Střípky z minulosti nedávné
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❖ Prozatím poslední online schůzka proběhla 30.
listopadu, krátký zápis z ní je na webu.

Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu
Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram

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

Seigu, členové a nováčci Kmene Mohawk!
57 dní, 8 online schůzek – na nich
hraní Scribbl.io a dalších her,
poznávání stromů, plnění stezek,
povídání si, soutěž Mohawk hledá
SuperStar
a
Mohawk
hledá
SuperHledače, dálkové vyhlašování
etap a další program, dále dálkové
plnění celoroční hry, 4 jen internetově vydané
Ondaquy, komunikace jen virtuálně – to vše byla
činnost na dálku. Na začátku října se na ni opět muselo
přejít a nám se naštěstí (po zkušenostech z jara)
povedlo docela plynně přejít na online schůzky. Po těch
57 dnech přišla naděje a v den vydání Ondaquy by po
dvou měsících měla opět proběhnout schůzka
„naživo“. Nikdo neví, jestli už napořád či opět jen na
chvíli. Pozitivní ale je, že se tak (za dodržení určitých
opatření) můžeme opět normálně sejít, vidět a společně
si užít alespoň schůzku…
V dnešní opět čtyřstránkové Ondaquě je krom tohoto
úvodníku i mnoho dalších článků. Popořadě to jsou po
úvodníku krátké střípky, poté článek od samotných
Rychlých Šípů, kde se píše o aktuálních etapách
celoroční hry Záhada hlavolamu i o aktuálním
umístění. Následuje článek o akcích do konce roku,
který doporučuji přečíst, jelikož jsou v něm docela
důležité věci (stejně jako v novém článku o obnovení
činnosti na webu). Pro větší
přehlednost je nalevo označen šedým
pruhem. Dále je v této Ondaquě
v článku od Destrukta jeden tip na
výlet, a nakonec tu je možnost
přivydělat si nějaké body při
poznávačce, šifře a správného
zodpovězení otázek z Ondaquy.
Tak si, členové (rodiče i další čtenáři), užijte tuto opět
již i papírově vydanou Ondaquu!
Imnu

❖ Na krátké online kmenové radě 5. 12. se mj. řešilo
přerozdělení klanů, aby ti, co se stýkají v běžném
životě, byli v jednom klanu – minimalizuje se tak
riziko šíření koronaviru. Nové klany jsou tak takto:
Hnědí Medvědi – Icy, Kačka, Sárinka, Sofinka,
Honzík a Modré Želvy – Špigy, Barmanka,
Mochomůrka, Robin.
❖ Na webu vyšel Kanyatarův článek o obnovení
činnosti. Doporučuji ho přečíst, jelikož je v něm
vysvětleno, jak bude nyní činnost probíhat.
Imnu

Rychlé Šípy se ozývají
Zdravíme vás, Mohawkové a doufáme, že se všichni
máte dobře!
Jelikož Kanyatara na článek
o vaší celoroční hře nyní
neměl čas, píšeme vám ho
my. Celoroční hru asi
nemusíme nějak dlouze
představovat – je na motivy
knihy Záhada hlavolamu a
klany i jednotlivci v každé
etapě plní určitý úkol, za
jehož splnění získají lepínek
To jsme my – (zleva)
(podle datumu splnění
Rychlonožka, Jarka,
zelený – 3 body, žlutý – 2
Mirek, Červenáček a
Jindra, vepředu náš
body, červený – 1 bod).
pes Bublina.
Krom 1. etapy se všechny
vyhlašovali online a pokud jste si ji chtěli splnit,
musely jste se tomu většinou věnovat mimo schůzku.
Jsme rádi, že se vy i my nyní můžeme opět scházet a
nějaké další etapy tak už zase určitě proběhnou přímo
na schůzkách. (Podrobnější článek o celoroční hře je i
v minulé Ondaquě na webu.)
Které etapy je ještě možno si splnit?
• Etapa č. 4 – Rychlé Šípy plnily obtížné zkoušky –
úkolem je splnit si nějaké body stezky podle věku –
6-7 let – 1 podmínka, 8-9 let – 2 podmínky, 10 a více
let – 3 podmínky, zadáno 26. 10., možnost splnění
na červený lepínek je do 14. prosince.
• Etapa č. 5 – RŠ navštěvovaly klubovnu – úkolem
je po dohodě s náčelnictvem navštívit naši klubovnu
(nebo zahradu), pomoci tam s nějakou prací a jako

