
 

                  
           

 

 

 
Ondaqua je pozorovací věž 

 na palisádě irokézského hradu 
Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram 

www.indianipribram.cz 

 kmen.mohawk@gmail.com 

 

Seigu, členové Kmene Mohawk!  

 

Vítejte u dalšího čísla Ondaquy, která 

bohužel musí vycházet stále online. 

Všechno špatné je ale pro něco dobré, a 

to se potvrdilo i na posledních 

schůzkách – počítač jsme totiž začali 

více využívat nejen, abychom se slyšeli 

a viděli, ale i jako součást programu. 

 

Dnešní Ondaqua je čtyřstránková a odpovídá tomu i 

její obsah – na začátku je slovo náčelníka o naší 

celoroční hře, následuje slovo skřítka Destrukta, který 

vám tentokrát podá zprávu o svém výletu, na který se 

vydal a nebudou u toho chybět ani fotky a opět tu je i 

jeden bod ze stezky. Další dvě stránky už neobsahují 

normální články, ale tu aktivnější část Ondaquy – 

najdete v ní 2 poznávačky, šifry, vtipy i nějaké 

zajímavosti. První část (úkoly 1-4) máte dokonce 

možnost po vypracování odeslat a získat celkem až 35 

bodů! Všechny informace o úkolech máte přímo tam. 

Tak příjemné počtení i plnění úkolů! 

 

Imnu 

 

Střípky z minulosti nedávné 
 

❖ Schůzky stále musí probíhat online. I z těch dvou 

posledních máte zápis na webu. 

 

Imnu 

 

Slovo náčelníka 
 

"Záhada hlavolamu / Stínadla se bouří" 

 

Celoroční hru s námětem knih Záhada 

Hlavolamu a Stínadla se bouří 

Jaroslava Foglara na námět klubu 

Rychlých Šípů (RŠ), který podniká 

výpravy do tajuplné čtvrti Stínadla jsme zahájili na 

říjnové Kmenovce – tedy na poslední schůzce (a vůbec 

i podniku), kdy jsme se viděli naživo.  

 

Na plácku v klubovní zahradě 

proběhla první etapa – útěk 

Rychlých Šípů z tenisových 

dvorců, kde jim hrozilo 

nebezpečí. Oba mohawské 

klany – Modré Želvy i Hnědí 

Medvědi – úkol zvládly a první 

etapu splnily. Hra ale běží dál 

– většinou formou "domácích 

úkolů", které je potřeba splnit 

do nějakého časového období. 

Při splnění úkolu například do týdne člen dostane 3 

body (zelený puntík), do dvou týdnů 2 body (žlutý 

puntík) a do 3 týdnů 1 bod (červený). Pokud člen úkol 

splní později nebo nesplní vůbec, nedostane nic... 

 

Puntíky a s nimi spojené body se lepí do tabulky, co 

bude vyvěšena v klubovně (až se budeme opět scházet), 

a zanedlouho budou uvedeny i v tabulce, kterou Kany 

připravuje k zveřejnění na mohawských internetových 

stránkách. 

 

V tuto chvíli aktivní etapy (ty, co je možné splnit) jsou: 

4 – "RŠ plnily obtížné zkoušky" - úkolem pro 

Mohawky je splnit 1-3 podmínky Stezky podle věku (3 

podmínky od 10 let výše, 2 podmínky pro nováčky 

nebo členy 8-9 let, pro 6-7leté stačí 1 podmínka). Tato 

etapa byla vyhlášena 26. 10., do 9. 11. (včetně) byla za 

3 body, do 23. 11. za 2 body a do 7. 12. za 1 bod. Každá 

etapa má termíny jinak – nejlepší a nejjistější je splnit 

danou etapu hned ten týden, co byla vyhlášena. 5 – 

"Rychlé Šípy navštěvovaly klubovnu" – s rodiči 

nebo sourozenci zajít do klubovny (klubovní zahrady), 

pomoci např. s hrabáním listí a vyfotit z toho několik 

fotek (klíče po dohodě 

zapůjčí někdo z 

náčelnictva) 7 – "Rychlé 

Šípy pomáhaly" - doma 

udělat nějaký dobrý 

skutek a podat o něm 

zprávu (krátký text v zápisníku, kresba, foto / krátké 

video) 8 – "RŠ psaly Tam-tam a ten rozesílaly po 

celé čtvrti" - napsat článek/dopis (ti, co ještě neumí 

moc psát obrázek) a pozvat kamaráda/kamarádku ke 

skautům (uznává se jakákoli forma – do zápisníku, 

rukou na papír, na počítači –  opět je důležité úkol 

poslat Kanymu na e-mail/WhatsApp nebo do schránky, 

příp. do klubovny) 

