lodi. Schůzku jsme si mohli užít i se 4 nováčky. Tak
snad se jim u nás bude líbit a zvednou počet našich
členů, kterých bohužel není moc.
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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu
Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram

www.indianipribram.cz
kmen.mohawk@gmail.com

❖ Od 11. do 13. září proběhla letos první výprava –
Výprava na vodu. Krom plavby nedaleko Solenic
jsme si zkusili i stavbu přístřešků, vaření a vše
nakonec vyvrcholilo vodní bitvou. Článek brzy
naleznete na webu, fotky ve fotogalerii.
Imnu

Slovo náčelníka
Moji Mohawkové!

Seigu, členové Kmene Mohawk!
Tábor zavřených dveří je již minulostí, nicméně na těch
čtrnáct nádherných dní strávených v přírodě pod
modrou oblohou budeme asi vzpomínat ještě dlouho.
Začalo nám září a s ním s nějakými omezeními školní
docházka. Čekají nás totiž nové schůzky i výpravy.
Věřím, že i v tomto roce se povede vydávat Ondaquu –
náš oddílový občasník. Pokud by někdo chtěl pomoci
s vydáváním Ondaquy, budu rád. Čím více lidí se na
psaní Ondaquy bude podílet, tím bude hezčí. Získáte
pocit z dobře vykonané práce pro oddíl, body do
měsíčního bodování a za pravidelné vydávání třeba i
Orlí pero. Zaujme tato nabídka některého z členů nebo
nováčků?
Přeji příjemné čtení tohoto 81. čísla Ondaquy!
Imnu
Na tomto čísle se podíleli: Imnu, Kanyatara

Střípky z minulosti nedávné
V této rubrice si můžete vždy stručně přečíst, co se
v oddíle za poslední dobu událo.
❖ Letní tábor letos proběhl opět ve Štítech společně
s kmenem Shawnee. Těch 14 dní bylo opravdu
pěkných, tak snad za rok zase. Článek z tábora je
na našich internetových stránkách.
❖ Poslední prázdninový den byla v klubovně uklízecí
schůzka – uklidili jsme věci po táboře a klubovní
předsíň.
❖ 2. 9. se konala kmenová rada, na níž se řešil
především program. Plán akcí je již na webu.
❖ První akcí v tomto roce byla Zahajovačka v pondělí
7. září. Na programu bylo stavění přístřešků, hra
Sbírání čísel, lakros, a nakonec simulace plavby na

Skončilo dvaadvacáté období
naší
činnosti
a
začalo
třiadvacáté! Jen si to vemte – 23
let schůzek v klubovně, výprav,
táborů her a různého programu.
A to nepočítám roky 4. oddílu
“před Mohawky”… Opět jsme se
posunuli a další kroky kupředu nás čekají co nevidět:
přivítali jsme několik nováčků, vyhodnotíme celoroční
hru Po stopách Rychlých Šípů a vyhlásíme novou.
Schůzky budou akčnější – víc sportu, her a činění, míň
povídání. Budeme plnit Stezky i Orlí Pera. Přibydou
výpravy, na které se pojede “za odměnu”. Budeme
postupně zlepšovat podobu naší klubovny, kvality
každého z nás i fungování celého našeho týmu…
Nebude to vždy jednoduché, ale zvládneme to! Už se
na tu naší společnou cestu těším!
Váš Kanyatara

Oddílové pokřiky
Většina skautských oddílů včetně
našeho má své pokřiky. Pokřiky máme
celkem čtyři – oddílový a 3 klanové
(družinové) pro klany Hnědého
Medvěda, Modré Želvy a Žlutého
Vlka,
který
momentálně
spí
(nefunguje). Každý člen by měl pokřik svého klanu a
pokřik oddílu umět a být na něj hrdý. Právě proto sem
o nich píšu, abychom je všichni uměli a na akcích
křičeli. Krom těchto pokřiků máme i nějaké další
(starší nebo jen občasně používané), nicméně s těmi se
třeba setkáte časem…
Pokřik Kmene Mohawk:
Bratři Mohawkové,
vzhůru do Kanady,
Seigu!
Pokřik klanu Hnědého Medvěda:

V našem klanu, nechť je síla,
Tak jako ji medvěd mívá.
Hnědá, hnědá, hnědá,
Soupeřům běda!

