
Seigu Mohawkové!

Vám i všem ostatním přeji pěkný den. Právě 
začínáte číst 62. číslo našeho občasníku. 
Poslední číslo vyšlo v prosinci 2018, takže asi 
někteří neví, co to Ondaqua je. Je to teda 
takový náš oddílový časopis, který u nás v oddíle
vydáváme. Témata jsou různá, ale píše se v něm
především o našem oddíle, skautingu a o 
indiánství. V tomto si přečtete něco o tom, co 
bylo, co bude, o našich nejmladších a další. Tak 
snad se vám bude líbit.

Imnu

Na tomto čísle se podíleli: Imnu, Matty, Hady a 
Kany.

Střípky z     minulosti nedávné
 Lednová kmenovka se konala ve čvrtek 3.

ledna. Tato schůzka byla jiná, než ostatní,
protože první část schůzky jsme bobovali 
na svahu vedle klubovny.

 O víkendu od 4. do 5. ledna proběhl tzv. 
Tříkrálový klubovní víkend. V pátek byla 
promítačka a v sobotu byla výprava na 
Květnou. Článek v příští Ondaquě.

 9. ledna mezi nás přišel nový kluk – 
Jindra. Přidá se ke klanu Žlutého Vlka a 
my mu přejeme mnoho štěstí.

 11. ledna se sešla Kmenová rada oddílu a 
pohovořila o programu, táboře a o dalších
věcech týkajících se oddílu.

Program
V tomto článku vám přínáším program na 
nejbližší týdny a měsíce. Jen dodávám, že krom 

našich oddílových podniků nás čeká i několik 
„mezioddílových“ akcí.

Se Šavany do Prahy

Nejbližší výprava se koná o víkendu od 25. do 
27. ledna. Jak zní i z názvu, krom našeho oddílu 
bude přítomen i oddíl Šavani ze Zábřeha. Tato 
výprava je ale pouze pro Kmenovou radu a 
zkušenější členy. Kdo pojede, ten se to včas 
dozví.

Mohawské koupáníčko

V pátek 8. února po dlouhé době zavítáme do 
příbramského bazénu, abychom si zablbli, ale 
také abychom procvičili plavání. Zájemci pak 
budou moci přespat v klubovně… :-)

Jednodenní výprava

9. února, den po koupáníčku vyrazíme na 
jednodenní výpravu. Kam se půjde a co budeme 
dělat rozhodne Roy, vedoucí výpravy.

Indiánský den

O víkendu 22. – 24. února vyrazíme na indiánský
den do Zábřeha. Další ,,mezioddílová´´ akce, 
avšak pouze pro Kmenovou radu

Víkendová výprava

První víkend v březnu bude víkendová výprava. 
Pojede se pravděpodobně na Kubrychtovu boudu
v Českém krasu, kde někteří z nás již byli. 
„Pojede se tam určitě, už t je domluvený...“ 
(komentář Destruktus I.)

Hurá na Ivančenu!

Ivančena je kopec v Beskydech, kam skauti 
každoročně v dubnu stoupají k mohyle, aby uctili
své bratry a sestry, padlé za II. Světové války. 
Letos to bude výprava pro ty z vás, kteří si 
zvládnete sami (nebo téměř sami) zabalit batoh 
a umíte se o sebe alespoň trochu postarat – 
šanci mají všichni včetně nováčků, balení batohů 
i další dovednosti budeme ještě do té doby 
trénovat jak na jedné ze schůzek, tak i na 
výpravách.

K výpravám je to zatím vše, více v nějaké další 
Ondaquě.

Matty & Hady
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Tábor
Toto léto pojedeme opět na tábor se Šavanama.
Tábor se bude jako minulý rok konat nedaleko 
obce Štíty u Zábřeha na Moravě. Datum tábora 
je 30. června až 13. července, avšak starší z nás 
možná pojedou už o den dříve, aby pomohli 
připravit tábořiště.

Bobři, bobři, bobříci…
Není to tak dlouho, co kmen 
Mohawk prošel menšími 
organizačními změnami. 
Jednou z těchto změn je 
vznik nového klanu (resp. 
obnovení) – klanu Žlutého 
vlka. Tento klan je složen 

z bobříků, neboli nejmenších členů našeho 
kmene, tj. dětí od 5 do 8 let. Klan má i svou 
vlastní vedoucí, jíž jsem se stala já, kterou už 
znáte.

