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Novoroční speciál
– Srandaqua –
Olé, Mohawkové, to jsem já, Destruktus!
Imnu se už chystal vydat Ondaquu,
ale jsem se zvládl ještě předtím
dostat do jeho počítače a napsat sem
i svůj úvod. Proč by ho tu totiž měl
mít na prvním místě vždy on??
Nejsem ale až tak zlý, takže ten jeho
jsem mu nevymazal, i když jsem
mohl. Snad si mého úvodu před vydáním nevšimne…
Také mě ty jeho dlouhé úvody unavují, takže ten můj
bude krátký. Doufám, že jste si užili Vánoce, Ježíšek
vám něco pěkného přinesl a chutnalo vám cukroví. Já
si užíval a nyní se mi to vymstilo – nevejdu se do
kalhot… , snad se vám to také nestalo. Ještě vám
chci popřát všechno dobré do nového roku, snad bude
lepší než ten nynější.
Nyní se už odmlčím a vy si užijte Imnuův dloooouhý
úvod i další články!
Zdraví vás skřítek Gaius Destruktus I.,
večný dovšehokecal
Komentář Immu:
Milý Destrukte,
Tvého článku jsem si samozřejmě všiml, ale abys
nezuřil, nechám ti ho tu. A svůj (podle tebe) dlouhý
úvod tu dnes také mít nebudu, protože ho za mě napsal
Kany a je v článku Slova. Ale stejně jako ty, i já chci
samozřejmě všem popřát vše nejlepší do nového roku
a určitě si tuto Ondaquu přečtěte, protože to není leda
jaká Ondaqua – je to Srandaqua .
Imnu

Slova
V minulých Ondaquách jste mohli vídat Slovo
náčelníka (Kanyatary) nebo slovo Destrukta. Dnes tu
těch Slov bude hned několik – své příspěvky totiž
zaslala celá Kmenová rada. Má to ale jeden háček –
Kmenová rada to na Silvestra trochu přehnala
s alkoholem:/ a když poté usedla k počítači, aby to
Slovo napsala, omylem ho napsali za někoho jiného.
Poté se to zjistilo, původní Slova jsme ale nechali, jen
k nim ten člověk, čí to bylo slovo, napsal svůj
komentář. Můžete si tedy přečíst např. Slovo Standy,
které napsala Špigy a Standa ho jen okomentoval, ale i
další. Věřím, že se pobavíte…
A pokud se divíte, proč je u každého Slova barevný
kruh a v něm číslo, tak to je barva a číslo, které si sám
vybral ten, čí to je slovo. Ano, obvykle se tam dávají
spíš jejich fotky, ale když je to ta Srandaqua…
Slovo Kanyatary (náčelníka):
hej bros, twl to byl zase rok,
přišla korona fakt šok.
Jj moc cool akciček jsme letos nedali,
v lese mockrát nespali.
Njn korona je kámo pruda,
a bejt doma je děsná nuda
korono, pls nedělej už žádnou neplechu,
Kanýsek chce zas spát na mechu.
Už toho mám fakt dost,
a z těch wtf opatření zlost.
Tak snad příští rok bude zase líp,
a my v lese vodu ze studánky pít.
Lol a ily,
váš drahý Kany

1

komentář Kanyatary:
Mohu poprosit o vysvětlení těch zkratek? To jsme ve
škole nebrali...
Autorem Slova Kanyatary je Standa,
svůj komentář k němu přidal Kanyatara

Slovo Standy:
Ahoj, jsem rád, že jsem do oddílu přišel,
zatím se mi tu moc líbí, baví mě, že se i
učíme užitečné věci, ale i hrajeme různé
hry. Zatím to tu moc neznám, když jsem
před chvílí přišel, ale doufám, že si tu
užiju spousty srandy. Také se těším, až budu mít
nějakou cool přezdívku. Ale nelíbí se mi, jak nám do
toho vlezl strýček covid (jak říká Špigy). Taky jsem
zatím potkal skvělé lidi. Zatím se tu ještě moc
nevyznávám, takže sem toho moc nenapíšu. Tak se
zatím mějte a doufám, že se uvidíme u další Ondaquy.
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Komentář Standy:
Ano, vše, co Špigy píše v podstatě sedí... Jako by mě
viděla do hlavy – to budou asi ty společné geny, haha
(pochopí jen členové oddílu, pozn. red.). Jediné, z čeho
mám obavy, je ta cool přezdívka. Té se trochu bojím.
Hlavně tedy proto, že všechny ty nejvíc cool přezdívky
(jako třeba Kany a Imnu) jsou už zabraný .
Autorem Slova Standy je Špigy,
svůj komentář k němu přidal Standa

