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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu
Oddílový časopis Kmene Mohawk
(4. chlapeckého skautského oddílu
Svazu skautů a skautek ČR
a 40. oddílu Bobří Stopy) Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA
Ahoj skauti! Dobrý den, vážení rodičové a další
čtenáři!
To se mi ještě nestalo, že bych psal úvod
Ondaquy na několikrát! Ona totiž tahle Ondaqua měla
vyjít už někdy na podzim – v říjnu, pak začátkem
listopadu, v prosinci a nakonec je z toho leden ...!
Tak se na to vrhnem, abych to nemusel
přepisovat znovu...! :-)
I v tento zimní čas, ale Mohawkové žijí a
fungují. Nebojí se vyrazit za krásami přírody, za
hrami, dobrodružstvím i poznáváním. Mnozí z nich
vědí, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatné
oblečení (nebo obecně vybavení) a že mezi Mohawky
najdou férové přátele a zajímavou, smysluplnou, ale i
zábavnou činnost i když není právě slunečný letní
den. A najít dnes přítele – někoho, na koho je
spolehnutí, kdo vám rád pomůže, i když se mu třeba
právě nechce – to není nic jen tak bezvýznamného.
Pro tu atmosféru táborových ohňů, honiček na
louce, vlastnoručně připraveného oběda i vůni lesa
stojí za to zažít i nějaký ten déšť, chvilkový chlad
nebo špatně padnoucí, vlastními rukami sbalený
batoh.
V říjnu jsme vyrazili do Brd a na Mohawské
putování po Příbrami a okolí, jehož součástí bylo
tradiční podzimní sportovní klání Všestranný
bojovník.
V listopadu náš oddíl zažil výpravu do Berouna
(kam nás jelo doslova a do písmene pět a půl), kterou
jsme nakonec nazvali "Výjezdním zasedáním Kmenové
Rady", protože zde krom KR nikdo jiný nebyl.
Následoval Mohawský seminář "Müssli na svou
bezpečnost" a příprava klubovny na advent.
V prosinci jsme uspořádali „Budkopadovou
výpravu k Azurovým vodopádům“, která vyšla přímo
na Mikuláše a při které jsme navštívili Malou
Ivančenu na vrcholu Květná a také nadělili několik
pamlsků lesní zvěři. Ačkoli výprava měla být s rodiči,
zřejmě kvůli počasí (déšť) z rodičů nedorazil nikdo a

z bojovníků jen málokdo...
Tradiční Vánoční Nadílka byla svým způsobem
zvláštní, ale více v článku v této Ondaquě. Již během
měsíce listopadu se bylo možné přihlásit na "Druhého
Silvestra s Mohawky". Celý podnik společně prožilo
celkem devět lidí, na Silvestrovský večer dorazili
ještě Radil a Hopík z Brna – Tuřan.
O čem se ještě chci v tomto úvodníku zmínit
je naše členská základna. Je zajímavé (nebo spíš
smutné, než zajímavé), že k nám od května do října
loňského roku přišlo šest nováčků – nováčci Sklíčko,
Děrnoch; „na výzvědy“ Dan a Pískle Králíkovi
z Pathfinderu , David Prokeš a bývalý člen
skautského oddílu na Slivici Kozel).
A to nepočítám další, kteří se mezi námi jen
několikrát ukázali a ani si například nepodali přihlášku
(pro přesnost Honza Bartoš a Dominik Dvořák na jaře
a Oliver na podzim a dále bratři Natanael a Filip
Prokešovi).
Bravo, bravisimo!!!
Mohawkové mají asi víc "hostů" a "občasných
členů" než opravdových členů a zaujatých nováčků!
Možná je na čase, aby náčelník - obrazně řečeno "bouchl pěstí do stolu" a řekl "Dost!"
A koho se to týká? Nevíš? Podívej se sám,
komu se arch "Docházkovník" červená - kdo je do
činnosti zapálený a podniků se zúčastňuje a kdo je
zelený...
Zamysleme se všichni nad sebou, nad svými
kamarády v klanu a, obrazně řečeno, "dejme se do
práce"!
Seigu!
Fanušu - Kanyatara, vůdce oddílu
(třetí náčelník Mohawků)

