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Ondaqua je pozorovací věž
 na palisádě irokézského hradu

Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram
www.indianipribram.cz

 kmen.mohawk@gmail.com

Seigu, bratři Mohawkové,
po půlročním odpočinku je tu další – šedesáté
číslo Ondaquy. Dozvíte se informace o výpravě
do Brd a počtete si o skautském zápisníku.
Příjemné počtení!

Kanyatara

Výprava do Brd
Sraz: sobota 14. října v 8.40 v Jiráskových
sadech na zastávce ve směru na Prahu.
Návrat: neděle 16.30 tamtéž.
S sebou: spacák, karimatka, pyžamo, teplé
oblečení, osobní věci – deník, propiska / pero,
uzlovačka, KPZ, reflexní pásek, nůž, píšťalka,
stezka (popříp. zápisník OP), hadrové míčky a
trhací blok. Dále ešus a lžíce, baterka, spodní
prádlo, pláštěnka a věci osobní hygieny.

JÍDELNÍČEK:
• Sobota snídaně: Jestě nevaříme
• Sobota oběd: Oranžové rizoto - mrkev, 

masová konzerva, cibule
• Sobota večeře: párek, cibule
• Neděle snídaně: Míchaná vajíčka, chleba, 

čaj
• Neděle oběd: Vlastní nebo ve skupinách, 

oheň nebude
• Neděle večeře: Doma v teple

Ostatní zásoby si vezmeme společné z klubovny
(rozdají se na dnešní schůzce). Krom toho si
ještě vezmi 2 kusy ovoce a 2 kusy zeleniny, max.
2 sušenky nebo tyčinky!!! To platí hlavně pro
Bevana, protože zbytek se zabaví a rozdělí.
Také se může hodit pár sáčků čaje.

Na sebe kroj.
Imnu

Skautský zápisník
„Moudrostí skauta jest jeho zápisník!“, říká jedna
stará moudrost. A je to pravda: v zápisníku
najdeš spostu potřebných věcí a je Tvojí vlastní
příručkou, kterou máš s sebou na každé
schůzce, na každé výpravě i na táboře. Slouží na
Tvoje vlastní poznámky ke hrám, zápisky z
výprav, můžeš si do něho lepit fotky a bodovací
kartičky. Někdo říká zápisník, někdo deník,
cancák památník, (nebo v oddíle Kvítek z Kralup)
třeba Barbuch. Obvykle je to sešit formátu A5
v tvrdých deskách. Kdo rád kreslí, pořídí si
nelinkovaný, kdo rád píše linkovaný a kdo chce
něco mezi tím, tak čtverečky. :-) Čtrnáct
úvodních stran (přesněji dvojstran – vždy na 2
strany) patří do nováčkovské zkoušky. A jsou to:

1. Název ZÁPISNÍK, osobní značka, lilie 

skautů SSSČR, trojlístek skautek, heslo 
skautů a skautek...

2. Stránka JÁ obsahuje informace o Tobě, 
na stránce vedle je napsaný zážitek ze 



Tvého skautského slibu nebo obrázek – to
samosebou až po jeho složení.:-)

3. Oddílovo-družinová strana (na jedné 

členstvo oddílu, na druhé Tvůj klan, 
jména, kontakty, narozky a něco o družině
– jméno, signál, pokřik apod.)

4. Desetiprstí, obkreslíš si obě ruce (na 
každou stránku jednu) a do každého prstu
vepíšeš jeden bod skautského zákona. Do
dlaní si vepíšeš skautský slb a do druhé 
příkaz skautů. Vlčata mají 5 zásad – 
použijí jen jednu ruku. Světlušky také tak.

5. Něco o historii skautingu, klidně i fotky a 
tak.

6. Co kdo v klanu dělá („má na triku“), také 
sem přijde Tvá klanová funkce, aby klan 
dobře fungoval, musí každý přiložit ruku k 
dílu. Stát se owačirou, watutkou, 
klanovým zdravotníkem, kronikářem, 

kuchařem, mistrem uzlů a tak dále 
má určité podmínky a ty si sem napíšeš. 
Včetně plnění odborky / mistrovství k Tvé 
funkci. Odborku nebo mistrovství si 
začneš plnit až po složení slibu.

7. Tradiční podniky Kmene Mohawk. Navíc 
si napíšeš, kdy jsi daný podnik prvně 
absolvoval.

8. Oddílové tradice, sem patř např. 
„nepsané“ zákony, signály a tak dále, co 
tě jen napadne.

9. Na jedné straně skautský kroj a na druhé, 
co má obsahovat KPZ a osobní 
lékárnička.

10.Moje cíle – nakresli si, čeho chceš 
dosáhnout a kdy, vpravo pokračování, 
nebo tabulka plnění Orlích per.

11.Na jedné straně Morseova abeceda na 
druhé šifry, obojí často používáme.

12.Na jedné straně mapové značky na 
druhé skautské značky. Také užiješ.

13.Na jedné straně indiánské měsíce a na 
druhé indiánské písmo.

14.MOJE ÚSPĚCHY - Na tuto dvojstranu 
patří Tvé bodovací kartičky, diplomky ze 
soutěží, apod. Pokračovat v nalepování 
budeš dále v zápisníku, jedna dvojstrana 
Ti určitě stačit nebude!

A dál už 
pokračuješ 
podle libosti: 
zápisy z 
výpravy na 
které jsi byl, 
můžeš přidat i
fotku, nebo 
obrázek, 
Tvoje 
poznámky, 
vlepené 
materiály, 
bodovací 
kartičky...

Tvůj zápisník bude
Tvoji chloubou a
splníš tím i jednu

z etap Summerhillu!

(článek inspirován 
5. oddílem Kvítka

z Kralup n. Vlt.
www.strelka.cz)