Slovo Imnua:
Seigu!
Vítejte u 88. čísla Ondaquy, tedy
vlastně 1. čísla Srandaquy! Jejím
úkolem je trochu vás v novém roce
pobavit. Tak snad se nám to podařilo –
posuďte sami. Vzhůru do čtení!
Závěrem tohoto (na mě nezvykle krátkého) úvodníku
vám i sobě přeju hezký rok 2021, a abychom se už
konečně zase mohli scházet naživo, abych mohl prudit
Mochomůrku a svou sestřičku Špigetku, machrovat na
nováčky a na táboře okukovat Šavanky... Nejvíc ze
všeho bych si teda přál, aby mi Kany co nejdříve předal
vedení Mohawků, z čehož bych měl teda radost nejen
já, ale i celý osazenstvo oddílu. Při té příležitosti bych
hned udělal pár změn, ale o tom vám napíšu až někdy
příště.
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Komentář Imnu:
Tak já doufám, že ty úvody zas tak dlouhé nejsou??
Dnes vás ale alespoň tady chci přivítat u speciálního
novoročního čísla – Srandaquy. Tuto Ondaquu jsme
pojali jinak – nejsou v ní tak úplně tradiční články, ale
články spíše zábavné a bláznivé. Jinak úplně nevím,
jestli chci vést Mohawky, v nejbližší době ale určitě
nechci, raději to ještě nějaký ten čas přenechám
Kanymu, ten si to náležitě užívá. Už ale končím, aby se
neřeklo, že opravdu píšu dlouhé úvody… Bavte se!
Autorem Slova Imnua je Kanyatara,
Svůj komentář k němu přidal Imnu

Slovo Špigy:
Čau kááááááámooooooo!
No to je dost, že jste mi tady v tý
Ondakvě taky konečně dali nějakej
prostor, abych sem mohla něco napsat.
Hurááá! Najdete tu třeba mojí
instruktáž (zdarma!!!) "Jak na selfie fotografii nebo
video". Nechci se teda chlubit, ale nedávno jsem
dosáhla rekordu – udělala jsem 1.000.000-tou (jó
milióntou!!!) selfí fotku, takže jsem fakt jako kůl a dost
hustá! Pár z těch fotek máme na tom PC na stránkách
v galerii, tak můžete juknout. A navíc vůbec nejsem
namy – protože jsem prostě doko, jo? Takže se my
nesmějte, nebo začnu vřeštět!!! Tak se vrhněte na to
čtení (kdo třeba ještě neumí číst, viď Mochomůrko,
tomu to přečte maminka, tak aspoň prohlížej vobrásky)
a nevynechejte to, co sem napsala já!!! Jo a páč ten rok
2021 bude fakt prej jako hustej, tak vám přeju, ať jste
taky hustý (ale ne tak jako já), a svýmu bratříčkovi
bych taky přála, ať se brzo stane tím náčelníkem,
protože je taky hustej, a hlavně mladej a krásnej, né
jako ten staroch Kanymaus. Taky se těším, že až bude
dělat náčelníka, bude bráška dost zaměstnanej tím
náčelníkováním a nebude mě furt jako prudit, jestli
mám už napsanej nějakej článek, nebo tak něco. Takže
"Čus kámo!" a s heslem "Imnu na hrad".
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Komentář Špigy:
Takžeeeee......
1. Já bych to takhle vtipně nenapsala, 2. Já tolik
pravopisných slov nikdy nepíšu, 3. Když by se Imnu stal
vedoucím, tak by mi rozkazoval ještě víc, 4. Imnu mi
říkal, ať se moc nerozepisuju, tak doufám, že nebude
brečet (sorry, Imnu), ale jen říkám svatou pravdu.
Jinak Ka... teda Destruktusy, krásně napsané, když
bych to měla psát já sama, tak bych doopravdy
nevěděla, co tam napsat. Tak já už se radši nebudu více
rozepisovat, no vy víte proč:). A ahoj u možná nějaké
další Ondaquy, kde už to budu psát doopravdy sama za
sebe, tak Seigu! Doprčic, já jsem zapomněla, že tohle
Imnu uvidí, a to si mě fakt přát nebude.
Autorem Slova Špigy je Destruktus,
svůj komentář k němu přidala Špigy