TVČ
Druhý říjnový týden byla vyhlášena TVČ 2008,
neboli Tajná Vánoční Činnost. Oba klany - družiny
Mohawků začaly vymýšlet, uvažovat a koumat, čím
obdarují náš kmen na Vánoční Nadílce. Jde o to,
přijít na dobrý nápad, ten pak společně provést. Na
dárku pracuje celá družina pouze v klubovně a onen
dárek úzkostlivě tají před druhým klanem. Druhý klan
se naopak snaží vypátrat o jaký dárek se jedná.
Ve chvíli, kdy družina vymyslí vhodný dárek,
přednese jej owačira náčelníkovi a ten nápad schválí,
případně navrhne, kterým směrem by se mělo ubírat
další rozmýšlení... Owačira v podstatě jménem
družiny předloží "projekt".
Ještě nedávno měl klan Modré Želvy náskok na listopadové Kmenovce již předložili nápad
náčelníkovi a ten ho schválil. Žlutí Vlci ale také
nezaháleli a předložili svůj nápad 23. listopadu na

klubovní neděli.
Tato tradiční soutěž bývala pravidelným
zpestřením podzimních schůzek (v Jestřábově
pražské Dvojce i v našem oddíle). V loňském roce
v TVČ oba klany Vánoce takřka zaspaly...
A jak to dopadlo tentokráte? Podívejte se do
článku o Vánoční Nadílce...
Gaius Destruktus I.

Z KRONIKY:
KLUBOVNÍ NEDĚLE
23. 11. 2008
při které jsme kromě několika hříček s názvy "Lov na
jezevce" a "Transport" stihli poznat nově příchozího
nováčka Jirku (kterému se mezi námi líbilo a určitě
přijde ve středu na Klanovku).
Slavnostně jsme mezi námi přivítali a za Hocha
na zkoušku přijali Týfka, který se mezi Mohawky
vrátil po několika letech. Od náčelníka Fanouše (jak
říká bratr Komb) Týfek dostal novou Skautskou
stezku (aby si mohl zopáknout vše potřebné a posléze
to předávat mladším bratrům) a jednu z nových
kmenových nášivek, které nechal před letošním
táborem vyrobit první náčelník Mohawků Šakoh.
Mimochodem, víte jaký je rozdíl mezi starými a
novými nášivkami - znaky Mohawků? Je jich víc:
Zaprvé: Původní nášivka byla světlejší (červenožluto-bílá) s černým lemováním, současná je cihlově
červeno-zlatá. Týpí na nové nášivce je do stříbrna.
Zadruhé: Na nových nášivkách není odlišena
příslušnost k tomu kterému klanu - na štítku je
jednotný nápis MOHAWK.
Zatřetí: Nové nášivky jsou o několik milimetrů
menší, kvalitněji vyšité a hezčí!
Týfek se po složení skautského slibu třeba
stane oddílovým owačirou (rádcem), prozatím pomáhá
klanu Modré Želvy. Týfkovi ale již bylo osmnáct, do
bodování s ním již tedy počítat nemůžeme.
Druhým, za Hocha na zkoušku do kmene
přijatým člověkem je Lukáš, který na výpravě do
Berouna dostal přezdívku Oskar, kvůli telefonu,
který měl k ruce a uchu snad přilepený... :-)
Oskar již nějakou dobu skautoval, ale skautský
slib neskládal a nyní k nám přišel po několikaleté
přestávce jako sedmnáctiletý. I on dostal Skautskou
stezku, kmenovou nášivku a navíc i skautský šátek,
jehož slavnostní předání jeho nositeli patří spíše k
obřadu Slibu věrnosti.



DEVATENÁCTÁ ODDÍLOVÁ
VÁNOČNÍ NADÍLKA

4. chlapeckého skautského oddílu v Příbrami
po obnovení skautského hnutí po roce 1989,

