schůzce 18. 1. (den vydání Ondaquy).
❖ Stále pokračuje naše celoroční hra Záhada
hlavolamu. Dnes tu o ní sice není samostatný
článek, nicméně stále je k dispozici tabulka
s aktuálním umístěním.
Imnu

89.
18. 1.
2021
Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu

Cesta nováčka

Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram

www.indianipribram.cz
ondaqua@gmail.com

Seigu, členové a nováčci Kmene Mohawk!
Přede dvěma týdny vyšlo speciální
číslo Ondaquy – Srandaqua. Věřím, že
se vám líbilo a Kmenové radě se
povedlo vás v této nelehké době
pobavit! A kdo ví, třeba se dočkáme
další Srandaquy … Činnost po novém roce se opět rozjela bohužel jen prostřednictvím
online schůzek, nicméně myslím si, že tu poslední si
všichni díky Standovi užili.
Tato nová Ondaqua je oproti minulé osmistránkové
sice kratší, ale i tak má co nabídnout – hlavní část je
věnována článku (především) pro nováčky a článku o
R. Baden-Powellovi, od jehož úmrtí uplynulo 80 let.
Krom toho tu jsou opět Střípky nebo pro členy možnost
zisku až 30 bodů. Tak snad se vám Ondaqua bude líbit!
Imnu

Střípky z minulosti nedávné
❖ Před několika dny jsem na
Instagramu objevil v anketě od
naší organizace Svaz skautů a
skautek ČR tuto fotku (dole).
Je na ní nynější členka Špigy a
bývalá členka Fotí a fotka
pochází z Lobinova závodu
2018, kterého se náš oddíl
účastnil.
❖ První schůzka v novém roce
nás čekala v pondělí 4 ledna.
❖ Schůzka o týden později byla jiná – na starost si ji
vzal Standa a její velká část byla věnována soutěži,
která měla čtyři části. Její vyhodnocení bude na

Nyní máme v oddíle docela hodně nováčků, kteří přišli
v září, ale kvůli koronaviru si s námi zatím moc akcí
neužili. A právě jim je určen tento článek.
Pokud se kluk/holka rozhodne, že
se chce stát skautem a součástí
našeho oddílu, stává se nováčkem
– začne se zapojovat do činnosti,
platit příspěvky, získá kroj, začne
být bodován, a hlavně začne plnit
stezku podle věku a zkušeností
(stezku vlčat a světlušek nebo
stezku skautů a skutek). A v
Stezka skautů a
následujících měsících se od
skautek
nováčka očekává, že si začne plnit
(a také splní) Nováčkovskou zkoušku – soubor
několika podmínek, které by měl umět a znát. Jejich
splnění se může zdát těžké, nicméně zas tak těžké
nejsou – plno z nich už nováček zná, a navíc se jim
snažíme věnovat během schůzek.
Na prvním sněmu nováčka je přijat do oddílu a stává se
členem, nicméně stále má před sebou velký krok – slib.
Slib přijde, až si nováček splní celou Nováčkovskou
zkoušku. Slib je slavnostní oheň, u kterého nováček
řekne slib, který má uveden ve stezce (podle toho, zda
se má stát světluškou, vlčetem, skautkou nebo
skautem) – že chce být správným skautem, být
poslušný a ochráncem přírody (přesné
znění je uvedeno ve
stezce) a stává se
řádným členem.
A co člena čeká po
slibu? Už je zkušenější, tudíž se od něj
I znalost morseovky je
očekává, že bude odv Nováčkovské. (Schůzka 14. 12.)
dílu (a třeba i dalším
nováčkům) pomáhat, bude dál plnit stezku a začne
postupně plnit Orlí pera a třeba se i později stane
owachirou nebo členem náčelnictva. Nicméně to už
záleží spíše na členovi, čemu a jak moc se chce
věnovat…
Imnu