Střípky z minulosti nedávné
❖ Na prosincové kmenovce jsme se mohli po dlouhé
době sejít opět naživo. Naživo jsme se sešli i o
týden později, v pondělí 14. prosince, kdy jsme
během schůzky šli na Svatou Horu.
❖ Schůzka 21. prosince (plánovaná jako oddílová
nadílka) se už ale musela uskutečnit online. Zápis
ze všech tří prosincových schůzek je na webu.

❖ Online schůzky byly většinou mj. věnována
kreslící počítačové hře Scribbl.io. V neděli 27. 12.
jsme se pak rozhodli
si tuto hru zahrát
znova, nyní ale i
s rodiči a musím říct,
že jsme si to užili!
Pokud bude zájem,
Standa kreslí pampelišku.
můžeme si hru určitě
(i s rodiči) zopakovat!
❖ Do fotogalerie, kam mají přístup jen členové a
jejich rodiče, Kanyatara přidal další fotky
především z podzimních schůzek.
Imnu

Podivný rok 2020
Rok 2020 pro nás začal asi jako každý jiný. Po
vánočních prázdninách jsme se opět sešli a v plánu
měli schůzky i výpravy. Avšak už v tu dobu se daleko
v Asii rýsovalo něco, co za několik týdnů ovlivní i
život u nás v Česku… právě dnešní článek je oddílové
činnosti v tomto zajímavém roce.
Leden jsme zahájili v počtu 7 členů Klubovní nedělí,
na které jsme si mohli zkusit korálkování a zjistili jsme,
že to není žádná sranda. Plánovaný sněm se kvůli
nemoci většiny oddílu neuskutečnil.
V únoru nás čekala výprava později pojmenovaná
Výprava za bobry, na níž jsme se vydali do Berouna a
mj. jsme navštívili tábořiště, kde náš oddíl (ještě pod
názvem Vlci) tábořil v 90. letech.
Březen byl ten měsíc, který toho
v Česku změnil nejvíce. Před
zákazem činnosti jsme ještě stihli
Výpravu do Prahy Neprahy
(původně se mělo jet do Prahy,
nakonec se jelo do Myštic – Neprahy), kde jsme na
výsadku ušli přes 20 km. Poté už přišlo STOP a dveře
klubovny se uzavřely.
20. dubna nás pak čekala první online schůzka a také
vyšel 1. Rádce – časopis pro členy, ze kterého mohli
čerpat během činnosti na dálku.

