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Ondaqua je pozorovací věž
 na palisádě irokézského hradu

Oddílový občasník 
Kmene Mohawk Příbram.

  http://mohawkove.wordpress.com, 
kmen.mohawk@gmail.com

Seigu, bratři Mohawkové!
Je to zhruba rok, co vyšlo poslední - padesátésedmé 
číslo Ondaquy. Podzim už o sobě dává pořádně znát a 
vy si můžete podzimní večery zpříjemnit třeba právě 
čtením této Ondaquy.  
Tak vzhůru do toho!

Z kroniky: Výprava na tábořiště
O víkendu 26. - 27. dubna jsme vyrazili do 

Ohaře, do vesnice na rozhraní písecka a Příbramska, 
kde máme uskladněny tyče na týpí a kde bude stát 
letošní tábor. Však také podívat se na tábořiště a 
vyzkoušet táboření v týpí byl i úkol této výpravy.

Ze zastávky v Myslíně vyrazily dva týmy, 
vedené owačiry Osikou (Modré Želvy) a Selmacasem 

(Hnědí Medvědi). Úkolem bylo - jak jinak - kdo tam 
bude dřív. Zvítězily Želvy.

Přebalili jsme si batohy - jídlo jsme dali do 
chladna nebo zabalili do společného batohu, naložili 
jsme maso na večer a vyrazili jsme na tábořiště.

Na tábořišti jsme kreslili plánek tábořiště, pak 
vařili oběd - rizoto s konzervou a s mrkví (oranžové). 
Po obědě se mužstvo vrhlo nejdříve na stavbu 
přehrady z drnů a pak na Kanyataru (oblíbená hra 
"valná hromada"). Potom se pokračovalo tradiční 
mohawskou hrou Obležené město v jiném - 
netadičním provedení s hadrovými míčky coby 
zásobami potravin. Po hře jsme vypili všechnu vodu a 
po příjezdu Jiříka s Havranem jsme vyrazili zpět na 
večeři. Vařil Selmacas s pomocníky a marinované 
kuřecí masíčko chutnalo všem. Během vaření jsme 
dvakrát cvičně postavili týpí - poprvé pod vedením 
Kanyatary (no nic moc - zase nějak přehodil pořadí 
tyčí - musí se ještě moc učit... :-) a podruhé společnou 
rukou mužstva. Ačkoli se někteří tváří, že neumějí do 
pěti počítat (asi aby jim nikdo nedal nějakou 
práci ... :-) pokud spojí síly, jde to rychle, s radostí a s 
dobrým výsledkem.

Po setmění jsme vyrazili na vycházku a menší 
zkoušku odvahy. Někteří z chlapců úkol nesplnili - a 
nebyli to ti nejmenší. No to víte, v noci se v lese 
bojím i já statečný skřítek Destruktus, natož pak 
nějaké vlče.

No ale přežili jsme všichni a přeprat si, pokud 
vím, taky nikdo nemusel... Tak dobrou noc, v týpí se 
spí tak pěkně...

Neděle byla ve znamení točení na kolotoči, 
vaření, balení a trochu i úklidu. Po druhé hodině jsme 
vyrazili na vlak do Mirovic (v Myslíně totiž rychlíky 
nestaví a domů pojedeme právě rychlíkem). V 
Myslíně jsme si na odpočívadle odpočinuli, pak jsme 
po klanech vyrazili k lomu. Medvědi byli při práci s 
mapou a v orientaci lepší, tak na místo dorazili první. 
Želvy dorazily asi o pět minut později. U lůmku se 
odehrála první??? etapa dlouhodobé hry Tekumtova 
družina, která do tábora přinese ještě leckeré úkoly a 
dobrodružství a na táboře se přehoupne do své druhé 
poloviny.

Úkol - přinést posvátný wampum "z vysoké 
skály" splnili všichni účastníci výpravy s přehledem.

Co dodat? Asi nic, to o pošťuchování chlapců 
cestou na vlak ani nestojí za řeč...

vlastní rukou sepsal
Váš skřítek Gaius Destruktus I.   

přepis: Kanyatara + iPhone 4S + kláves. BCM 20730

Mohawkové ve při
Hoši, často vydívám, že se pošťuchujete, škádlíte, 
zlobíte a mnohdy to vyústí k dohadování a rozepři - 
"on mi řekl to a to", nebo "on mi udělal to a to". 
Občas zahlédnu i jiné nekamarádské chování - jako 

http://mohawkove.wordpress.com/


teď o víkendu na Minitáboře na kolotoči. Přátelství - 
to je jedna z krásných věcí, co vám může skautování 
dát - uvědomte si to a buďte přáteli - opravdovými 
věrnými a pevnými přáteli, kteří se na sebe mohou 
spolehnout. S přáteli dokážete víc, než každý z vás 
sám jako jednotlivec. Zanechte dohadů nad 
maličkostmi - nebo chcete trávit svůj čas 
dohadováním a hněváním se na sebe?