důkaz pořídit nějaké fotky. Vyhlášeno 2. 11.,
možnost splnění je až do 2. února.
• Etapa č. 8 – RŠ psaly Tam-tam – úkolem je napsat
článek/dopis/u mladších obrázek a v něm pozvat
nějakého kamaráda do skautského oddílu.
Vyhlášeno 16. 11., možnost splnění je do 7. 12.

Tak si Mohawkové užijte celoroční hru, mějte
se dobře a třeba zase někdy napíšeme!
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček & Rychlonožka
Od členů z plnění jednotlivých etap:

• Etapa č. 9 – RŠ pátraly ve Stínadlech – úkolem je
zjistit něco tajemného nebo neznámého ve svém
okolí a na schůzce o tom říci ostatním. Vyhlášeno
23. 11. a možnost splnění je do 4. 1.
• Etapa č. 10 – RŠ potkávaly Vonty – úkolem je mít
kompletní kroj (našité všechny nášivky), mít
všechny jeho součásti, mít ty součásti označené a
pak samozřejmě ostatním ukázat, že to mám. Etapa
byla vyhlášena 1. 12. a možnost splnění je do 28. 2.

VLEVO: obrázek od Sofinky, 2
etapa, VPRAVO: Icyn úklid
klubovny, 5. etapa

Tak tady jsme vám vypsali etapy,
které je ještě možno si splnit. Některé
jsou nové a je možno je splnit i na
zelený nebo žlutý lepínek, některé
jsou ale už vyhlášeny dlouho a je
možné si je splnit už jen na červený
lepínek.
A jak je na tom nyní kdo s plněním?
Momentálně si nejlépe
vede Kačka, která má
18 bodů a z deseti
vyhlášených etap jich
má splněno 7. Na
druhém místě je Icy se
14 body a 5 splněnými
Tabulka celoroční hry,
etapami a na 3. je
k vidění je i pod odkazem,
Barmanka s 9 body a
který poslal Kany do skupin
4 splněnými etapami.
na Whatsappu.
Za nimi jsou pak na 4.5. místě s 9 body Honzík (splněny 3 etapy) a
Mochomůrka (splněny také 3 etapy), na 6.-7. místě
s osmi body je Sofie (3 etapy) a Špigy (3 etapy), na
osmém místě Sára (7 bodů a 3 etapy) a na devátém
Robin (3 body a 1 etapa).
Jak můžete vidět výše, v pořadí nerozhoduje jen počet
splněných etap, ale i datum splnění (čím dříve, tím
lépe). Celoroční hra probíhá teprve třetí měsíc a většinu
etap bylo těžší si splnit, do konce roku ale ještě zbývá
mnoho podniků a pořadí se tedy může obrátit, takže
neztrácejte naději – první může být každý! Jinak
Kanyatara vám prý do skupiny na Whatsappu poslal
Google tabulku s aktuálními výsledky, kde jsou krom
výše zmíněného podrobnější informace o jednotlivých
etapách i to, kdo má jaké etapy splněny a jaké ne.

8. etapa – psaní pozvánky do oddílu,
NALEVO: Icy, NAPRAVO: Sára

V příští Ondaquě budou opět výtvory členů při plnění
některých etap.