měsících jsme se mohli potkat! Bohužel členů bylo
oproti lednu méně – jen 4 členové + Kanyatara. Krom
čtyř schůzek nás čekalo několik brigád v klubovně,
protože tráva roste i během pandemie a také Výprava
do Brd, která proběhla místo Lobinova závodu. Na ní
se nám povedlo navštívit přes 10 brdských campů a
několik nových jsme jich objevili. Na konci června
jsme se pak chystali a poté odjeli na tábor. V červnu
také slavila Ondaqua – byl vydán 80. výtisk!
Tábor nás čekal první dva týdny v červenci. Jsem rád,
že mohl proběhnout, i když na nejprve vypadalo
nejistě. Za Mohawky na něj vyrazili Kanyatara, Imnu,
Špigy a Mochomůrka a tábor se Šavany jsme si u Štítů
moc užili!
Po brigádě, která proběhla poslední den v srpnu, jsme
se sešli na Zahajovačce 7. září. Potěšil nás počet
nováčků – mohli jsme totiž mezi sebou uvítat 6
nováčků a na konci září o oddíl projevil zájem i Standa,
nynější člen vedení – oddíl se tedy víc jak zdvojnásobil,
což pro nás byla příjemná změna.
Říjen započal Výpravou do Myštic (kvůli zimě nebyla
do Brd), po níž se ale opět muselo přejít na činnost na
dálku. Naštěstí jsme už měli zkušenosti z jara a
přechod na online schůzky byl docela plynulý.
V listopadu pak pokračovali online schůzky.
V prosinci jsme se mohli díky povolením opět setkat,
nicméně nařízení pak byla opět zpřísněna, takže
oddílová vánoční nadílka musela být opět online .
Uplynulý rok byl opravdu zvláštním rokem. A promítlo
se to samozřejmě na oddílové činnosti – proběhlo méně
schůzek než jiné roky, mnoho jich bylo online a výprav
bylo také o dosti méně. Jsem ale samozřejmě rád, že se
nám povedlo zorganizovat alespoň online schůzky a
mohli jsme se na dálku vidět a slyšet a alespoň trochu
se věnovat programu.
A rok, který právě začíná? Tak do něj asi každý
vstupuje s nejistotou a náš oddíl je na tom stejně –
pokud bude pokračovat činnost na dálku, počítáme
s online schůzkami, pokud se nařízení uvolní, abychom
se mohli sejít, určitě se rádi zase potkáme v klubovně,
nicméně plánovat nyní nějaké výpravy asi nemá
cenu…
Imnu

V květnu pak pokračovaly online schůzky i vydávání
Rádce a v druhé polovině května přišla naděje
v opětovném setkání naživo.
A 1. června se tak opravdu stalo – po skoro třech

Rok 2019 u Mohawků
✓ 40 schůzek
✓ 6 jednodenních výprav
✓ 11 vícedenních výprav
✓ 6 podniků v klubovně a okolí
✓ 12 podniků Kmenové rady (především schůzky
Kmenové rady)

Kanyatara
opravuje rozbitou
sekeru v campu
Chlupatej během
Výpravy do Brd,
která byla 12. –
14. června. Zbytek
účastníků (Špigy,
Icy, Mochomůrka
a Imnu) vaří oběd.

Rok 2020 u Mohawků
✓ 35 schůzek, z toho 15 jich bylo online
✓ 4 vícedenní výpravy
✓ 15 dní letního tábora
✓ 7 podniků v klubovně a okolí (především brigády)
✓ 4 podniky Kmenové rady (3 schůzky Kmenové
rady) a předtáborová brigáda (+ online rady)
✓ Na začátku ledna 2020 7 členů oddílu, na konci
prosince 2020 měl členů 12 oddílu

Tábor je
tradičním
zakončením
roku – ten
letošní proběhl
ve dnech 1. –
15. července a
opět jsme
tábořili
s kmenem
Shawnee u
Štítů.

Rok 2020 u Mohawků v obrázcích:
1 fotka/měsíc vyjma dubna a května (jen online
schůzky) a srpna (proběhla jen krátká akce 31. 8.)
Klubovní neděle
5. ledna, na této
(méně kvalitní)
fotce Kanyatara
Mochomůrkovi
ukazuje, jak se
korálkuje.
Naštěstí to
berou
s úsměvem.

Fotka nad
Berounkou
během
Výpravy za
bobry ve dnech
21. – 23.
února. Na
fotce (zleva)
Icy, Kápo,
Imnu, Špigy a
Mochomůrka,
Kanyatara fotí.

Výprava na vodu 11. – 13. 9. – tentokrát jsme vyrazili na
Vltavu do Solenic. Na fotce (zleva) Sofie, Barmanka, Icy,
Mochomůrka a Špigy. Kanyatara (fotí) a Imnu stojí na
betonovém bunkru.

Výprava do
Prahy Neprahy
13. – 15.
března –
poslední akce
před
ukončením
činnosti
naživo. (Zleva)
Imnu, Špigy a
Icy na začátku
výsadku
zjišťují, kde
jsou.

V říjnu jsme ještě
naživo ve dnech 2. –
4. 10. stihli Výpravu
do Myštic. Na fotce
(zleva) Robin (s
kapucí), Barmanka,
Kačka, Sára, Honza,
Icy a Mochomůrka
během pauzy.