Mohawkové, nebuďte ve při! :-D
Detsruktus

Výprava Křížem krážem republikou 
Výprava začala tak, že jsme se měli sejít na 

oboře v 17:30, potom Kany napsal sms, že jse máme 
sejít v klubovně, protože je na skákací boty moc 
mokro, ale  i tak to bylo dobré!

Šli jsme nakoupit do Kauflandu potraviny na 
24 hod. To bylo těžké - nakupovalI jsme asi 
hodinu: pro každého 2 bagetky (bylo nás devět), pak 4 
bystřické pomazánky, tavené sýry, toustové chleby, 
3 kefírová mléka a to je myslím vše. Potom jsme 
šli spát. Já spal na stole - tak to kapku vrzalo... 

Ráno v 5:44 jsme vstávali a šli na vlak. Byla 
náhradní doprava, tak jsme do Březnice jeli 
autobusem a teprve otamtud vlakem regionova až do 
Protivína, dál do Českých Budějovic a otamtaď do 
Rakouska. 

Na nádraží v Summerau byly na vyskoušení 
staré výhybky - odtamtud jsme šli na Šumavu 
pomalovaným tunelem a lesy. Našli jsme rybářskou 
chatu s klíčema, tam jme měli sváču a Kany měl 
souboj s Osikou. �

Pak jsme šli do Česka na nádraží Horní 
Dvořiště kolem zvířat a tam jsme jsi sundali boty    . 
Když  přijel vlak rychle jsme se zase obuli a jeli jsme 
se koupat do Českých Budějovic. Bylo to supr až na 

to, že nám málem ujel poslední vlak zpět do 
Příbrami...  

A hurá do Příbrami tou samou cestou. Pak 
jsme si ještě v klubovně zahráli Boj o totem a šli jsme 
spat...

Ráno jsme se probrali, dali jsme snídani, 
trochu poklidili v zahradě jablka, šli balit a potom 
jsme šli na skákací boty.

Marek Urban – SELMACAS   

Ahoj Selmacasi, díky za zápis, jen jsem musel opravit 
pár chyb, ještě že jsem ve škole na češtinu nechyběl... 

 No je vidět, že se Ti na výpravě nejvíc líbilo jídlo! �
Ještě dodám, že výprava dostala čistou jedničku a 
Mužem výpravy se stal Osika. �

Seigu! Váš skřítek Destruktus I.

Mohawská ústava
Ano, Mohawkové mají, podobně jako 

jakékoliv civilizované společnosti svá pravidla. Bez 
pravidel (byť leckdy jasných, samozřejmých a proto 
nepsaných) bychom byli jen stádo bez "ladu a 
skladu". A právě proto, že spousta pravidel je pouze 
v ústní formě, nebo jsou očas zmiňována v 
kronikových zápisech nebo ve starších číslech 
Ondaquy, rozhodli jsme se pravidla postupně sepsat, 
aby byly v jasné a srozumitelné formě přístupné všem 
Mohawkům - nováčkům, zájemcům o naší činnost, ale 
i těm, kteří jsou členy oddílu již nějakou dobu a přesto 
v některých věcech jasno nemají, Níže sepsané body 
jsou návrh - o mohawské ústavě budeme mluvit, 
hlasovat a na zimním sněmu (v lednu na Dědku) si 
odsouhlasíme výslednou variantu.

Každý z vás se může na tvorbě pravidel podílet - 
navrhněte, co by mělo být v ústavě zapsáno. Zamysli 
se: co nesmí v naší ústavě určitě chybět?

Kmen Mohawk - "Mohawkové" - je 4. chlapecký 
oddíl Svazu skautů skautek České republiky se sídlem 
v Příbrami.

Mohawkové jsou skautský oddíl - pro všechny i pro 
mě platí skautský zákon, slib, heslo, denní příkaz - 
přiměřeně věku (vlče, skaut, rover, oldskaut).

Členové Mohawků jsou při činnosti kmene pojištěni.

Do činnosti kmene patří hlavně schůzky, výpravy, 
letní tábor. V programu mohou být i podniky jako 
Koupáníčka, návštěvy výstav a divadel, tvořivé 
schůzky, "Galeje", Mohawský Silvestr, atd.

Mohawkové mají tři druhy členství: řádné, čestné a 
vzdálené.



