) i současný owačira
Žlutého Vlka Kuželka prověří své skautské znalosti,
um, klid, odvahu i rozhodnost na Stezce odvahy.
Nebudou soupeřit proti sobě, budou bojovat se
strachem, leností, nemohoucností i nerozhodností prostě sami se sebou.
Nováčci, kteří jsou již zkušenější, něco již v
našem oddíle zažili a poznali (jsou mezi námi přibližně
rok) a splnili, nebo ještě splní řádně Přijímačku i
Zasvěcovačku (tedy obě části "nováčkovky") budou
mít možnost vyrazit na Předslibovou cestu a po jejím
zvládnutí mezi bratry skauty složit skautský slib.
Stanou se právoplatnými členy celosvětového
skautského bratrství. Stanou se skauty.
Vybraní z bratrů, kteří již skautský slib složili
před nějakou dobou a snaží se podle něho chovat,
dostanou možnost skládat tradiční skautskou zkoušku
Tří Orlích Per. Těm, kterým se podaří tři nelehké
zkoušky zvládnout, bude udělen odznak, který bude
zdobit pravý rukáv jejich krojové košile! Tyto
zkoušky skládají skauti již od dob první republiky!
Traduje se, že jejich autorem je F. A. Elstner.
Třemi podmínkami jsou zkouška mlčení (celý
den nemluvit a nevydávat žádné vědomé zvuky přitom se samozřejmě účastnit běžného táborového
programu), zkouška hladu (celých 24 hodin nic nejíst
a z nápojů pít pouze čistou vodu) a zkouška
osamělosti - odejít z tábora o poledním klidu a
strávit celých 24 hodin ve skrytu o samotě na
doslech píšťalky od tábora...
Zvláštní úkol čeká i na členy náčelnictva nechte se překvapit...

STRÁŽCE VLAJKY
a STRÁŽCE OHNĚ
Strážce vlajky je čestný úkol pro vybraného
bratra. Strážce vlajky na následující den je jmenován
na večerním nástupu. Jaká má privilegia, ale také
povinnosti se dozvíte níže:
● Před ranním nástupem vyzvedne u náčelníka
státní vlajku a obřadní sekeru.
● Na ranním nástupu na pokyn vůdce připraví
(za pomoci owačiry či souseda na nástupu)
vlajku ke vztyčení a na povel "Vlajku vztyč!"
ji vztyčuje. Pak zahájí pracovní den zatnutím
obřadní sekery do polene a slovy "Zahajuji
dnešní pracovní den!" (V neděli se sekera
nezasekne, položí se na špalek a vynechá se
to "pracovní"). Po zahájení dne Strážce vlajky
přednese heslo dne.
● K vlajce se chová s úctou, hodnou jednoho ze
státních symbolů. Vlajka se nikdy nedotýká
země. Ráno stoupá vlajka na stožár svižně,
večer je spouštěna pomalu.
● V případě významné návštěvy v táboře je
Strážce vlajky v kroji a ujímá se úkolu
průvodce a hostitele.
● Při hrách a soutěžích může podle své volby
zahajovat, má také přednost při vydávání
jídla.
● Když je na programu táborový oheň, vede
přípravné práce, zapaluje táborový oheň a
dbá o něj. Zapalujíc oheň, pronáší formuli
"Táborový oheň zažíhám, vahů vahů, vahů, aby
světlo jasné k životu nám dal, vahů, vahů,
vahů."

TÁBORNICKÁ MOUDROST
Mnohokráte citovaný Jestřáb udělal ve svém
skautském oddíle - pražské Dvojce - brožuru, ze
které se každý člen oddílu mohl už před odjezdem na
tábor poučit a dozvědět, co že se na táboře dělá,
nebo naopak nedělá a proč. Účelem bylo, aby se hoši
vpravilii do táborového života co nejsnadněji a
nejrychleji, aby si již doma osvojili mnohé z toho, co
by jim na táboře - v neznalosti - mohlo činit potíže a
brzdit i chod tábora. Vzal jsem si z toho vzor a chci
vám přiblížit, co a jak bude u Mohawků. Důkladně si
těchto několik odstavců pročtěte - v mnohém vám
usnadní práci a pomohou vám stát se šikovnými
táborníky. Je to takové "dálkové studium táborové
moudrosti" :-)
Při stavbě tábora buďte obuti, a to raději v
kožené obuvi, než do tenkých "kecek". Šlápnutí na
hřebík, připínáček, nebo i suk bolí a může vám