Hra Scribbl.io nám
vždy zlepšila
náladu během
online schůzek,
fotka je ze schůzky
30. listopadu.

spíš jako "z nouze ctnost" než výhodu.
Imnu:
1) Náročný, především pro některé, myslím ale, že nás
i mnoho naučil…
2) Bylo občas namáhavé sedět ještě po škole dvě
hodiny u online schůzky na počítači.
3) Mohli jsme používat počítač – pří poznávání stromů
jsme tam ukazovali obrázky, hráli jsme Scribbl.io
apod.

Dvě prosincové schůzky mohly být naživo. Tato fotka je
z té druhé – 14. prosince, na které jsme vyrazili na Svatou
Horu. (Zleva) Robin a Kačka luští morseovku.

Rok 2020 a Kmenová rada
Všem nynějším členům Kmenové rady byly položeny
tři krátké otázky související s uplynulým rokem. Níže
jsou otázky i odpovědi.
Na co jsme se ptali:
1) Jaké jedno přídavné jméno byste dali podivnému
roku 2020?
2) Co pro vás bylo nejtěžší na činnosti na dálku?
3) Byly nějaké výhody činnosti na dálku?
A co nám Kmenová rada odpověděla:
Kanyatara:
1) Omezený
2) Předávat dál to, jek se dá skautingem žít.
3) Online se nepřenesl covid ani blbá nálada.
Standa:
1) Jako první mě napadlo "depresivní". Ale pak mě
napadali i další přídavné jména – otravný, únavný, jiný,
neobvyklý, (v některých věcech ale i) inspirativní.
Celkově to ve mě zanechává "rozpačité" pocity, takže
pokud mám říct jen jedno přídavné jméno, tak zůstanu
u toho DEPRESIVNÍ.
2) Pro mě nic. Na tyhle videokonference jsem od jara
zvyklý z práce. Takže pro mě paradoxně bylo pak
náročnější se s vámi sejít na živo ve tmě a zimě.
Pokud bych něco těžkého ale měl fakt říct, tak to bylo
to, že jsem celý den seděl u počítače a pracoval a když
jsem se konečně mohl zvednout a jít dělat něco jiného,
tak jsem seděl u obrazovky dál na online schůzce s
vámi .
3) Tak jasně... Člověk nikam nemusí ve tmě a zimě.
A očividně se dá i najít nějaká kolektivní zábava a
může být legrace i takhle online. Ale jinak tohle beru

Špigy:
1) Naučnohrozný
2) Aby bylo správné spojení.
3) Stíhala jsem si psát zápisy, bylo to v pohodlí
domova.
Destruktus:
Ano, Destruktus není členem Kmenové rady, nicméně
o své dojmy se chtěl také podělit.
1) Opuštěný (nezapomenu vám, že jste mě zapomněli
v klubovně a já z celého onlinu neměl nic).
2) Připojit se bez mobilu a počítacího stroje.
3) Nikdo mi nedělal nepořádek v klubovně.

Rok 2020 a rodiče
I rodiče dostali krátký dotazník ohledně uplynulého
roku. Opět si můžete prohlédnout otázky dotazníků i
odpovědi rodičů.
Na co jsme se ptali:
1) Jaké přídavné jméno byste dali podivnému roku
2020?
2) Byla kvůli koronaviru v něčem těžší příprava
Vánoc?
3) Měli jste v roce 2020 nějaké plány, které vám
koronavirus zkazil?
4) Mělo vaše dítě nějaké problémy s činností na
dálku?
5) Bylo pro vás na činnosti na dálku, uzavření škol
apod. něco pozitivního?
A co nám rodiče odpověděli:
Rodiče od Mochomůrky:
1) Covidový
2) Ne
3) Ne
4) Raději by chodil na schůzky i do školy osobně.
Chybí mu kontakt s vrstevníky.
5) Ano bylo, mohli jsme být více spolu.
Maminka od Sofinky:
1) –
2) Ano, byla.