 

Etapa číslo 9 je vyhlášena zde: Rychlé Šípy pátraly 

ve Stínadlech, aby zjistily něco o Ježku v kleci – vaším 

úkolem je vypátrat /zjistit něco tajemného, neznámého 

o svém městě/vesnici a dát nám o tom vědět – tentokrát 

o tom něco říci na některé z příštích schůzek. Máš v 
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okolí zámek, tajuplnou chodbu, neobvyklý dům, víš o 

místě, kde se kdysi stalo něco neobvyklého? Tak o tom 

něco zjisti a splň si 9. etapu. Termín – zelená 14 dní, 

žlutá 1 měsíc, červená 6 týdnů. 

 

A jak jsme na tom s plněním Etap? 

Celoroční hru k pondělí 23. 11. vedla Kačka (16 bodů), 

následovaná Icy (14 bodů) a Barmankou s Honzíkem 

(oba 9 bodů) 

 

Kanyatara 

 

 

Okénko skřítka Destrukta 
ANEB V PŘÍRODĚ JE TICHO A POHODA 

 

V MINULÉ ONDAQUĚ jsem vás nabádal, ať vyrazíte ven 

někam do přírody. Abyste viděli, že jen pořád něco 

nepíši, ale i konám, napsal jsem pro vás článek o mé 

nedávné výpravě na nejvyšší kopec Brd – na Tok (865 

m. n. m.). 
 

MÁ CESTA ZAČÍNÁ už dopoledne. Na slunečné počasí to 

sice nevypadá, ale velká zima také není a hlavně – 

neprší. Z Příbrami vyrážím přes Březové Hory po 

zelené turistické značce a v ulici Pod Kovárnami 

přecházím Litavku – Příbram 

končí, jsem ve Starém Podlesí. 

Po chvíli mě čeká křižovatka – 

jdu rovně. Když vyjdu 

z dlouhého Orlova, konečně 

nadobro mizím v lese. A 

s civilizací mizí i lidé. Na 

rozcestníku je i šipka směr 

kopec Třemošná, ale tam dnes 

nejdeme. 

 

ROZCESTNÍKY UKAZUJÍ stále méně, ale pomalu začínají 

bolet nohy. Asi tři kilometry před Tokem se mění 

počasí – chvíli to i vypadá, že začne pořádně pršet. 

Teprve tam potkávám lidi – několik cyklistů a dvě ženy 

se psem, které si na okraji cesty dávají pauzu. Lidí 

postupně přibývá a po necelých 12 kilometrech a asi 3 
 

NAHOŘE: výhled z Kloboučku 

(703 m. n. m.) 

 

NALEVO: kamenná mohyla na 

Toku (865 m. n. m.) 

 

hodinách se konečně objevuji na Toku – sláva, nejvyšší 

vrchol Brd zdolán! 

 

PO KRATŠÍ PAUZE vyrážím zpět. V půli cesty ale ještě 

nejsem, protože cestu zpět volím jinou – přes vrch 

Klobouček (703 m. n. m.), na který vede červená 

značka. Cesta je nyní trochu těžší – je potřeba se 

vyhýbat kalužím a občas je docela prudké klesání. Nyní 

už je turistů o dost více, ale většina jde směrem, ze 

kterého jdu já. Kousek před Kloubočkem odbočuji ze 

značky, aby se mi za chvíli mohl otevřít výhled na 

Obecnici a další vesnice a kopce. 

