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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,
v předvánočním čase k vám do tepla domova
přichází jednašedesáté číslo oddílového
časopisu Ondaqua. Příjemné počtení!

Kanyatara

Tábor s Bobříky
Tábor Mohawků se konal v době od 27. 7. do 5.
8. 2017 v Myšticích u Blatné, bylo nás tam
celkem dvanáct dětí a k tomu dva dospěláci.

Měli jsme celkem tři týpí a chatu, kde bylo
zázemí a kuchyně. Hrála se celotáborová hra
Hrdina Nik.

Celotáborovou hru vyhrál Imnu, stejně jako
celotábové bodování – Kyj Velkého Táborníka.
Roye tábora vyhrál Roy. Měli jsme výlet do
Blatné na dańky, kde se všem moc líbilo. Po
týdnu tábora odjeli Bobříci domů. Na táboře se
také hodně sportovalo – opičí dráha a Tawiscara
(střelecký přebor).

Měli jsme návštěvu starších a skušenějších
indiánů (Hiawathy a Tuwanakhy) a ten večer
proběhl 9. sněm Mohawků. Také na táboře
proběhl slib skautský, vlčácký a hlavně první slib
světlušky u Mohawků. Uskutečnila se zkouška
odvahy, nikdo se nebál. Na táboře jsme měli
menší úraz. Roy si zvrknul nohu, ale vše dobře
dopadlo, měl nařízený klidový režim. Po čtrnácti
dnech tábor skončil. Rodiče nám pomáhali jak se
stavbou, tak s bouránim, za což jim děkujeme!

Kofígou

Poznámka Destruktus: Kompletní fotogalerie z
tábora (neutříděná, tedy celkem dooost fotek) je
na fotogalerii na adrese fotky.indianipribram.cz.
  

Výprava na Plešivec 4. 11. 2017
V sobotu 4.11.2017 jsme se sešli u

vlakového nádraží za pět minut třičtvrtě na osm.
Bylo nás pět ( Roy, Imnu, Kanyatara, Kofí gou a
Bojovnice Xena. Jeli jsme do Rejkovic a z
Rejkovic  jsme šli na Plešivec. Cestou jsme si

povídali a smáli se. Na Plešivci jsme se najedli. A
pak jsme šli o pár metrů dál, tam nám Kanyatara
a Kofí gou zatím vařili oběd a mi jsme hráli hru.
Přemýšleli jsem běhali skákali a lepili a dováděli.
K jídlu jsme měli tortili na roštu s dobrou polevou.
Ještě než jsme odešli, ještě jsme se společně
vyfotografili. A pak jsme šli do Jinců, kde nám jel
vlak. Cestou jsme plnili stezku a hráli hru
jménem Modrý blesk. U Jinců jsme hráli hru
jménem Setonův běh. A během hodiny nám jel
vlak do Příbrami, a tam jsme se rozloučili. 

Roy IV.



Tajná Vánoční Činnost
Tajná vánoční činnost, zkráceně TVČ, je

nějaký dárek pro Kmen. Je to tradiční úkol před
Vánoci, který připravuje každý klan pro oddíl.
Vždy v září nebo na začátku října si vymyslíme
nějaký dárek. Může se vyrobit nějaká hra, ptačí
budka nebo krmítko, opravit něco, vyrobit něco
na okrasu. Úkolem klanů je tu činnost
zorganizovat a udělat. Může se vyrábět jak doma
jednotlivě tak společně v klubovně. Na Vánoční
nadílce (letos konkrétně v sobotu 16. prosince)
každý klan ukáže co udělal, a bude se hodnotit
nejlepší výrobek. Úkolem každého klanu je také
pokusit se zjistit, co dělají ostatní klany.

Imnu

Celoroční hra SummerHill
SummerHill je škola v Anglii. Ona to totiž

není jen tak ledajaká škola, ale škola svobodná.
Děti se mohou samy rozhodnout, které předměty
se chtějí učit a které ne. Mohou ovlivnit i to,
jakými pravidly se škola bude řídit a co se bude
ve škole dít (při zachování bezpečnosti a
běžného provozu, samozřejmě). Dět i v
SummerHillu si hrají, dovádí, sportují, učí se,
spolupracuj í , čtou si , tvoří , h lasují na
shromážděních a dospělí jsou jim během jejich
růstu partnery a podporou.