znepříjemnit několik dní tábora.
Sekejte a třísky štípejte jen na vykázaném
místě! Jinak bude celé tábořiště třískami přímo
zamořeno a jejich vysbírání je pak velmi obtížné!
Neplýtvejte stavebním dřevem, není ho nikdy
dost. Pěkné prkno, pevný kůl je škoda rozřezat a
spálit – mohou se použít na něco užitečného třeba
hned zítra...
Hřebíky při stavbě tábora mějte jen na misce
nebo v hrníčku. Nesypte je jen tak volně do trávy,
ani je neponechávejte v děravém papírovém sáčku!
Toto pravidlo dokáže dodržet jen skutečně schopný
táborník.
Pište domů! První dopis, nebo alespoň lístek
pošlete domů hned po příjezdu na tábor, aby rodiče
věděli, že cesta dobře dopadla. Pak pište alespoň
jednou za 4 – 5 dnů. Piště OBSAŽNĚ, rozumně,
spravedlivě, nedělejte z komára velblouda, z bouřky
zemětřesení, z přechodné nouze o chleba hladomor, z
naražené nohy zlomeninu a podobně!
Přes den neležte ve stanu! Někteří méně
podnikaví a duševně i tělesně líní chlapci – jakmile se
skončí program – nemají nic moudřejšího na práci,
než že sebou seknou na kavalec a a hledí do prázdna,
nebo dokonce i usnou! Zatímco čilý bystrý chlapec
přímo číhá na chvilku volna, aby šel na květiny pro
svůj herbář, nebo na borůvky, na dřevo k vyřezávání,
aby si mohl napsat dopisy a deník, aby si vyrobil a
pouštěl plachetku, či si zahrál s někým volejbal atd.,
chlapci „bábovky“ leží a zahálejí. Podle toho, jak
naloží chlapec na táboře se svým volným časem,
dokazuje, co v něm je!
Železná zásoba dřeva. Pod postelí každého
chlapce má být úhledně složená zásoba naštípaného
dřeva (a trocha chrastí), poschlého, smolného, na
které se nemá sáhnout dříve, než ve dnech nejvyšší
nouze: to je v době dlouhotrvajících dešťů, kdy nelze
venku získat suché dřevo na roztopení v kuchyni,
nebo zase když výjimečně někdy nestačí při vaření
dříví nasbírané. Opravdu neslouží k běžnému „zahřátí
se“ v týpí! Je to železná zásoba. Doplňujte ji při
nejbližší příležitosti. Nevěřte, že suché, horké
počasí vydrží do konce tábora!
Služba se myje! Bez ranního mytí nesmí vůbec
do kuchyně! Vedoucí služby (většinou owačira) je za
řádné umytí svého členstva osobně odpovědný. Po
celou dobu dvé služby v kuchyni má také služba stále
připravený náš malý žlutý lavorek s teplou vodou
(„brutarová“ horká + studená z „vodovodu“ - studená
se dává do umyvadla první!) a mýdlem, aby si mohla
umýt ruce po každém použití kapesníku, přiložení do
kamen a po každém návratu z latríny. Služba s
nečistýma rukama ztrácí body!
Uklízejte při vaření vše, co už nepotřebujete

– sáčky a krabice s potravinami, umývejte průběžně
kuchyňské nádobí, které už nepotřebujete – před
předáním služby je dobrá každá minuta! Služba,
která má ještě o dopolední svačině (přesnídávce) na
stole cukr od snídaně, apod. Je službou
takytáborníků a zmatkařů.
„Nákupčíci – odjééézd!“ Častokrát na tebe
připadne úloha nákupčího potravin a jiných věcí v
městečku, u kterého máme tábor. Je to jedna z
nejdůležitějších věcí na táboře. Můžeš táboru
prospět, ale i spoustu věcí splést, po ničem se
nepodívat, nevědět, kde je která prodejna a podobně.
Bystrý nákupčík se rozhlédne po obchodu, co
vše by se v něm pro táborovou kuchyň dalo koupit,
přinese spoustu informací o zelenině, pečivu, atd.
Nikdy nezapomene přivézt z obchodu účtenku,
kterou nutně potřebujeme jako doklad do táborové
pokladny. Ví, jak které věci přepravovat, aby je
nerozbyl, nerozsypal a podobně (mouku a sypké věci
zabalit do sáčků, olej a jiné láhve nastojato, vajíčka
v platu nebo po jednom pečlivě zabalené). A taky ví,
že z tábora nesmí za nákupem odjet, dokud se
neohlásí vedoucímu a dokud jej vedoucí k odjezdu
nevyzve dávným táborovým výkřikem „Nákupčíci odjééézd!“