Další rok nám začíná…
…Aneb proslov jednoho skřítka
Konečně nám začal ten další rok. Už jsem se nemohl
dočkat, až zase někam vyrazíme a zažijeme nejednu
příhodu. Po táboře jsem se na pár týdnů uložil
k estivaci (letnímu spánku) na půdě v klubovně. Už mi
je ale smutnu, tak se těším na nové zážitky a srandu
s vámi. Na Zahajovačce jsem viděl, že vás je víc, tak to
určitě bude super. Tak komu se na výpravě schovám do
batohu?

Pokřik klanu Modré Želvy:
Vpřed, děti, Modré Želvy,
Krunýř na krunýř,
Hlavu k Slunci blíž,
Jak skála stojíme!
Pokřik klanu Žlutého Vlka:
Žlutí Vlci zuby cení,
nikdo pro ně soupeř není!

Skřítek Gaius Destruktus I.

Na konci ještě stručně o našem oddílovém pokřiku.
Náš oddíl se původně jmenoval Vlci a k přejmenování
na Mohawk došlo na táboře v roce 1998. Důvodem byl
především velký zájem o indiány (Mohawkové byli
indiánský kmen, členové Irokézské konfederace). Na
táboře o rok dříve se konala celotáborová hra s názvem
Cesta do Kanady a odtamtud je část pokřiku. Bratři tam
je, protože jsme původně byli chlapecký oddíl, a i když
máme nyní i holky, k nějaké úpravě (zatím) nedošlo.
Seigu je pak upravený indiánský pozdrav seigo.
Imnu

Herna
v této rubrice si budete moci pravidelně přečíst nějaký
vtip, zajímavost ze světa nebo se pokusit o vyluštění
nějaké šifry, za kterou bude třeba i možnost získat
body…

Nejbližší
• 14. 9. – schůzka na hřišti u Q-klubu
• 21. 9. – sportovní schůzka na hřišti vedle 7. ZŠ
• 29. 9. – schůzka na hřišti pod klubovnou (u Plzeňské
ulice), schůzka je kvůli státnímu svátku přesunuta
na úterý!
• 2. – 4. 10. – výprava do Brd
• 5. 10. – Kmenovka v klubovně
Nyní ještě ve stručnosti ke
schůzkám. Jak se již říkalo, v září a
říjnu se na schůzky budeme
scházet na hřištích v Příbrami. Kde
se sejdeme v září máte napsáno
výše. Schůzky budou normálně od 17.00 do 19.00 a
scházet se budeme rovnou na hřišti. S sebou osobní
věci, pití a na sobě skautské triko a oblečení
přizpůsobené počasí. Pokud by někdy byla zima či
pršelo, rozešleme SMS a sejdeme se v klubovně.

Ptá se učitelka Pepíčka: "Který pták je nejchytřejší?"
"Vlaštovka" "Proč zrovna vlaštovka?" "Protože v září,
na začátku školního roku, odlétá."
Nakonec budete mít možnost získat 15 bodů do
měsíčního bodování, pokud mi do poslední schůzky
v září (schůzka 29. 9.) ukážete tento vyluštěný a
napsaný vzkaz. Morseovku snad všichni znáte a
samozřejmě si můžete pomoc papírem, kde jsou znaky
napsány, pokud morseovku zatím neumíte.
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Body navíc
V posledním čísle využily Icy a Špigy možnosti získat
nějaké body za zodpovězení otázek týkajících se
obsahu Ondaquy. Rád bych se na to pokusil navázat a
dát vám možnost získat nějaké body do měsíčního
bodování. Stačí jen najít odpovědi na tři otázky níže a
odpovědi mi předat do schůzky 29. 9. Za každou
správnou odpověď získáte 5 bodů, takže za celou
Ondaquu můžete získat až 30 bodů (za správné
odpovědi na otázky a za vyluštění šifry v Herně). Kolik
z vás se o to pokusí, Mohawkové?
Imnu
Otázky k dnešní Ondaquě:
1) Co jsme v klubovně uklidili na brigádě 31. 8?
2) Proč je v našem oddílovém pokřiku řeč o Kanadě?
3) Kde skřítek Destruktus letos estivoval?