3) Setkání s některými lidmi
4) Ano, chyběl velmi kolektiv a učitelka.
5) Poté, co jsme najeli na určitý režim, tak jsme byli
více spolu vzhledem k nucené práci z domova.
Maminka od Icy:
1) Naši rodinu pandemie naštěstí nijak zásadně
negativně neovlivnila, takže přídavné jméno, které pro
uplynulý rok volíme, je HODNĚ NEKOMFORTNÍ.
2) (zkráceno) Příprava Vánoc těžší nebyla. Vánoce
nijak extra neprožíváme a výzdobu máme již roky
stejnou, takže zavření obchodů nám z tohoto důvodu
ani nevadilo. Mrzí mě jen zrušení předvánočních akcí.
3) Koronavirus nám překazil drobné výlety, které rádi
podnikáme, návštěvy např. divadelních představení a
dalších kulturních akcí pro děti, nedalo se jít do bazénu
ani zabruslit si tak, jak jsme bývali zvyklí...
4) Icy žádné problémy neměla. A jsme moc rádi, že
Kany a Kmenova rada na situaci reagovali tak pružně
a prostě přehodili výhybku z offline na online a jelo se
dál.
5) (zkráceno) Jak se říká, všechno zlé je pro něco
dobré, každá mince má dvě strany, co tě nezabije, to tě
posílí atd. Takže i na tomhle vidím nějaká pozitiva. Já
nejsem velkým příznivcem digitálních technologií a
tato situace mě donutila se s nimi vice obeznámit. A asi
je i vice docenit. Obecně vzato ale koronavirus
jednoznačně zvýšil moji "IT gramotnost". Dále to byla
hlavně na jaře taková domácí zkouška role synovy
učitelky. Přes všechny přínosy si ale myslím že online
spojení nikdy nemůže plnohodnotně nahradit osobní
kontakt, ať už mají lidi sebelepší webkamery a
mikrofony a seberychlejši připojení! Takže si upřímně
přeju, ať už tahle situace skončí a nikdy se neopakuje!
Děkuji Radě i všem rodičům, co odpověděli!

Které etapy je ještě možno si splnit?
• Etapa č. 5 – RŠ navštěvovaly klubovnu – úkolem
je po dohodě s náčelnictvem
navštívit oddílovou klubovnu
(nebo zahradu), pomoci tam s
nějakou prací a jako důkaz
pořídit fotky. Vyhlášeno 2.
11., možnost splnění je do 2.
února.
• Etapa č. 9 – RŠ pátraly ve
Stínadlech – úkolem je zjistit
Honza při úklidu
něco tajemného nebo nezná- klubovní zahrady.
mého ve svém okolí a na
schůzce o tom říci ostatním. Vyhlášeno 23. 11. a
možnost splnění je už jen 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 máte. Etapa
byla vyhlášena 1. 12. a možnost splnění je do 28. 2.
A jak je na tom nyní kdo s plněním?
Nejlépe si stále vede Kačka, která má 30 bodů (71 %),
na druhém místě je Icy s 25 body a na třetím místě je
Špigy s Mochomůrkou s 19 body. Za nimi pak je
Barmanka (17 bodů), Sofie (15 bodů), Honza (12
bodů), Sára (11 bodů) a Robin (9 bodů). A pro
zajímavost – pokud by někdo splnil všechny etapy na
zelený lepínek (3 body), měl by nyní už 42 bodů!
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček & Rychlonožka

Vánoce u Mohawků
Imnu

Rychlé Šípy se ozývají
Než se pustíme do rekapitulace vaší celoroční hry, i my
vám samozřejmě chceme popřát mnoho štěstí, a
především zdraví v novém
roce.
A nyní už k celoroční hře
Záhada hlavolamu. Opět jste
se v ní posunuli o něco dále
a etap je za vámi ke konci
roku 2020 už 14. A z těch 14
je už jen 3 možno ještě
splnit! Níže jsou etapy, které
si ještě můžete splnit a také nynější pořadí. Více je toho
v tabulce, kterou Kany sdílel do WhatsApp skupin.