Ten první
Ahoj skautíci!
Jelikož před několika dny to bylo 80 let, co zemřel
Robert-Baden Powell, zakladatel skautingu, rozhodl
jsem se o něm napsat článek, jelikož si myslím, že by
tuto osobnost měl každý skaut znát.
Robert Baden-Powell se
narodil 22. února 1857
v Anglii jako osmé dítě
z deseti. (O 32 let později
se v tento den narodila i
jeho žena Olave, která se
podílela na založení dívčího skautingu a tento den je
tak mezi skauty nazýván
Den sesterství, v angličtině
Thinking day.) Už v dětství Robert Baden-Powell ve
skautském kroji při
trávil čas v lesích, kde zísskautském pozdravu.
kal mnohé zkušenosti. Po
studiu odešel do války v Indii, a nakonec se na přelomu
století v Africe účastnil druhé burské války a díky jeho
velkému úspěchu v této válce se stal národním hrdinou.
V roce 1907, kdy je už několik let zpět v Anglii,
přichází moment pro nás nejdůležitější – na ostrově
Brownsea nedaleko Londýna pořádá Baden-Powell
první skautský tábor pro 22 chlapců, který se stal
úspěchem a dozvěděl se o něm celý svět. Tento rok je
tak považován za rok vzniku skautingu. V roce 1908
vydává knihu Scouting for Boys (sám ji dokonce
ilustroval), která byla přeložena do mnoha jazyků (je i
v klubovně) a nakonec i odchází z armády. Skauting se
také pomalu začal rozšiřovat po celé Británii i do
dalších zemí a stává se úspěchem. Dva roky po
založení skautingu vzniká i dívčí skauting, na jehož
založení má podíl
právě jeho žena
Olave. V roce 1920
uspořádal v Londýně první světové
skautské jamboree,
na jehož konci se
stal světový náčelRobert a jeho žena Olave
níkem skautů. Později pak přijal titul Lord Baden-Powell of Gilwell.
V druhé polovině 30. let se jeho zdravotní stav začal
horšit a on se rozhodl odcestovat zpět do Afriky, kde 8.
ledna 1941 zemřel.
Pokud by vás o R. B. P. zajímali i další informace, na
internetu jich najdete mnoho. Na založení skautingu
měl mj. podíl i Američan Ernest Thompson Seton
(Černý vlk), který založil woodcraft. Do českých
zemích (tehdejší Rakousko-Uhersko) pak skauting

přivedl Antonín Benjamin Svojsík v roce 1911.
Bohužel ne vždy mu v naší historii bylo přáno…
Nicméně Seton (a woodcraft) i Svojsík (a český
skauting) by vydali za samostatný článek. Třeba
příště...
Váš skřítek Gaius Destruktus I.

Zábava
Šifra
Do konce ledna máte možnost získat 15 bodů, pokud
na email ondaqua@gmail.com pošlete tuto vyluštěnou
šifru. A klíč? Začnete zvýrazněným písmenem a poté
pokračujete dolů, doprava a postupně se budete stáčet
doprostřed. Prázdná pole jsou mezery mezi slovy.
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Vtipy
Maminka píše dopis dcerce na tábor:
„Poslala bych ti nějaké peníze, ale už jsem zalepila
obálku.“
Mezi skauty: „Říkal jsem tu tornu sbal, ne tu tornu
spal!“

Víte, že… – tentokrát R. Baden-Powell
…napsal přes 30 knih?
…získal několik desítek vyznamenání včetně nejvyššího československého vyznamenání Řád Bílého lva?
…v roce 2007 po něm byl v Nepálu pojmenován
himalájský vrchol?

Body navíc
15 bodů bude vašich, pokud správně
odpovíte na otázky níže. Otázky zasílejte
na email ondaqua@gmail.com do 31. 1. A
možnost takto získat body máte i z 87. a 88.
Ondaquy (jsou na našem webu)!
Otázky k této Ondaquě:
1) Díky komu jsme si užili schůzku 18. ledna?
2) Kdy skauti slaví Den sesterství?
3) V jaké zemi byl po Robertu Baden-Powellovi
pojmenován vrchol?