 

OD KLOBOUČKU TU už je do Příbrami po neznačené trase 

(dá se jít i dále po červené, ale je to o asi 2 kilometry 

delší), takže nyní se hodí vytáhnout mapu. Pomalu se 

zase objevujete v civilizaci – z lesa vycházíte na kraji 

Obecnice. Po chvilce chůze 

po silnici ale ještě na 

nějakou dobu zacházíte do 

lesa (asi 500 metrů společně 

se žlutou značkou), abyste 

se pak objevili v Podlesí. 

Cestu vám také může před 

Podlesím zpříjemnit studánka 

U Podlesí. První přechod 

Litavky znamenal konec 

Příbrami, nyní vás v Podlesí 

čeká druhý, kterým naopak 

do Příbrami vcházíte. Nyní už každý jde jinam podle 

toho, kde bydlí. Výlet se blíží ke konci. 

 

SNAD SE VÁM můj popis výletu i fotografie líbili. Pokud 

chcete nyní vyrazit někam do přírody, Tok je určitě 

dobrá volba. Je to ale delší výlet – trvá 5–6 hodin a dle 

map.cz ujdete od prvního překročení Litavky u Starého 

Podlesí po druhé překročení Litavky i příště se můžete 

těšit na zápis z nějakého výletu. u Podlesí 20,8 km, což 

je slušný výkon. Tak kdo se vydá do brdských lesů a 

také POKOŘÍ NEJVYŠŠÍ VRCHOL BRD – TOK? I příště se 

můžete těšit na ZÁPIS Z NĚJAKÉHO VÝLETU. 
Gaius Destruktus I. 

 

 

 

 

První most přes Litavku. 

Po přejití končí Příbram 

a začíná Staré Podlesí 

První přechod Litavky 

znamenal konec Příbrami, 

ten druhý (tentokrát 

v Podlesí) znamená začátek 

Příbrami. 

Litavka i Březové Hory jsou 

za mnou, a právě stojím na 

křižovatce. Za mnou je vidět 

Příbram… 

 

A přede mnou je Orlov, 

v pozadí Třemošná a vdáli 

(není vidět) Tok. Cesta doleva 

odtud vede do Lazce, doprava 

do Podlesí. 



(Trochu) větší herna 
 

Jak již bylo řečeno (psáno), v dnešní Ondaquě na vás 

oproti těm minulým čeká o něco více té zábavnější 

části. Je mi jasné, že jen číst články asi není tak 

zábavné, nicméně toto by vás už mohlo bavit více…  

 

V dnešním čísle tak najdete nějaké poznávačky, šifry 

nebo vtipy. První část (úkol 1 – úkol 4) jsou na body. 

Je to dobrovolné, nicméně pokud se rozhodnete část 

nebo vše zhotovit, můžete získat nějaké body. 

Samozřejmě k tomu můžete využít svůj zápisník, 

internet či rodiče. Konkrétní úkoly i obodování je vždy 

v daném úkolu. 

 

Pokud se rozhodnete nějaký úkol splnit, máte možnost 

ho do úterý 1. prosince poslat na email 

ondaqua@gmail.com a nezapomeňte v emailu odlišit, 

co patří k jakému úkolu a také uveďte svou přezdívku 

(jméno). Věřím, že někteří se nezaleknete a pošlete… 

 

Imnu 

 

Úkol 1 – stromy: Níže máte celkem 5 obrázků různých 

stromů a vaším úkolem je poznat, o jaký strom se 

jedná. Aby to bylo lehčí, pod obrázkem máte vždy 

nabídku odpovědí. Za každý správně uhádnutý strom 

získáte 1 bod. 

 

I)  

 

 

 

 

 

 a) javor klen 

 b) dub zimní 

 c) jeřáb ptačí 

 

II) 

 

 

 

 

 

a) dub zimní 

 b) jasan ztepilý 

 c) bříza bělokorá 

 

III)   

 

 

 

 

 

 

a) smrk ztepilý 

 b) modřín opadavý 

 c) olše lepkavá 

 

IV)  

 

 

 

 

 

 

 a) borovice lesní 

 b) vrba jíva 

 c) lípa srdčitá 

 

V) Tentokrát je to bez obrázku i bez nabídky odpovědí. 

