❖ V týdnu od 8. února sice byly prázdniny, nicméně
i tak proběhla schůzka za účasti několika členů.

91.
15.
.20212.

❖ Po delší době to vypadá, že by mohly být oživeny
naše dvě vývěsky. Nový obsah bude nejspíš tvořit
nová Ondaqua a náborový leták.
Imnu

Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu
Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram
www.indianipribram.cz
ondaqua@gmail.com

Seigu, členové a nováčci Kmene Mohawk!
Vítám všechny čtenáře u dalšího čísla
Ondaquy! Od vydání minulého čísla
Ondaquy uplynuly dva týdny, činnost se
za tu dobu však o moc dál neposunula –
stále máme jen online schůzky. Nicméně
Kmenová rada se rozhodla připravit dvě „zpestření“ činnosti pro členy. Tím první je dopis, který
Kmenová rada napsala. Ten byl poté společně
s minulou Ondaquou, bodovacími kartičkami, mušlemi
(oddílovým platidlem) a knížkou z klubovní knihovny
roznesen členům.
Druhé „zpestření“ najdete v dnešní Ondaquě v článku
Pro členy – zpestření nynější činnosti. Jedná se o 3
dobrovolné úkoly týkající
se skautingu, které můžete během tohoto týdne
splnit a následně odeslat
– odměnou pro vás budou body.
Krom toho v dnešní
Ondaquě najdete nynější
výsledky celoročního bodování, článek o zakladateli woodcraftu, článek
(především) pro členy o novém vedení klanů a další
tradiční články. Nejen členům přeji příjemné čtení!
Některé dopisy (a knihy) pro
členy

Body na dálku
V obálce s dopisy pro členy se nacházely také
bodovací kartičky a mušle za uplynulé měsíce. Kvůli
činnosti na dálku se nám bohužel ještě nepovedlo
uskutečnit ani jedno vyhlášení bodování nebo
obchůdek, kde by byla možnost si za mušle koupit
nějaké věci. Nicméně i když se
nemůžeme scházet, bodování pokračuje.
Výsledky bodování z měsíců září
až leden:
1. místo: Icy
744 bodů
2. místo: Špigy
729,5 bodů
3. místo Mochomůrka 567 bodů
4. místo: Barmanka 535,5 bodů
5. místo: Sofie
531,5 bodů
6. místo: Kačka
470 bodů
7. místo: Robin
457,5 bodů
8. místo: Honza
453,5
9. místo: Sára
401,5 bodů
Kvůli koronaviru je nyní bohužel
Mušle
bodování náročnější, nicméně každý
člen má šanci získat body! Na prvních třech místech
jsou sice členové, kteří jsou v oddíle již delší dobu,
nicméně nyní jsme v šestém měsíci bodování, takže se
konečné pořadí může ještě změnit! Stačí se účastnit
online schůzek nebo plnit úkoly v Ondaquách.
Imnu

Imnu

Otcové zakladatelé
Ernest Thompson Seton

Střípky z minulosti nedávné
❖ Na schůzce 1. února byl přítomen speciální host –
Watoknapa, náčelnice kmene Shawnee, s nímž
jezdíme na tábory. Společně s ní jsme se zamysleli
nad smyslem skautingu nebo si zahráli několik her
(včetně několika nových).

V předminulé Ondaquě byl článek o zakladateli
skautingu, nyní na to navážeme článkem o zakladateli
woodcraftu – Ernestu Thompsnu Setonovi. A v příštích
Ondaquách bude řeč i o dalších osobnostech skautingu
a woodcraftu.
Ernest Thompson Seton se narodil 14. srpna 1860

