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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 více než dvouleté odmlce vás zdraví další, v pořadí
padesátéddeváté číslo Ondaquy – oddílového 
občasníku Mohawků. Tentokrát se na jeho přípravě 
podílela celá KR, jen Selmacasův článek se do ní dnes
nevešel... 

Dozvíte se z ní, co je v našem oddíle nového, 
co plánujeme na jaro a připomeneme si, jaké vlastně 
máme mohawské pokřiky. Jdeme na to!

Kanyatara

Mohawští členové
Členi u Mohawků se jmenují: u Hnědých Medvědů 
je (owačira) Roy IV., členové Orel, Červenáček, 
Xena, Péťa. U Modré Želvy je (owačira) Imnu, členi 
jsou: Kápo, Sabina, Mizík a Strejda. Vedoucí oddílu 
jsou: Kanyatara (František Máška), Kofígou (Radka 
Černeková) a volený podnáčelník oddílu (neboli 
degandawída) je: Selmacas (Marek Urban).

Roy

Owačira 
Owačira znamená, že je vedoucí svého klanu. 

Pomáhá svým členům ale i „nevlastním“ členům. Se 
vším, co potřebují poradit nebo pomoct. Někdy si také
připravují část (nebo celý) program na schůzku nebo 
výpravu. 

Roy

K táboru...
Jistě všichni víte, že se nám blíží tábor, na 

který se všichni moc těšíme.  Proběhne v termínu  �
od 25. 7. do 5. 8. Je potřeba odevzdávat přihlášky na 
tábor a to nejlépe do konce dubna. Placení tábora je 
do konce května. Pochopte prosím,  že naše 
náčelnictvo se musí také připravit...�

Oceníme, když naši Mohawkové budou 
samostatní, uznáte že oblékat a zavazovat tkaničky 15 
dětem nelz  Rodiče nám nejvíce pomohou tím, že e�
budou nechávat děti aby vše dělaly samy  Tábor je .�
totiž vyvrcholení celého skautského roku a právě na 

něm nejvíce poznáme, co se děti za celý rok naučily.
Na tábor je zatím přihlášen Mizík, Roy a kluci 

z Prahy Honza s Pavlem, kteří skautují a se svým 
oddílem jet na tábor nemohou a tak si vybrali nás! 
Mimochodem již splnili i podmínku pro účast „cizích“
dětí na našem táboře – a sice účast na alespoň jedné 
víkendové výpravě. Na výpravě na Slivici se osvědčili
jako fajn kluci, takže je na tábor vezmeme rádi!

Co vy ostatní? Budete s přihláškami a 
placením čekat na poslední chvíli???

Krásné jaro přeje vaše náčelnictvo Jo a ještě!�
něco: Když budete mít dotazy k táboru, volejte mě na 
telefoní číslo 773296364, seigu! �

Radka - Kofígou

Mohawské pokřiky 
Naše klany mají své vlastní pokřiky. Dneska máme 
jen dva klany,  jmenují se: Modré Zelvy, Hnědí  
Medvědi. Žlutí Vlci v tuto chvíli nejsou. 

Žlutí Vlci: 
Žlutí Vlci zuby cení,
nikdo pro ně soupeř není!

Modré Želvy: 
Vpřed děti Modré Želv!
Krunýř na krunýř,
hlavu k slunci blíž,
jak skála stojíme!

Hnědí Medvědi: 
V našem klanu nechť je síla,
tak jako medvěd mívá!
Hnědá, hnědá, hnědá,
soupeřům běda! 

Mohawský pokřik: 
Bratři Mohawkové!
Vzhůru do Kanady!
Seigu!

Ještě se můžete setkat s historickými pokřiky 
„Džingamalája“ (vedoucí zakřičí „Džingamalája!“, 
všichni odpovídají „Hea!“, pak znovu a potřetí se 
odpovídá třikrát hea), nebo „Hipiripirip“ (kdy oddíl 
odpovídá „Hurej!“ a potřetí „Zdar, zdar, zdar!“).

Roy IV. 

Program duben - červen
 Na jaře nás čekají ještě tři výpravy: 

první,Ivančena 21. až 23. dubna. Protože se pojede až
na Moravu a pokud bychom jeli vlakem, trvala by 
cesta 6 hodin, pojedeme jen KR, autem a cestu si 
budeme platit sami.