Nadílka bude!
Ano, i já jsem rád, že s vámi v tomto roce ještě
něco zažiji. S Kmenovou radou Mohawků jsem se
domluvil, že vám sem o tom napíšu článek, tak
snad vše napíšu správně. Čtěte následující řádky
prosím pozorně, jelikož je v předvánočním
programu několik změn oproti letem minulým.
• V sobotu 19. prosince se měla původně
uskutečnit Nadílka lesní zvěři i oddílová nadílka.
Kvůli opatřením nakonec proběhne jen Nadílka
lesní zvěři. Na ní vždy
vyrážíme do lesa (většinou na
Květnou), kde do krmelce
dáváme
jídlo
zvířátkům
(Jablka, kaštany apod. se určitě
budou hodit a obyvatelé lesa je

ocení ), zahrajeme si nějaké hry a někdy
uvaříme oběd. V klubovně pak může být také ještě
nějaký odpolední program. Začátek bude
pravděpodobně v 9 hodin, konec v 16 nebo 17
hodin, s sebou krom jídla pro zvířátka osobní věci
(hlavně hadrové míčky!), vlastní ešus a lžíci a
oděv a obuv do lesa.
• Oddílová
nadílka
je
většinou po Nadílce lesní
zvěři. Nejprve probíhá jen
s členy – zpíváme, jíme
cukroví, povídáme si, probíhá Boj o zlatou stuhu a
samozřejmě si rozdáváme dárečky (viz níže)
.
Na poslední hodinu Nadílky přichází i rodiče a
společně se pokračuje ve veselí a také se
představuje Tajná vánoční činnost (klanový dárek
pro oddíl, letos nebude). Tento rok oddílová
nadílka proběhne až v pondělí 21. prosince a
bude značně kratší. Bude trvat jen asi půl hodiny a
kvůli opatřením proběhne venku. Na programu
bude jen rozdávání dárků, Obřad 13 svíček a na
konci si popřejeme hezké Vánoce. Bližší
informace o obou akcí včas uveřejníme. Krom
dárků nezapomeňte na kroj!

na výlet. Podíváme se tentokrát na druhou stranu Brd –
konkrétně do brdských campů. To jsou malá tábořiště
(někdy jen ohniště, někdy i přístřešek nebo malá
chatička), jejichž staviteli jsou trampové. I já se do nich
s Mohawkama často vydávám a jsou to opravdu
báječný výpravy. Do Brd měla směřovat i výprava na
začátku října, ale nakonec jsme kvůli nedobrému
počasí jeli do Myštic.
Tady vám ale nenapíšu, kde se campy ukrývají, jelikož
cílem je, aby zůstali skryty a o jejich poloze věděli jen
trampové, skauti a další lidé, co campy nezničí…
Ukážu vám ale fotky některých campů a věřím, že
se do nich s Mohawky zase brzo vydáme, uvaříme si
tam oběd a v létě v některém z campů i přespíme.
V oddíle je nyní mnoho nováčků, kteří s námi v Brdech
ještě nebyli, ale Mohawkové, co s námi již v Brdech
byli, by do nějakého campu trefit mohli. Nyní se už ale
podívejte na nějaké fotky campů a můžete se těšit na
příští výpravu do brdských hvozdů. I já se těším
!
Gaius Destruktus I.

• Krom těchto dvou akcí bude
ještě schůzka 14. 12. Na všechny
podniky samozřejmě noste osobní
věci a hlavně (alespoň dvě)
roušky.
Co si dáváme za dárky?
U Mohawků je zvykem, že dárky dává každý
každému! Není potřeba kupovat nic drahého,
bohatě stačí a potěší i malý a doma vyrobený
dárek. Může to být něco na okrasu nebo třeba
k oddílové činnosti. Je to opravdu na vás!
Samozřejmě vám mohou pomoci i
rodiče. Na (letos jiné) oddílové
nadílce si pak ty dárečky rozdáme a
uděláme si tím radost .
A nezapomeňte i nějaký dárek pro Mě!!
Gaius Destruktus I.