Pro owačiry a pro další snaživé
a šikovné starší skauty :-)
Milý owačiro! Tábor je vyvrcholením celoroční
činnosti skautského oddílu. Jeho úspěch závisí
nejenom na tom, jaký program připraví vedení tábora,
ale i na dalších několika "maličkostech", které můžeš
ovlivnit ty jako owačira - rádce družiny a v
návaznosti na tebe i každý člen tvé družiny.
Dobrá nálada :-)
Sám dobře víš, že s radostí a nadšením jde
všechno lépe. Nenech se rozladit titěrnostmi a snaž
se svůj pozitivní přístup přenést i na ostatní. Má-li
někdo špatnou náladu, něco ho trápí, stýská se mu,
promluv si s ním, vezmi za ruku, potěš. Všímej si členů
své družiny. Ne, že bys je měl špehovat - jen jim
pomáhej, jseš jejich bratr :-) - starší, rozumější a
zkušenější skaut.
Měj stále na paměti, že tak, jak se budeš
chovat ty k vedení oddílu, se budou k tobě chovat
členové tvého klanu. Případné problémy, pocity
nespravedlnosti při hře, neshody a podobně se dají
řešit na Kmenových Radách, případně ihned s
náčelníkem. Každý děláme chyby.
Bratře owačiro, toto je jen první část – první
kapička moudrosti, kterou můžeš získat. Postupně
budou následovat další...

VEZMI A ČTI
Milý chlapče, ty jsi skaut. Víš co je to skaut?
Stopař, Pane.
A stopař – to je vůdce.
Znáš příběh slepce, který chtěl vésti
druhého slepého?
Oba upadli do jámy a zahynuli.
Pane, povedeš-li mne ty,
nestane se mi to neštěstí.
Právem se mne dovoláváš :
Já jsem první Vůdce, jsem první Stopař.
Nejsem pouze Vůdce, jsem i stezka.
Nejen stopař – jsem Světlo.
A ten, který mne sleduje, nejde tmou
Následuj mne a uvidíš jasně.
Následuj mne, a tvoje světlo osvítí
tvé bratry skauty.
Následuj mne, a učiním z tebe skauta,
to znamená stopaře vedoucí lidi.
Takového, jako byli chlapci z Galileje, kteří se
jmenovali Jakub a Jan, Petr, Ondřej a Filip
a ostatní, kteří byli má první družina.
Jiří Reinsberg, SKAUT přemýšlí o Kristu

IVANČENA V Q-KLUBU
Ahoj, rád bych vás pozval na shlédnutí malé výstavy:

Ivančena 2008

Výstava je instalována v Q-klubu, ve "skleníku" a

bude tam, ještě několik dní po našem návratu
z tábora.
L. H. Ježek - Víťa

VYKRADENÍ KLUBOVNY
“Tak nám zabili Ferdinanda!" "Kterýhopak? Já
znal dva, jeden bydlel dole v Libni..." ... ále překlep –
teď vážně...
Tak se nám, chlapci, někdo vloupal do
klubovny! Zvláště v předtáborovém shonu to není nic
příjemného. Další starost navíc. Ještě teď se
budeme muset "plácnout přes kapsu" a chybějící věci
koupit znovu. Neznámý lupič si totiž odnesl část
táborových zásob, kuchyňské potřeby i Fandovu
kytaru.
Je to nemilé, ale nevěšte hlavu - stávají se
horší věci! Musíme si dávat lepší pozor - občas zajít
klubovnu zkontrolovat i mimo schůzku, důkladně
zamykat i zavírat okenice a hlavně: nenechávat v ní
cennosti!

LOBINŮV ZÁVOD
Letošního ročníku Lobinova závoudu se
zůčastní oba naše klany – Modrá Želva i Žlutý Vlk.
Týmy mají čítat 4 až 7 členů a přípravou na něj bude
znít tábor i první polovina září. Připravuj se i ty sám
doma – trénuj šifrování, první pomoc, doplň si
zápisník a kroj...

Program Mohawků 8 – 9 / 2008
SRPENEC 2008:
17. 8.
neděle

Návrat z tábora Čeká nás uklizení táborových beden a složení tyčí a pak hurá domů!

27. 8.
středa

Klubovní středa, - schůzka „navíc“. Nudit se tedy rozhodně nebudeme... jako obvykle cca.
16 – 18h. v klubovně.

ZÁŘÍ 2008:
3. 9.
středa

Zahajovačka - 1. Kmenovka od 16:00 do 18:00 v klubovně. Na sebe kompletní skautský
kroj, s sebou osobní věci a dobrou náladu. Čeká nás toho hodně (povídání o prázdninách a
táboře, domlouvání schůzek, hry, zpívání s kytarami...) - přijď proto včas.

12. - 14. 9.
pátek - neděle

Lobinův závod O druhém zářijovém víkendu vyrazí výprava Mohawků reprezentovat náš
oddíl na tento náročný závod. Podrobnosti na Zahajovačce.

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