I v Kmeni Mohawk se slaví Vánoce, letos to ale
bohužel muselo být omezeno. S oddílovými Vánoci se
pojí především dva podniky – Nadílka lesní zvěři a
Vánoční nadílka Kmene
Mohawk. Zde je něco o
nich.
Nadílka lesní zvěři se
většinou koná v sobotu
nebo v neděli. Jak už
vyplívá z názvu, jejím
cílem je nadělit zvířátkům. Většinou tak naše
kroky směřují na nedaNadílka lesní zvěři 2016,
lekou
Květnou, kde do
výjimečně jsme nešli na
Květnou, ale na Svatou Horu. krmelce dáme jídlo pro
zvířátka, které jsme přiNa fotce (zleva) Strejda,
Kofígou, Selmacas, Roy a
nesli a následně si tam
Imnu, Kanyatara fotí.
uvaříme oběd a zahra-

jeme nějaké hry. Po návratu do klubovny pak podle
času, který nám zbývá, hrajeme další hry, připravujeme
oddílovou nadílku nebo je jiný program.
Vánoční nadílka Kmene Mohawk v posledních
letech byla většinou večer v den Nadílky lesní zvěři,
nicméně může být i v jiný
den. Tato akce je už přímo
směřována na oddílové
slavení Vánoc. Po jejím
zahájení je program poměrně rozmanitý – kromě
povídání o různých oddílových věcech probíhá tradiční Boj o zlatou stuhu,
který se skládá z několika
bodovaných úkolů, Obřad
13 svíček (viz článek
Selmacas během Obřadu
níže), pojídání cukroví,
13 svíček na oddílové
zpívání
koled
a
nadílce v roce 2016.
samozřejmě i rozdávání
dárečků. Tento program většinou probíhá dvě hodiny a
na třetí hodinu jsou pak zváni i rodiny členů. S nimi se
opět jí cukroví, povídá a zpívá ale nejvíce času je
věnováno představení Tajné vánoční činnosti – dárku
pro oddíl, který připravuje každý klan. Tajná vánoční
činnost však letos kvůli činnosti na dálku neproběhla.
Imnu

jen na ty, kteří jsou v oddíle
váženější.

V roce 2020
byl Obřad 13
svíček bohužel
jen online.

Cílem je zamyslet se nad oddílem i
nad sebou (pokud dostanu i
nedostanu možnost promluvit).
Letos Obřad 13 svíček proběhl na
online schůzce, svíčky jsme ale měli
zapálené alespoň každý doma a
výjimečně se dostalo na všechny.
Imnu

Ještě k těm Vánocům
Oddílový nováček Kačka se s námi podělila o to, jaké
mají doma s rodinou vánoční zvyky. Za tento krátký
článek jí děkujeme a Kačka bude určitě ráda, pokud se
něčím z jejího článku inspirujete do příštích let.
Jak si udělat skvělou vánoční atmosféru:
Nejdříve si musíme pořádně vyzdobit
barák, takže vezmeme odpadky a
rozvěsíme je po bytě.
Oblečeme se do děravého pytle.
Musíme mít taky stromek, ale jelikož
jsem na něm byla v lese a tahala ho po
zemi, tak mi z něj zbyl jenom kmen.
K večeři budou párky s pečivem a kečupem.
VESELÉ VÁNOCE!
Kačka

Krátký kurz focení
Betlém a vánoční stromeček během Vánoční nadílky
Kmene Mohawk v roce 2015.

Obřad 13 svíček
Obřad 13 (7) svíček je u Mohawků už tradice, která
proběhne vždy na oddílové nadílce. V klubovně se
zhasne a všichni se utiší. Vedoucí pak s hořící svíčkou
řekne něco ke členům, popřeje oddílu něco do nového
roku, zapálí svíčku a předá ji dalšímu člověku dle jeho
uvážení.
Podle počtu členů je svíček k zapálení 13 nebo 7.
Členové, kteří mluví, se střídají, dokud nehoří všechny
svíčky. Stává se tak, že se nedostane na všechny, ale