Další výpravou bude Výprava na vodu, 
kterou plánujeme na 19. - 21. května.



Třetí výpravou bude Minitábor 23. - 25. 
června. Protože vždy máme „suchou variantu“
v případě, že by bylo špatné počasí, je možné, že 
výpravy přehodíme, kdyby v květnu byly špatné 
předpovědi. Kapišto?

Kany

Výprava na vodu
Jak jistě víte (a také jste si to přečetli v 

článečku výše), v květnu jedeme na vodu. V 
náčelnictvu se domluvilo, že pojede na vodu jen ten, 
kdo bude mít včas zaplacený tábor, případně kdo ho 
bude mít zaplacený dříve. V oddíle máme v tuto chvíli
jenom dva rafty s dvanácti místy a to by jsme se 
opravdu všicí nevešli. Na vodu nás poveze Kanyatara 
a tatínek Orla auty, dobíhat vlaky kupou bagáže, pádly
a s raftem se nám už moc nechce... �

Výbavu, jako jsou pytle na vodu a vesty rádi 
půjčíme. Vesty musí mít opravdu všichni. A to je asi 
tak vše o vodě. Popřípadě veškeré dotazy volejte mě!

Kofígou

Levnější varianta batohů na vícedenní
výpravy

Některým se zdá cena za batohy Gemma 
poměrně vysoká (popravdě, mě se to zdálo taky). Ale 
u české Gemmy platíte za kvalitu. Ostatně když se 
podíváte po internetu moc kvalitních a levných batohů
nenajdete...

Zde je pár z nich. Našel jsem je na internetu a 
reálně je viděl přímo v armyshopu, zkoušel jsem si je i
na zádech (alespoň prázdné):

Batoh TACTIC 55L (černý nebo olivově zelený) za 
1090 Kč:

Batoh je o chlup menší, než Gemma Turist 55, nemá 
výškově nastavitelná záda, ale přednastavená délka 
zad je určena spíše pro menší osoby nebo děti. Batoh 
má dobře polstrovaný bederní pás (popruh kolem pasu
– u batohu na „vícedenku“ hodně důležitá věc). Dolní 
komora je menší, je možné, že se do ní klasický 
spacák špatně vejde, ale pořád se dá do dolní komory 
se dá dát náhradní oblečení a jídlo a spacák v obalu do

horní (hlavní komory). Pokud nechcete (nebo 
nemůžete) investovat do Gemmy, tohle je batoh, který
stojí za to.

ALICE (70L) za 1090 Kč:
Větší batoh (spíše
pro skauty nebo
rovery) – originál
americký batoh
ALICE (použitý)
se zádovým
rámem. Hlavní
komora je jedna, z
vnějšku spousta
malých kapsiček
na drobnosti.
Skvěle sedí na
zádech.

Batoh BERGEN LONG (asi 100L) za 1490 Kč:
Originál britský armádní 
batoh, kvalitou asi 
nejlepší, co jsem měl v 
tom armyshopu na zádech.
Pro děti obrovský.

Jinak batohů leckde nejdete
dost – varuji před nákupy z
internetu – z fotek (nebo
někdy z 1 hlavní fotky) těžko poznáte kvalitu 
zpracování popruhů, zipů, „jak se do té dolní komory 
leze“, apod. Věnujte výběru batohu potřebnou péči – 
ušetřit špatným nákupem několik stokorun a pak na 
výpravách trpět asi cílem... :-)     Kany

Blíží se Vánoce! Nebo né???
Alespoň to tak vypadalo na
schůzce 4. dubna – všichni
Mohawkové totiž nosili
vánoční stromeček...

Destruktus I.

Výprava na Dědka
Zde máte kronikový

zápis z výpravy na Dědka
24. až 26. března od Imnua.

To  je  vše!  Nezapomeňte  si
přihlašovat a platit tábor!

Vaše KR

Batohy uvedené zde jsme 
našli na www.e-
armyshop.cz, prodejnu 
mají na Praze 6 v 
Čistovické ulici 15. Chci 
se tam ještě podívat, 
pokud některý z batohů 
budete chtít objednat, 
přivezu vám ho.

http://www.e-armyshop.cz/
http://www.e-armyshop.cz/