Jako řádný člen se zůčastňuji všech podniků, 
uvedených v programu. Podniky, označené NN jsou 
navíc a jsou určené pro ty, kteří mají zájem o daný 
podnik nabo pro ty, kteří splní podmínky pro danou 
akci.
Pokud se některého podniku nemohu zúčastnit, dám o 
tom co nejdříve vědět.

Jako řádný člen platím řádně a včas měsíční 
příspěvky. Jejich výše je 250 Kč.

Řádní členové jsou při programu bodováni. Body je 
možné získat za řádnou a včasnou docházku, nošení 
povinné výbavy "Osobních věcí", za včasné placení 
příspěvků, za předložení zápisníku k obodování, za 
hry a různé úkoly, apod. Boodování je vyhodnoceno 
zpravidla jednou za měsíc a vítěz obdrží buďto cenu 
nebo oddílovou měnu - "Mušle".

Mušle je možné získat za umístění / body v bodování, 
za splnění speciálního úkolu, za práci pro kmen, apod.
Za mušle je možné koupit krojové součásti, skautské 
tričko, knihy, různé tábornické vybavení - uzlovačky, 
baterky, nože, mapy, atd. - buďto za pevnou cenu 
nebo formou dražby. 
Podrobně viz. příloha 2.

Odměny členů Mohawků jsou formou pochvaly od 
náčelnictva, bodů navíc, Mušlí, uznání mimořádného 
činu jako jedné z podmínek odznaku "Pět Šípů", 
možností udělení mimořádného Orlího Pera, nebo 
účast na mimořádném podniku - skautské akci 
(rádcovském nebo zdravotnickém kurzu, setkání, 
náročné výpravě, apod.).

Trestem u Mohawků jsou:
- dřepy nebo kliky (pro zlepšení fyzické kondice)
- hodnocení "mimino"???
- pokuta 100 mušlí
- lístek do "Černé Bedny"
- vyloučení z podniku
- podmínečné vyloučení z oddílu
- vyloučení z oddílu
Trest je zvolen náčelníkem (náčelnictvem) podle 
závažnosti prohřešku, případně jeho opakování, další 
neskautské chování, úmyslné "škodění" nebo špatný 
vliv (negativní příklad) na další členy oddílu. 

Během všech podniků:
Aktivně se zúčastňuji připraveného programu, pokud 
mám chvilku volna, zdržuji se na dohled od vůdce a 
na doslech skautské píšťalky, není-li domluveno jinak.

Během schůzek:
V čase schůzky a během programu nelezu po 
stromech, prolézačkách, nevozím se na kolotoči, 

neberu do ruky klacky ani jiné věci.
Nářadí a sportovní pomůcky (luk, vzduchovka, apod.) 
beru pouze na pokyn vůdce nebo pověřené osoby. 
Osobní věci jsou "tabu" - bez dovolení si nepůjčuji nic 
cizího.

pokračování příště

Skautský slib
Skautský slib je základní přísaha pro plnoprávné 
členství v tzv. velké skautské rodině, bývá skládán při 
slavnostních příležitostech. Skaut, který se rozhodne 
složit slib skautů či skautek, by měl být řádným 
členem oddílu a měl by být poučen o skautských 
zákonech a tyto dodržovat. Slib skládá postupným 
odříkáváním několika řádků textu a přísahou na Bibli 
(věřící skauti) nebo oheň (znázornění pravdy a lásky),  
českou vlajku (znázornění vlasti) a kroniku oddílu 
nebo knihu Základy junáctví (znázornění skautingu)... 

Tolik říká o skautském slibu internetová 
encyklopedie  Wikipedia.org. Složení skautského 
slibu je obřadem a je důkazem toho, že nováček se 
naučil základní věci pro to, aby mohl fungovat jako 
právoplatný člen skautského oddílu, a rozhodl se 
slíbit, přísahat sobě, svému vůdci, owačirovi i svým 
přátelům kolem ohně, že ON CHCE se chovat jako 
skaut a že se o to bude opravdu snažit. Na důkaz 
složení slibu skaut dostane slibový odznak (slibovou 
insignii), kterou si připne nebo přišije na svůj kroj.

Nejbližší slibový oheň bude na výpravě do 
Údolí Paviánů, která byla přesunuta o týden později - 
od pátku 31. 10. do neděle 2. 11. 2014. Kdo z vás, 
nováčci „hejbne kostrou“ a na slib se připraví? 
Připomínám, že u Mohawků je již tradicí, že se 
slibového ohně účastní pouze ti, kdo již mají slib 
složený, budou ho dnes skládat, případně významní 
hosté.

Výprava do Údolí Paviánů
Odjezd:

Návrat:

Výbava:

Zásoby:

Nezapomeň na:

Seigu, Kanyatara


	Skautský slib