Špigy se rozhodla podělit se s námi o své zkušenosti
z fotografování v tomto krátkém a ZDARMA kurzu!
Pokud byste náhodou chtěli vidět více fotek, které
udělala, určitě zavítejte do galerie (jen pro členy a
jejich rodiče) na našem webu. Najdete jich tam
opravdu mnoho a mnoho. Díky za článek, Špigy!
Tak jsem si pro vás připravila, jak se správně
vyfotit/udělat selfie/natočit video.
1) Jestli se chcete vyfotit, tak musíte si rozmyslet, aby
to bylo u něčeho zajímavého anebo jste si řekli, že to
bude dobrý.
2) Rozmyslete si, v jaké chcete být poloze, jestli chcete
stát, tak se postavte třeba bokem k foťáku. Když byste
chtěli sedět, tak si vymyslete, jak budete sedět. A ležet?
To není na fotky dobré.
3) Nastavte si foťák, abyste nebyli nějak přesvícení, a

ani moc tmavý. Dejte si časovač a postavte nebo
posaďte se tak, jak jste si to promysleli.
4) Doporučuji, abyste se nějak učísli, nebo upravili.
5) Jestli chcete, tak si můžete stáhnout třeba nějakou
aplikaci na upravování fotek, a přes ní to upravit.
Další je, jak se vyfotit selfie:
Bude to podobné jako u normální fotky, akorát si foťák
vezměte do ruky.
A poslední je, jak se správně natočit.
1) Musíte si vymyslet, co by bylo zajímavé na natočení.
2) začněte natáčet a hnedka na začátku pozdravte a
řekněte, o čem video bude.
3) Natáčejte prostě to, co jste si vymysleli, že natáčet
budete.
4) Ukončete video tím, že řeknete ahoj nebo nějaké
takovéhle ukončení.
Přeji, ať se vám to podaří a kdyby něco, tak mě
informujte na mém webu www.focenisespigy.cz
Alžběta Moslerová – Špigy
Profesionální fotografka
Tady je krátká
ukázka, jak se
to má a jak
nemá dělat.
Jak vám asi
došlo, nalevo je
fotka, kterou
fotíte bez
rozmyslu a
nejste na ní
upraveni,
napravo je ale
už kvalitní a
pěkná fotka.

Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy:
„Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?“
„Musíte jít pořád rovně…“
„A do háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!“
„Dobrý den, vítám vás v novém roce,“ zahajuje první
vyučovací hodinu po prázdninách třídní učitelka.
„Co si v novém roce přejete nejvíc?“
Ze zadní řady se ozve: „Sednout si.“
Baví se dva policajti:
„Hele, víš, že jsem zjistil, že letos silvestr vychází na
pátek?“
„Proboha, jen aby to nebylo třináctého!“

Body navíc
I v novém roce bych vám rád dal možnost získat nějaké
body do bodování z Ondaquy. Dnes nemůžete získat
body za šifru, nicméně můžete je získat za správné
zodpovězení otázek (všechny odpovědi jsou
v Ondaquě). Za každou správnou odpověď tak získáte
5 bodů. Odpovědi zasílejte do 31. 1. 2021 na email
ondaqua@gmail.com. A pozor – do konce ledna tam
můžete zasílat i odpovědi na otázky z minulé
Ondaquy, kterou jste obdrželi na schůzce 7. 12. a je i
na webu.
Imnu
Otázky k této Ondaquě:
1) Kdo napsal Slovo Kanyatary?
2) Jak se jmenovala první akce roku 2020?
3) Co dělá Kačka ke štědrovečerní večeři?

Fotografie z činnosti
Zábava
Na tomto místě můžete obvykle najít šifru (za ní je
většinou možné získat body), vtipy a nějaké zajímavosti
ze světa. Dnes tu ale výjimečně budou jen vtipy, když je
to totiž Srandaqua, měla by u čtení být sranda, ne ?

– Silvestr a nový rok –
Po silvestru přijde policajt do práce a kolegové se ho
ptají: „Od čeho máš toho monokla?“
„To víte, hoši, otvíral jsem na silvestra šampaňské.“
„Tak co, jak si prožil letošního silvestra, kamaráde?“
„Ale… nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si
zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl.“

Tato fotografie pochází z Christmas battle 27. prosince 2020.
Špigy se snaží nakreslit řeku a úkolem ostatních je uhodnout,
co kreslí. Že to ale Špigy kreslí profesionálně?

