na záznamy online schůzek. Může sloužit pro ty, co
na schůzce nebyli.
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Slovo náčelníka
Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu
Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram

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

Seigu, členové Kmene Mohawk!
Vypadá to, že se ještě asi nějakou dobu
neuvidíme, tak můžete tyto dny využít i ke
čtení Ondaquy. Dnes vychází už 84. číslo!
Pokud vás čtení Ondaquev baví, na webu
máte mnoho starších čísel, takže pokud
nevíte, co dělat, můžete zavítat i tam a projít se historií
našeho oddílu. Je to další z možností, jak se takto na
dálku věnovat skautské činnosti.
Dnešní Ondaqua je delší – má čtyři stránky. Z obsahu
dnešního čísla stojí za zmínku slovo náčelníka
k aktuální činnosti, Standovo shrnutí soutěže Mohawk
hledá SuperStar, Barmanky článek o Výpravě na vodu,
materiály ke splnění dvou bodů ze stezky, ale je tu i
několik dalších článků. Tak si je užijte!
Imnu

Střípky z minulosti nedávné
❖ Schůzky 12. i 19. října proběhly virtuálně. Alespoň
tak se můžeme jednou
za týden vidět či
slyšet. Zápisy z obou
schůzek jsou na webu.
❖ Na našem webu
vyšel článek o tom, jak nynější čas můžete využít
k činnosti pro oddíl a čemu se můžete věnovat i
doma.
❖ I letos budou oba klany připravovat Tajnou vánoční
činnost – dárek pro oddíl. Letos to asi bude
omezené, ale i tak se oba klany budou snažit něco
připravit.
❖ Do skupiny na Whatsappu Kanyatara vložil odkaz

aneb činnost Mohawků na dálku (online)
musí pokračovat
Situace kolem covid-19 se zatím
zhoršuje, počty nemocných stoupají
a všechny kraje ČR jsou na
"semaforu" (grafickém znázornění
stupně pohotovosti) v červené a
Ministerstvo zdravotnictví (MZČR)
prodlužuje stávající a vyhlašuje další opatření – zavření
malých obchodů, zákaz vycházení a nošení roušek i
venku, kde jsou jiní lidé. V materiálech MZČR na
jejich stránkách se píše "Omezení shlukování osob je
nejúčinnějším opatřením proti šíření nákazy covid-19."
Na brzké obnovení činnosti naživo to tedy nevypadá.
Co můžeme dělat?
Být doma, chodit ven jen do přírody "pryč od lidí",
mezi lidi jen v nutných případech a dodržovat pravidla
RRR (Ruce – mýt si, dezinfikovat, Roušky – používat
roušku nebo respirátor, Rozestupy).
Co skauting?
Skauti (skautky, vlčata nebo světlušky, samozřejmě)
nejsme tím, že chodíme do klubovny. "Nechodíme na
skaut", ale jsme skauti. Rozumíme? Snažíme se
dodržovat náš zákon (to jsou ty zásady na prstech jedné
ruky pro mladší a obou rukou pro starší) – být slušní,
snaživí, pomáhat jiným – nejen mezi skauty, ale i doma
nebo kdekoliv jinde, kam se dostaneme. Můžete využít
"čas doma" a udělat si
pořádek ve svých
věcech,
A naše činnost?
Můžeme se vidět
alespoň online – při
pravidelné schůzce v
pondělí, ale i jindy
třeba na chvilku,
když se domluvíte
(ve stejné aplikaci
nebo v PC pod stejným odkazem jako na "klasické"
online schůzce), můžete si vylepšit svůj zápisník,
přečíst si nějakou skautskou knížku, připravit si ke
splnění nějaký bod Stezky anebo si na výpravu vyrazit
nebo hru zahrát s rodinou. Inspiraci jsme již psali – v
Ondaquách, na stránkách teď i na jaře.

Užívejte si krásy podzimu a klidně něco napište,
nakreslete nebo pošlete fotku do skupiny!
Kanyatara

Nový člen vedení

Poslední soutěžící Imnu byl do soutěže nominován pod
tlakem, a dokonce i za použití lehkého násilí, takže od
něj nikdo mnoho neočekával. A nebyl to ani zpěv, čím
porotu zaujal nejvíc. Jeho detailně promyšlená a
propracovaná show, během které se nám před očima
míhala tráva, boty a spousty dalších rekvizit, porotu i
ostatní naprosto rozsekala.
Rozhodnout o tom, které
vystoupení bylo lepší a které
horší bylo naprosto nemožné.
Všechny vystoupení byli
originální, zajímavé, a přesto
úplně odlišné. Takže pryč s
přehnanou
objektivitou,
muselo se do toho zapojit i
trochu srdíčka. Porota se dost
zapotila a jako vítěze nakonec
musela vyhlásit Imnua, který
šel až za hranici umění…
Zkrátka nás i dost pobavil.