JEDENÁCTÁ NADÍLKA MOHAWKŮ
Tradiční Vánoční nadílka příbramského kmene
Mohawků se odehrála osm-náctého dne měsíce
Pukajících stromů v oddílové klubovně. Členové oddílu
se začali scházet v klubovně již po půl třetí, aby
provedli nezbytné přípravy.
Oddílový betlém, z něhož každý z Mohawků
vyrobil jednu postavu, v klubovně sice stál již od
začátku adventu, ale bylo potřeba zatopit
v klubovních kamnech, aby se klubovna vyhřála,
dodělat vánoční výzdobu, připravit čaj pro všechny
příchozí a umístit pod stromeček dárky. Letos jich
bylo opravdu hodně – členové Mohawků totiž, po
vzoru Jestřábovy pražské Dvojky, připravují dárečky
každý pro každého (a někdy dokonce i několik).
Několik dárků je i pro oddíl jako celek a dalších
několik dárků je „bezejmenných“. Proč? To ví jen
Mohawkové...
Před pátou hodinou se to v klubovní chatě
začíná hemžit skauty v krojích a v kraťasech,
zaznívá halas, smích i tóny tahací harmoniky. Správná
klubovní atmosféra. Těsně po páté hodině náčelník,
oděn do obřadního roucha, zahajuje Vánoční nadílku a
už to sviští – máme toho dnes na pořadu hodně.
Je nám představeno Šakohovo obřadní roucho.
I sám „starý
náčelník“ je
překvapen a
přiznávám – i dojat
– nečekal, že se s
ním nyní shledá.
Obléká se do něho a
pokračuje
vyprávěním o
symbolech, které
roucho nese, i o
tradici tohoto
roucha. Pozorný
posluchač měl
možnost trochu
nahlédnout do
historie Neskenonu.
Vypráví se i o Bílém
Náčelníkovi.
Zpíváme koledy i „normální písničky“ za
doprovodu kytary i harmoniky, zaznívá i Jasanova
trubka. Mezitím ochutnáváme cukroví od maminek i
těch snaživějších z nás :-)
Program pokračuje obřadem Třinácti Svíček.

Znějí přání oddílu do nadcházejícího roku a nutí nás k
zamyšlení. Všichni z nás si přejí, aby nás bylo víc, ale
aby mezi námi bylo více bratrů – skautů, opravdových
férových a spolehlivých kamarádů, nikoliv „občasných
návštěvníků“ nebo „chodců do oddílu“. Připomínáme si
i skautský zákon – jednu z „věcí“, která z nás dělá
skauty.
Dva bratři – oba již dospělí Mohawkové –
v minulosti splnili zkoušku vigílií a při dnešní
slavnostní příležitosti jim bylo uděleno lesní jméno.
„Staré jméno nechť je zapomenuto a s novým
bojovníkem žije jméno nové...“ zazněl hlas prvního
náčelníka Mohawků Šakoha – Mladého Vlka. Lesní
Hlodavec Ježek získal lesní jméno Atana a náčelník
Fanušu (v dávných dobách oddílu zvaný též Mauglí
nebo Nešika) lesní jméno Kanyatara.
Družiny – nebo jak Mohawkové říkají – klany
představily svoji TVČ, neboli Tajnou Vánoční Činnost.
Žlutí Vlci připravili věšák na uskladnění lakrosek.
Získali za to uznání všech zúčastněných. Klan
Modrých Želv měl v plánu připravit nového Tatanku,
ale zůstalo jen u plánu... Zdalipak se chlapci zastydí a
dodělají svoji TVČ alespoň dodatečně???
Rozdáváním dárků byl pověřen Kuželka, který
od září s výrazným náskokem vede oddílové bodování
– Javorovou Nažku. Každý z Mohawků dostal kolem
deseti dárečků. Těžko určit ten nejzajímavější nebo
nejhodnotnější, každý byl pěkný a cenný svým
způsobem. Za zmínku jistě stojí svícínky z
pomerančové kůry, přívěsky se znakem Brd, do dřeva
vypálené znaky oddílu a přezdívky členů (s tím
prknem, ze znaků složeným se pak všichni vyfotili),
dále oddílová
DVDčka,
přívěsky
s formulkou,
skautská kniha
nebo brožurky
s textem pro
zamyšlení,
popruhy např.
na sbalenou
karimatku
(nebo na hlavu
– viď Royi :-) ,
ručně vyráběné
přívěsky a
ozdoby,
odznaky se
znakem oddílu pro běžné nošení na „civilním“
oblečení, a mnoho dalších.
Nevtipnějším dárkem byl asi „šroubeček asi do
hodinek“, kterým neznámý dobrodinec obdaroval
Komba. Jednalo se o poctivý, zhruba půlkilový šroub