Okénko skřítka Destrukta

NAHOŘE: camp Zlaté dno, posvátné místo trampů,
UPROSTŘED: camp Taurus, DOLE VLEVO: camp
Chlupatej, VPRAVO: camp Stará Dakota

ANEB V PŘÍRODĚ JE TICHO A POHODA

Ahoj Mohawkové!

Zábava

V minulém čísle jsem vám představil můj výlet na
nejvyšší kopec Brd – Tok a řekl vám, co vás na cestě
čeká. Do této Ondaquy jsem vám také slíbil jeden tip

I dnes tu na vás čeká nějaká šifra, nějaký ten vtip i
nějaká ta zajímavost. A opět tu je za dva úkoly dokonce

možnost získat i body! Úkoly mi můžete odevzdat
osobně na papíře na nějaké z akcí nebo poslat na email
ondaqua@gmail.com. Čas máte do pondělí 21.
prosince.
Imnu
Úkol č. 1: ptáci: Níže je 6 fotek ptáků, které je možno
vidět u nás v České republice. Za každé správně
uhodnuté zvíře získáš 2 body.
obrázek 1

obrázek 2

obrázek 3

Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na
ten neumřete, ale na infekčním oddělení není wifi. A to
nepřežijete.
Víte, že psi…
…jsou prakticky barvoslepí, rozeznávají věci nejprve
podle pohybu, pak podle jasu, a nakonec podle tvaru.
…rozeznají více odstínů šedé než člověk? (Ano, trochu
si to odporuje, ale je to tak.)
…slyší i tichoučké zvuky na vzdálenost 250 metrů,
kdežto člověk maximálně na 25 metrů.

Body navíc

obrázek 4

obrázek 5

obrázek 6

Úkol 2: šifra: dnes je tu opět morseovka, ale není úplně
normální – čárky jsou totiž tečky a tečky jsou čárky.
Musíte to tedy vždy prohodit. Za vyluštění a odevzdání
vás čeká odměna 15 bodů. Pokud morseovku ještě
neumíte, můžete samozřejmě využít klíč – někteří ho
mají v zápisníku nebo je na internetu.

./-./.-.//.-.-/--/.-/.-/…/---/.//-…/-/.--/
-/../-//---/-..-/-/.//.-/-./..--/--/---./…//
---/--./-..-/-/-.-///

V prvních dvou Ondaquách vydaných po letních
prázdninách jste měli zde na konci možnost získat
nějaké body za zodpovězení otázek týkající se obsahu
Ondaquy. Nyní se na to opět pokusíme navázat, Takže
kromě bodů za aktivitu výše můžete při správných
odpovědí na tyto otázky získat až 15 bodů (5 za
každou). Odpovědi mi můžete buď předat osobně na
nějaké ze schůzek (napsané na papíře) nebo poslat na
email ondaqua@gmail.com. Čas máte do pondělí 21.
prosince. Kdo se o to pokusí?
Otázky k dnešní Ondaquě:
1) Kolik proběhlo online schůzek během podzimní
činnosti na dálku?
2) Úkolem jaké etapy je navštívit klubovnu a něco
v ní uklidit?
3) Kdy letos proběhne Nadílka lesní zvěři?
Imnu

Fotografie z činnosti

Vtipy
– dnes speciál o koronaviru –
Nevíte někdo, jak dlouho
nemám nikoho pouštět do
bytu, když jsem v
karanténě? Manželka už
dva dny buší na dveře a
mě už to celkem otravuje.
Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, tak rodiče
najdou vakcínu dřív než vědci.
V Lidlu jsem objevil novou adrenalinovou zábavu.
Vezměte si igelitové rukavice a otevřete v nich
igelitové pytlíky.

Kanyatara mluví o mapách a mapových značkách
(momentálně vysvětluje, co jsou vrstevnice),
online schůzka 30. 11. 2020.