V září k nám do oddílu začala chodit Kačka a s ní o
činnost projevil zájem i Standa, její táta. Kvůli omezení
činnosti jsme se s ním zatím nemohli moc seznámit,
nicméně právě on si připravil soutěž Mohawk hledá
SuperStar. O ní pojednává dnešní článek od něj.
Na schůzce 19.10.2020 se místo
původně
plánovaného
karaoke
nakonec rozpoutala regulérní bitva o
mohawskou Superstar. Účast byla
dobrovolná, hodnocený byl nejen
zpěv, ale i celková kvalita doprovodné
show. O titul se utkali ti nejlepší z
nejlepších – jak věhlasní pěvci, tak příbramští komici,
a dokonce i fanoušci Minecraftu. Souboj to byl
napínavý a až do konce velmi nerozhodný.
Jako první nastoupila odvážně se svou písničkou
Špigy. Dle hodnocení velmi důkladně vybrané, přísné
a naprosto odborné poroty se mohlo zdát, že máme
vítěze hned po tomto prvním vystoupení. Špigy podala
naprosto výborný výkon, který snad jen lehce kazila
kvalita jejího mikrofonu.
Nicméně hned po ní
nastoupil Kany, který si
ve snaze urvat všechnu
slávu pro sebe neváhal
vzít na pomoc kytaru.
Nutno uznat, že jeho
výkon byl famózně vyvážený a s kytarou působil velmi
profesionálně až do chvíle, kdy se v publiku začali
objevoval v rytmu se komíhající světýlka. Ale stejně
výborné hodnocení jako měla Špigy si prostě zasloužil.
Nicméně po prvních tónech křišťálově čistého hlasu
Barmanky byla Kanyho i Špigy na šance na výhru
lehce ohrožena. Bylo jasně poznat, že tato mladá
nadějná dáma ví, co se ve zpěvu sluší a patří. I přes
lehké zaváhání s textem se výborným hodnocením
propracovala na špici.
Jenže to si vůbec nechtěl nechat líbit Honzík. Vytáhl
naprosto neotřepanou inspirativní píseň, se kterou též
zaválel a hodnocením od poroty jen těsně minul
vrcholnou příčku. Tento mladý pěvec má do budoucna
rozhodně veliký potenciál.

Takže velká gratulace jemu, ale vlastně i všem ostatním
účastníkům. Byli jste boží! Díky za to!
Standa

Ozvěny z vody
Druhou etapou naší celoroční hry Záhada hlavolamu
bylo napsat článek (u mladších nakreslit obrázek)
související s naší činností, který se použije do vývěsek,
Ondaquy či na web. Dnes uveřejníme článek o Výpravě
na vodu (11. – 13. září 2020, který napsala Barmanka.
(Článek napsala na papír, sem je přepsán.) Příště bude
zase něco od někoho jiného…

Když se loď nafoukne…

…můžeme vyrazit.

To byla moje první výprava. Jeli jsme přes víkend.
Autem od klubovny do Solenic, tam jsme přendavali
věci do loďáků a nafukovali loď. Vyjeli jsme a zajeli
za zatáčku. Tam jsme si opekli buřty a přespali.
Ráno byla snídaně vlastní. Pak jsme vyrazili na vodu.

Bez Kanyho vyzvednout Imnua. Netrvalo dlouho a
Imnu přišel. Oblékli jsme si zpátky vesty a vyrazili
jsme zpátky. Kany už připravoval věci. A tak stačilo už
jen dát věci do lodí a vyrazit. Dali jsme si závody a naše
loď vyhrála. Přejeli jsme dvě zátoky. A tam jsme našli
dobrý místo. Tam jsme dali oběd, který vařil Kany
s Imnuem. Mezi tím jsme měli připravovat plachtu na
spaní. A místo dvacetiminutového procesu to trvalo
jednu hodinu. Protože jsme se nemohli dohodnout, jak
to postavit. K obědu bylo rizoto. Po obědě jsme šli bez
Kanyho na procházku. Po cestě zpátky jsme jedli
maliny. Ale po cestě zpátky nám Imnu dal každému
jeden malý klacík, který jsme nesměli upustit ani
odložit. Zvládli jsme to všichni, pak jsme přišli a šli
dělat večeři. Já, Špigy a Sofie jsme šli dělat špagety.
Pak jsme se navečeřeli a šli spát.
Ráno jsme se probudili všichni mimo plachtu. Mně se
i rozbil spacák. K snídani byly míchaný vajíčka,
Hnedka potom jsme začali dělat müsli. Pak jsme si
rychle sbalili a vyjeli. Po cestě jsme si dali závody,
vyhrála druhá loď. Potom jsme si dali oběd – müsli
mezi našimi loďmi. Pak jsme jeli dál. Přijeli jsme, měli
jsme čas, a tak jsme se shazovali kluci proti holkách.
Kany byl ale s námi. Byla to remíza. Pak jsme vyfoukli
lodě a dali věci do auta a jeli jsme domů.