se závitem M24, o délce 150 mm a šestihrannou
hlavou, padnoucí do klíče okolo velikosti „40“ v
lesklém provedení. Pro neznalé – podobným šroubem
se opevňují koleje k pražcům... :-) Komba jistě
potěšilo, že v dalším dárečku našel vhodnou matičku a
v několika dalších i obdobné podložky :-) Díky,
neznámý dobrodinče!
V neposlední řadě se dostalo i na oslavence
Kuželku – ke svým patnáctým narozeninám dostal od
kamarádů pěkného hobla a také pěkný skautský dort,
který vyrobila Kozlíkova maminka (nevím, co se mu
líbilo víc :-) .
Nadílka se pomalu nachýlila ke konci –
Mohawkové se ještě domluvili na neděli, kdy mají
přijet na návštěvu Čáp a další kamarádi ze SPJF.
Proslýchá se, že s námi budou dělat rozhovor do
časopisu „Klubovní Hlasatel“. V úterý se několik

chlapců vydá na Svatou Horu na Betlémské světélko –
škoda že nás tam letos, stejně jako loni, mnoho
nepůjde (někdo z nás je v práci, jiní už na
prázdninách).
Všichni se převlékají do dlouhých kalhot – nikdo
nejde domů v kraťasech, byť v nich byl spokojen
celou Nadílku. V klubovně je pěkné teplo, ale venku?
Tam to zebe...! Stejně je to fajn – být na Nadílce jen
nalehko, jako uprostřed léta! Inu, další zvyk, nebo –
chcete-li – tradice Mohawků...

Gaius Destruktus I.
stínový všeuměl a dovšehokecal Mohawků :-)

DRUHÝ SILVESTR MOHAWKŮ
„Dědek“ 28. 12. 2008 – 1. 1. 2009
Dlouho očekávaná událost, a to druhý Silvestr
s Mohawky se začal odvíjet již dvacátý sedmý den
měsíce pukajících stromů - prosince. Bylo potřeba
zařídit a přichystat mnoho potřebných věcí. Pracoval
na tom skoro každý Mohawk až do pozdních
večerních hodin. Ať už to byl nákup, vaření guláše
anebo logistika :-)
Je dvacátého osmého prosince, osm hodin ráno

a ke klubovně přicházejí Mohawkové se svými
batožinami. Je nás celkem devět: Atana, Fája, Jasan,
Kanyatara, Komb, Kozel, Kuželka, Ohýnek a Sklíčko.
Zanedlouho přijíždějí dva vozy, nakládáme vše
potřebné i batohy. Zamyká se klubovna a odcházíme
na autobus. Sejdeme se v Rožmitále!
V Rožmitále pod Třemšínem jsme si přebrali
klíče a několik informací, vyměnili se ve vozech –
Atana byl na Dědku první (společně se zásobami :-) a
začal s přípravou oběda, my ostatní jsme vyrazili
pěšky. Tentokrát jsme se snažili vyhnout asfaltu – šlo
se po polnch a lesních cestách a několik kilometrů i
přímo lesem, rovnou za nosem.
Hájovna „Dědek“ nás po roce opět přivítala
v Brdských lesích a nabídla nám své zázemí.
Počáteční chaos, kdy se ukládají věci dovezené a pak

ještě mnohokrát přerovnávají, byl úspěšně zvládnut.
Venku před hájovnu byly vyneseny matrace a řádně
vyklepány, pod postelemi zameteno a vymeteny byly
všechny místnosti. Část Mohawků šla pro vodu do
studánky, část Mohawků již připravuje dřevo na
vaření i do kamen v hlavní místnosti.
První den na Dědku byl víc pracovní, než je
obvyklé, ale nikdo z Mohawků kvůli tomu nebrečel.
Nejsou žádné bábovky, práce jim nevadí a velmi
dobře ví, že „s chutí do toho, půl je hotovo“, a že po
práci přijde zasloužená „odměna“ v podobě výpravy,
her, nebo chutného jídla.
Večer zasedáme k tradiční Silvestrovské hře
Cashflow a spát se jde dlouho po půlnoci. Aby také
ne, Cashflow patří do Dne financí a „vydělat první
milion je nejtěžší, ty další už jsou hračka“, někde
vyčetl náš Kany... :-)
Následující dny se až na velké drobnosti sami
sobě podobají. Dopoledne práce a vaření, prokládané
Dnem v zahraničí a Dnem zpěvu. Odpoledne jsme
uskutečnili výpravy do okolí Třemšína. Druhý den
Silvestrovského podniku za vyprávění o přežití a
zlatu v Brdech k Petráčkově štole. Třetí den
k mohyle Jakuba Jana Ryby a Železné Panně.