V rámci celoroční hry si Mohawkové hrají
na školu - na školu svobodnou. Hra jim
předkládá různé výzvy a úkoly (etapy). Některé
Mohawkové plní sami, s některými se musí
"poprat" v týmech - v klanech, někdy mohou
pomoci rodiče. Některé etapy se tvoří a plní
doma,  jiné přímo během skautské činnosti.
Etapy většinou nejsou časově omezené, záleží
na každém chlapci či dívce, jak se úkolů zhostí.

Seznam a podmínky jednotlivých etap
1. Dotazník - předmětem dotazníku je zjistit,
co mě v oddíle / ve skautské činnosti baví a
zaj ímá. Etapa je sp lněna odevzdáním
vyplněného dotazníku. Dotazníky jsou k dispozici
v klubovně.
2. Tajná Vánoční Činnost (TVČ) - v dopise,
psaném morseovkou jsou zašifrovány 3 etapy -
2., 3. a 4.. TVČ je příprava dárku pro oddíl na
Vánoční nadílku (16. 12. 2017) tak, aby to byl
dárek hodnotný, společně velkou měrou v
klubovně vytvořený a pokud možno před zraky (a
sluchy) ostatních ukrytý. Etapa bude uznána po
představení TVČ na Nadílce (těm členům klanu,
co se na jeho přípravě aktivně podíleli).

3. Pravidla SummerHillu - další etapa
zadaná v dopise, psaném morseovkou. Úkolem
klanu je společný návrh pravidel, jimiž by se náš
SummerHill mohl řídit. Termín splnění byl 30.
10., další termíny budou následovat vždy po
dvou měsících (31. 12., 28. 2., 30. 4.  a 26. 6.).
4. Vyluštit samotný morseovkový dopis -
klidně za pomoci nápovědy v zápisníku nebo v
knížce. Etapa je splněna předložením "překladu"
přímo v dopise nebo přepisu např. do zápisníku.
5. Hrací figurka (špendlík) - úkolem etapy je
vyrobit si ze špendlíku hrací figurku na hrací plán
hry SummerHill, umístěný na jednu z nástěnek.
Figurka by měla být k poznání �  Jak ji vytvořit?
Pomocí nálepky, "vlaječky", korálku, stužky,
bavlnek,...
6. Skautský zápisník - úkolem etapy je
pořídit si knihu na zápisník (všichni měli a mají
možnost koupit v klubovně za oddílové platidlo
Mušle) a vytvořit si zápisník s předepsanými 14
stranami (podrobně popsáno v oddílovém
časopisu Ondaqua č. 60 - v PDF je ke stažení
zde na webu). Etapa uznána po předložení
pečlivě vytvořeného zápisníku (přiměřeně věku a
schopnostem člena).
7. Tabulka etap v zápisníku - úkolem etapy
je udělat si v zápisníku tabulku etap a psát si do
ní, co je zadáním každé etapy a označit si jejich
splnění.
8. Moje cíle na podzim – úkolem je si do
zápisníku napsat, nakreslit nebo nalepit
nystříhané znaky, čeho bys chtěl (chtěla) na
podzim dosáhnout (nováčkou zkoušku nebo její
část, nějakou zkoušku, Orlí Pero, připravit se na
složení Slibu? Je to na Tobě...)
9. Quarto – poraž náčelníka – hra Quarto je
desková hra na principu piškvorek se dřevěnými
špalíčky. Etapa je splněna, pokud se Ti povede
porazit Kanyataru. Nemožné to není – už se to
povedlo Imnuovi a Nele.
10. Zkouška paměti – etapu splnil ten, kdo
na jednu z podzimních schůzek přinesl staré
ponožky na výrobu hadrových míčků. Kdo
zapomněl, bude mít příležitost možná hned na
dnešní schůzce... :-)

Další etapy popíšeme v další Ondaquě nebo v
článku na internetu, kde je v tabulce také jasně
vidět, kdo má jaké etapy již splněné (je to online
dvojče tabulky, co máme vyvěšenou v
klubovně...).

17.     Etapa je „tajná“ - její zadání se nedozvíte
nikde jinde než v této Ondaquě. Jejím zadáním
je potají, aby Tě nikdo neslyšel, říci Kanymu na
schůzce či výpravě jak zní skautské heslo. Znáš
ho? Je to „Buď připraven!“  

Kanyatara