• Do Čech skauting přivedl Antonín Benjamin
Svojsík mezi lety 1911-1913 (různí se to)
• Nemálo k vývoji skautingu přispěl i Ernest
Thompson Seton, který současně se skautingem
vyvíjel v USA woodcraft (lesní moudrost)
Navíc pro zájemce:
• R. Baden-Powell (1857-1941) byl Angličan a voják
bojující v Africe (tam ho napadlo založit skautské
hnutí)
• První tábor proběhl v roce 1907 na anglickém
ostrově Brownsea pod vedením R. Baden-Powellem
• Olave Baden-Powell (1889-1977), manželka
Baden-Powella, se podílela na založení dívčího
skautingu
• Antonín Benjamin Svojsík (1876-1938) se rozhodl
založit český skauting po návštěvě Baden-Powella
v Anglii
• E. T. Seton (1860-1946) se zaměřoval především na
indiány a výchovu amerických chlapců, ale nemálo
přispěl i ke světovému i českému skautingu
• V Čechách byl skauting opakovaně zakazován (3
hlavní zákazy – 1940, 1948, 1970)

Barmanka
Dotatek redakce: Děkujeme Barmance za její
příspěvek. Pokud se na Ondaquě (jako třeba této)
podílí více lidí, hned to vypadá líp. Každý příspěvek
mířený do Ondaquy oceníme!

Ze stezky
V minulosti vyšlo v Ondaquě mnoho materiálů ke
splnění nějakého bodu ze stezky. Jelikož v září do
oddílu přišli nějací nováčci a nyní tak máme v oddíle
budoucí vlčata, světlušky, skauty i skautky, opět tu
nějaké body budete moci nacházet. Nyní můžete využít
činnosti na dálku, na některé body se naučit a na online
schůzkách si je splnit.

Robert Baden-Powell

Antonín Benjamin Svojsík

Ernest Thompson Seton

Olave Baden-Powell

Ze stezky vlčat a světlušek:
Znám základní pojmy skautské historie
Tento bod po nás chce alespoň stručně znát historii
skautského hnutí. Pokud jste nebo se chcete stát skauty,
očekává se od vás, že ji budete alespoň stručně znát.
Co mám umět:
• Skauting byl založen roku 1907 Robertem BadenPowellem

Ze stezky skautů a skautek:
Vyjmenuji státní symboly
Na tento bod jsme narazili na jedné z online schůzek.
Státní symboly symbolizují Českou republiku a čeští
občané by je tak měli znát. Občas se trochu různí, které
to jsou, nicméně pokud budete znát ty níže, bod je
určitě váš.
Co mám umět:
Státní symboly jsou:
• velký státní znak
• malý státní znak
• státní barvy (trikolóra)
• státní vlajka
• vlajka prezidenta republiky
• státní pečeť
• státní hymna

v ústavě. Mezi další symboly České republiky patří
české korunovační klenoty (koruna, jablko, žezlo), lípa
jako národní strom, kokarda (stužka ve státních
barvách, podobná trikolóře) nebo husitský kalich.
Imnu

Herna
Víte, že…
• největší oči na světě má obří druh chobotnice. A
vůbec, proč jim říkáme chobotnice, když nemají
chobot?
• běžná tužka vystačí pro nakreslení čáry dlouhé 56
kilometrů?
• většina lidí se bojí pavouků více než smrti?
• průměrná délka života lidského vlasu je 3-7 let?
Vtipy
Minulý měsíc jsem si dala předsevzetí, že zhubnu 10
kilo. Už mi zbývá jen 15.
Kouří vaši koně?
Ne.
V tom případě vám, myslím, hoří stáj.
Imnu

velký státní znak

státní barvy

vlajka prezidenta

malý státní znak

státní vlajka

státní pečeť

Navíc pro zájemce:
Krom oficiálních státních symbolů existují i další
symboly, které patří k naší vlasti, ale nejsou zakotveny

Nejbližší
Obnovení činnosti je stále v nedohlednu, takže ani dnes
nebudou tyto řádky naplněny plánovanými akcemi.
Rád bych tu ale napsal o jedné tradiční oddílové akci,
která by měla proběhnout v prosinci – Vánoční nadílka
Kmene Mohawk. Proč o ní píšu nyní, když ani nevíme,
jestli proběhne? Naším zvykem je na
nadílku přinést dárky pro ostatní
členy. Píšu o tom už nyní, aby o tom
věděli i nováčci a už nyní můžou
přemýšlet, co za dárky by to mohlo
být… Nemusí to být nic velkého ani
drahého. Nejlepší je darovat něco
malého a doma vyrobeného – něco na okrasu nebo
třeba něco do oddílové činnosti. Píšu o tom už nyní,
aby měl každý čas o tom popřemýšlet a třeba je už začít
připravovat. Tak snad se nám podaří se toho 19.
prosince sejdeme a dárky si navzájem opravdu dáme.
Krom dárků budou také klany připravovat klanový
dárek pro oddíl – Tajnou vánoční činnost.
Imnu