Každého večera byla možnost pozorovat západ
slunce a noční hvězdnou oblohu. Už všichni
Mohawkové poznají alespoň jedno souhvězdí, a při
úkolu „Najdi velký vůz“ nebudou se rozhlížeti po
parkovišti a hledati Pragu W3S. :-)
Na Silvestra v odpoledních hodinách přijeli
vyslanci ze Svazových oddílů 39 a 93 z Brna-Tuřan
bratr Radil se sestrou Hopíkem. Po jejich příjezdu
jdeme na Třemšín. Tradiční to pouť.
Avšak teď jednotlivé klany dostaly úkol být na
vrcholu dřív a uvařit čaj. Oba klany vyrazily takřka
poklusem po bývalé červené turistické značce.
Náčelnictvo s hosty vyrazilo svižnou chůzí nejkratší
cestou. Kanyatara chtěl zřejmě Brňákům ukázat, že
Brdy jsou opravdu hustý lesy :-) a v některých
místech dokonce připomínají prales. Konečně
pochopili význam slov(a) DÁL-NIC-E.
A co mezitím na Třemšíně? Povedlo se! Čaj
hořel, oheň se vařil... - Pardón! Teda obráceně! Ale
nechtělo se jim, museli jsme pomoci mohutným
dechem a pak i Radilovým kloboukem (mávat, nikoliv
přiložit... :-)
Vracíme se na hájovnu. Jíme „Silvestrovské
chleby“ a další mlsnoty sladké i slané, zpíváme,
povídáme. Brňáci si pro nás připravili malé
nejenSilvestrovské překvápko – přivezli nám ukázat
vzorky nových Svazových slibových odznaků (nebo
správně insignií). Jsou opravdu krásné – kovové, ne
těžké, ne přehnaně velké,a pěkně plasticky
zpracované! Zatím jich bylo vyrobeno jen několik
jako zkušební série, protože je ještě čeká
schvalování. Všem se nový slibový odznak líbil. Radil
pak po jednom kusu věnoval Kanyatarovi a Atanovi.
Do půlnoci již zbývá jen několik minut a
sněhulák Silvestráček je již natěšený. Tentokrát
bylo opravdu málo sněhu, ale nenechali jsme si ujít
příležitost vytvořit alespoň malinkatého sněhuláka –
pomalu jako z pohádky o Palečkovi.
Příchod Nového roku oslavujeme před hájovnou.
Zář prskavek nic a nikoho neruší. Vítej nový roku

2009! Do naší zábavy, hlaholu a Silvestrovské nálady
jen občas cvakne spoušť fotoaparátu – památka to
pro příští generace... :-)

zbylých sedm poutníků se dává na cestu pod Třemšín
a pak do „Rožmíku“. Cestou jsme hledali sítinu – a
našli!
Vyhodnocujeme tradičního Muže výpravy a
známku. Bezkonkurenčním Mužem výpravy se stal
Ohýnek, známka čistá JEDNIČKA!!! Podnik
zakončujeme v klubovně, kde si rozebíráme své
batohy a hurá domů!
Druhý Silvestr s Mohawky se zdařil a již teď
se těšíme na třetí Silvestr s Mohawky.

Atana - Vítězslav Čermák
korekturky, doplňky a to vostatní kolem toho:
Destruktus I., tak řečený „JÁ“

První leden, povětšinou vstáváme po deváté
hodině. Naším úkolem je vše sníst, poklidit, umýt,
zabalit a vyrazit zas do svých domovů. Po třetí
hodině je vše hotovo, poslední baťoh, poslední bedna
naloženy, zamykáme hájenku. Bratr Radil se setrou
Hopíkem již vyrazili na dalekou cestu, ačkoli je
vtipkující brdské závory nechtěly pustit dom. Jasan s
Ohýnkem jedou z Dědka spolu s rodiči a bagáží,

Přehled programu Mohawků
na leden a únor 2009

LEDEN 2009:
7. 1.
středa

5. Kmenovka v jedenáctém období Mohawků. Tentokrát si opravdu všichni vezmou
kompletní skautský kroj, osobní věci. Objeví se i psaná kronika - jek bylo již
několikrát řečeno na Kmenovku vždy přineseme kroniku, (ať je jakkoliv rozepsaná a
nedodělaná) abysme se do ní mohli podívat, něco si z ní přečíst a také ohodnotili
kronikové zápisy.