Sama jsem maminkou tří dětí, z nichž nejmladší 
je 1,5 roku a nejstarší 8 let, takže mám průpravu
pro vedení takového klanu. Mimochodem, na 
většině schůzek a výprav mě moji svišti 
doprovází, ostatně, dcera Terezka (alias Fotí) je 
členem kmene, syn Vojtík je čekatel (4,5 roku 
věku) a dcera Anička (necelé 2 roky) je takovou 
ozdobou a komediantem. :-) Ještě bych o sobě 
mohla říct, že mám praxi jako vychovatelka dětí 
a momentálně nejsem zaměstnaná, protože 
končím rodičovskou dovolenou.

Ale zpátky k bobříkům. Samozřejmě, že i 
program bobříků je uzpůsoben jejich věku, více si
hrajeme, nemáme v programu tolik vzdělávání, 
jako starší členové, nebo je toto vzdělávání 
alespoň více uzpůsobeno věku posluchačů. Mým 
cílem je připravit děti na dráhu skauta, aby 
zvládaly to, co právě starší členové. I když je mi 
samozřejmě jasné, že tyto děti ode mě potřebují 
mnohem více pomoci. 

Co se týče programu, většina je společná, ale do 
budoucna bych s bobříky chtěla podnikat i akce 
samostatně. Bobříci vznikli hlavně proto, aby se 
oddělili od starších. Přece jen, zájmy šestiletého 
a dvanáctiletého člena se poněkud liší, a protože 
se snažíme vyjít vstříc všem, museli jsme změny 
podniknout. Rozhodně doufám, že dětem se 
bude v mém klanu líbit – a nebojte, nejsem na to

sama, Hady i Kany jsou mi velmi k ruce – a i 
rodiče budou spokojení. Předem díky za 
spolupráci a těším se na společné zážitky! 

Seigu, Matty

Osobní věci
Členové našeho oddílu, aby na schůzky nechodili 
jen tak, nosí nějaké osobní věci. Na schůzky jich 
máme celkem sedm, další jsou pak na výpravu, 
ale o těch někdy jindy. Občas mi přijde, že 
členové úplně neví, jaké věci to jsou – buď jich 
nosí málo nebo jich mají naopak plno navíc. Byl 
bych tedy rád, aby si je každý doplnil a nosil tedy
plný počet – sedm osobních věcí. Tyto osobní 
věci bývají bodovány, proto když je člen nenosí 
přichází o body. O jaké osobní věci jde se dozvíte
v příštích číslech.

Imnu

Slovo náčelníka
Aneb „to nejlepší na konec“??? „To těžko...“ 
(komentář Destruktus)

V naší klubovně to zase při schůzkách bzučí a 
hučí jako v úle. Je nás víc – nováčků, bobříků i 
vedení. Jsem za to rád, že oddíl žije, že roste a 
že přibývá zájemců o naši činnost, z řad dětí i 
dospělých. Přeji si, aby se z nedávno cizích 
nováčků brzy stali ti, co oddílem žijí, jsou 
nadšení a jsou nám a my jim kamarády a 
kamarádkami a časem opravdovými přáteli.

Jak tomu můžeme pomoci? Mějme oči a uši 
otevřené a všímejme si. Čeho? Je u nás někdo 
poprvé a neví, co má dělat? Pomoz nebo poraď! 
Povídej si (když je volná chvilka, ne když se 
právě vysvětlují pravidla hry).

Buď bystrá / bystrý. Všimneš si, že je potřeba 
něco udělat? Sebrat papírek ze země, nalít hrnek
čaje menšímu, nebo udělat něco jiného, čím 
někomu prospěješ? Všimnout si, že je něco 
potřeba udělat je první část a druhá část je ČIN. 
Ano, hýbnout se, udělat to a nečekat na povel – 
to je hodné správného skauta nebo skautky. 
Chtěl bych mít v oddíle samé takové kluky a 
holky! Zkusíš být taková / takový hned na příští 
schůzce? Těším se, že ano… :-)

Kanyatara