Na daný strom musíte přijít dle těchto informací: 

 

Často jsem poznat už na první pohled. Především 

v zimě, kdy ze sebe shodím své zelené listy tvarem 

podobné lípě. Pomáhám také mnoha zálesákům, neboť 

díky mé kůře snáze rozdělají oheň. Co jsem? 

 

 

Úkol 2 – zvířata: Tentokrát na obrázcích nejsou 

rostliny, ale zvířata, které můžete potkat u nás v lesích. 

(Na některé byste teda museli ale mít ale hodně velké 

štěstí      .) Za každé uhádnuté zvíře získáte dva body. 

 

Obrázek 1     Obrázek 2 

 

Obrázek 3       Obrázek 4 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5           Obrázek 6 

 

Úkol 3 – doplňovačka: Vaším úkolem je doplnit tuto 

tabulku. Každý řádek je jedno slovo – odpověď na 

otázku, která se týká Svazu – naší organizaci. O Svazu 

jsme si povídali na schůzce a prezentaci o něm máte na 



webu – všechny informace v prezentaci jsou. Tajenka 

je slovo ve vybarvených políčkách (čte se odshora 

dolů). Za vyluštění získáte 10 bodů. Pro zjednodušení 

máte v tabulce doplněna počáteční písmena. 

 

Otázka 1: Kdo stojí v úplném čele Svazu? 

Otázka 2: Největší česká skautská organizace. 

Otázka 3: Přezdívka náčelníka Kmene Skautů. 

Otázka 4: Písmeny poslední číslo roku založení Svazu. 

Otázka 5: Město na F, ve kterém se nachází chlapecký, 

dívčí, roverský i oldskautský oddíl. 

 

S        

J        

K        

N        

F        

 

 

Úkol 4 – morseovka: Za vyluštění tohoto krátkého 

textu získáte 8 bodů. Po vyluštění ale nezapomeňte 

oddělit slova a doplnit háčky a čárky. 

 

-.-.|..|-.|-.|---|...|-||-...|---|....|..|-..|.|.-..||..||-.| 

.-|-..|.-|.-..|.||.--.|---|-.-|.-.|.-|-.-.|..-|.---|.|| 

---|-.|.-..|..|-.|.| 

 
Tímto úkolem končí úkoly na body. Pokud se vám 

luštění a poznávačky líbily, nezoufejte – i v příští 

Ondaquě nějaká budou (např. poznávání ptáků). Nyní 

tu máte ještě několik vtipů, zajímavostí i luštění, 

nicméně tentokrát bez bodového ohodnocení. 

 

 

Víte, že… 

• …ve skutečnosti netušíme, jakou barvu měli 

dinosauři? Filmaři si prostě vymýšlí, nic jiného jim 

ani nezbývá.  

• …komáry nejvíce přitahuje modrá barva?  

• …sloní zub váží 4 kilogramy? 

• … hadi jsou dokonalí masožravci. 

Nikdy nesežerou žádnou rostlinu? 

• … jeden malý kousek brokolice 

obsahuje více vitaminu C než 200 jablek? 

• …strom olivovník se může dožít až 

1500 let? 

• …lidské oko váží 28 gramů? 

• …mozek novorozence vyroste během 

prvního roku života na trojnásobek? 

• …stále vidíte svůj nos, ale váš mozek to 

automaticky ignoruje? 

 

Vtipy 
 

Přijde Pepíček do lékárny a říká:  

"Máte něco proti bolesti?"  

"A co tě bolí?"  

"Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení." 

 

"Co děláš zejtra?"  

"No, prej mi má pošta doručit balík, tak budu od 

devíti do čtyř doma."  

"A pak?"  

"Pak si půjdu na poštu pro ten balík."  

 

"Mami, mami, já jsem v nemocnici!" 

"Ale tak už nás neděs, synu, my víme, že jsi doktor." 

 

Rébus 

 

Na obrázku je 5 čtverců (4 malý a pátý – celý obrazec). 

Na čtverce je použito celkem 12 sirek. Zvládnete 

přemístit 2 sirky, aby tam čtverců bylo sedm? 

 

 

 

 

Šifra 
 

Začněte zvýrazněným písmenem a pokračujte nahoru, 

pak doleva, pak dolů a kolem již vyluštěného se takto 

budete točit, až zjistíte, kdo vám píše… 
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