9. - 11. 1.
pátek – neděle

Filmová výprava na Gatagéwu. Vyrazíme do Prahy – do klubovny Gatagéwa a naší
náplní bude hlavně natáčení Mohawského filmu... Náčelník se k nám připojí v Praze až
večer po směně, bližší info u Atany. Osobní věci a na cestu kroj, to platí i v Praze!

24. 1.
sobota
9:00

Běžko-bruslo-pěší výprava – výprava podle domluvy na Klanovce ve středu 21. 1.
Sraz bude v klubovně v 9 hodin ráno, zakončení kolem 16. - 17. hodiny. Ať se
rozhodneme pro jakoukoliv variantu, nezapomeň, že je zima a podle toho přizpůsob
svůj oděv, obutí i svoji výbavu. Oheň bude, oběd budeme vařit – barbuchy, ukažte se!

25. 1.
neděle

Velké uzlování – uzlovací soutěž Mohawků i hostů o body (a pro Mohawky i o Mušle!).
Vlastní závod bude probíhat od 15,30 do cca. 17,30. Kdo bude chtít ještě trochu
„potrénovat“ uzly, může přijít do klubovny již ve 14,00 – tréning dobrovolný, veřejný
a bezplatný. Nezapomeň OV a skautský kroj! Budeme vázat šest základních uzlů
(liščí, lodní, ambulák, škoťák, dračí smyčku a rybářskou spojku), dřevařskou smyčku a
jako bonus bude turbánek!

ÚNOR 2009:
4. 2.
středa

6. Kmenovka v jedenáctém období Mohawků. Kroj, osobní věci, kroniky, včasný
příchod (před 16,30). Co dodat?

7. 2.
sobota

Zlatý Nuget Bečánova. K aktivní účasti se přihlásíme už v lednu, pro fandění, focení
a koukání není přihlášení nutné. Tradičně závodí tříčlenné týmy, vybavené saněmi,
sekerou a pilou. Letos je možné se zúčastnit i večerního countrybálu, kde jsou další
soutěže – bližší informace Kanyatara.

8. 2.
neděle

Skaut přemýšlí o Kristu – seminář pro zájemce. Zajímavá zamyšlení, čtení, písničky a
diskuse. Účast dobrovolná. Nikdo není k ničemu nucen, přemlouván, atd. Podrobnosti již
brzy na pozvánce.

10. 2. odpol.
úterý
(jarní prázdniny)

Velká hra

11. 2.
středa

Schůzka o jarních prázdninách. O této speciální schůzce se vrhneme na výrobu
fotografií klasickou optickou cestou – osvitem fotopapíru snímkem z negativu. Vezmi
si pracovní oděv, negativy na výrobu fotografií (chceš-li a máš-li). Bude-li čas, čeká
nás zpívání, hry a program, podobně jako na klasické schůzce – bližší informace u
náčelníka - Kanyatary.

20. - 22. 2.
pátek – neděle

Výprava do Berouna se starými členy Mohawků – můžete mi věřit, že se určitě
nebudete nudit... - to další je překvápko! Alespoň prozatím... Základní informace již brzy
na pozvánce.

Vůdce oddílu je František Máška – Kanyatara, telefon má 774 914 200,
email: kanyatara@gmail.com, Skype: specialsport a ICQ: 44 24 71 81 6.
Schůzky máme každou středu od 16,30 do 18,30.
Naše klubovna je v chatě mateřské školky v Charvátově ulici
(vedle nemocnice ve staré Příbrami).
Internetové stránky oddílu jsou: http://mohawkove.unas.cz
nebo http://lhjezekvita.blog.cz

A na závěr? Ještě jedna foto jako vzpomínka na „Druhého Silvestra s Mohawky“... Seigu! Váš Kanyatara