v severovýchodní Anglii. Už jako
malého ho fascinovala příroda,
kde trávil hodně času. Mládí
neměl jednoduché – jeho otec byl
přísný a Ernest musel často hledat
útěchu v matce. Krom přírody
našel zálibu v malování a
v indiánech.
V roce 1879 začal studoval
malířství na Královské akademii v Londýně, kde zůstal
dva roky. Poté se přesunul do Manitoby, jedné
z kanadských provincií. Dosyta si tam mohl užít
volnosti a přírody a blíže poznat život indiánů.
Pravděpodobně tam se v jeho hlavě zrodila myšlenka
založení hnutí woodcraft.
V Americe stráví vyjma dvou let, kdy byl v Paříži celý
život. Následující roky stráví psaním povídek především o zvířatech. Kromě spisovatele se z něj pomalu
stává i malíř a přírodovědec. Díky vlkům, které
obdivuje, si začíná říkat Černý vlk.
Na začátku nového století se začíná aktivně věnovat
myšlence woodcraftu. V roce 1902 zakládá pro
skupinku kluků Woodcraft Indians – první woodcrafterský kmen. O rok později začíná v časopise Ladies
Home Journal publikovat na pokračování Dva divochy
– poté vyjde jako kniha. Na základě této knihy vznikají
další woodcrafterské kmeny. Vydává také knihu Svitek
březové kůry. V roce
1906 se setká s Robertem
Baden-Powellem, který o
rok později v Anglii
zakládá skauting. Původně to vypadalo na společnou spolupráci, nicméně
nakonec se nepohodli a
rozchází se. Skauting i
woodcraft sílí, nicméně
spíše samostatně. V roce
Zleva: E. T. Seton, zakladatel
1910 se Seton stává woodcraftu, R. Baden-Powell,
náčelníkem skautské or- zakladatel skautingu a Daniel
Carter Beard, americký
ganizace Boy Scouts of
America. O pět let později ilustrátor a skautský vedoucí
z ní však kvůli neshodám odchází (je vyštván).
Poté se vrací zpět k woodcraftu a z Woodcraft Indians
se stává The Woodcraft League of America. Woodcraft
se nakonec rozšiřuje i mimo Ameriku (včetně Československa, které Seton v roce 1936 dokonce navštíví).
Naopak v Americe už woodcraft na rozdíl od skautingu
moc neroste.
V roce 1932 je i přesto v Novém Mexiku otevřena
Kolej indiánské moudrosti. Seton umírá 23. října 1946

a po jeho smrti dochází k úpadku Koleje indiánské
moudrosti i celého woodcrafterského hnutí.
Seton během života určitě dokázal mnohé. Kromě
woodcraftu nejen svými knihami silně ovlivnil i
skauting. A woodcrafterská hnutí existují i nyní (v Čechách na
tom měl hlavní zásluhu Miloš
Seifert a Liga lesní moudrosti,
kterou založil, existuje do teď)!
Skauting je sice silnější, nicméně de facto všechny
skautské oddíly jsou ovlivněny i
Znak lesní moudrosti, Setonem, který mu dal mnoho
symbol woodcraftu
zajímavých myšlenek…
Imnu
„Mým záměrem bylo dělat z nich (skautů) muže
Baden-Powellovým vojáky“.
– Ernest Thompson Seton (1860 – 1946)

NALEVO: Seton se svou adoptivní dcerou Dee. NAPRAVO:
Miloš Seifert, zakladatel českého woodcraftu

Pro členy – zpestření nynější činnosti
Bohužel se stále nemůžeme vídat (vyjma online
schůzek), takže jsme se rozhodli nynější (ne)činnost
trochu zpestřit: posíláme vám dobrovolné úkoly
související s naší činností, které můžete splnit, pokud
budete chtít.
Na tento týden to jsou tři různé úkoly. Je na vás, zda se
je rozhodnete udělat nebo ne. Pokud se rozhodnete je
splnit, odešlete je prosím do neděle 21. února na
adresu ondaqua@gmail.com. Zopakujete si některé
skautské znalosti a odměnou vám budou body! Ne
všichni se nyní účastníte online schůzek a byly bychom
neradi, pokud byste na skautskou činnost zanevřeli
úplně… Samozřejmě vám mohou pomoci rodiče,
internet či knihy. Když byste si i tak nevěděli rady,
napište někomu z Kmenové rady, pomůže vám. Pokud
nebudete mít na úkoly čas nebo chuť, dělat je nemusíte
(nebo můžete udělat jen část…) Snad si plnění užijete,
těšíme se na vaše odpovědi!
Kmenová rada

Úkol č. 1: procházka
Za splnění je 15 bodů
Vaším úkolem je vyrazit někam ven a strávit tam
alespoň chvíli. Jako důkaz pošlete fotku, napište pár vět
jako zápis nebo (mladší) nakreslete obrázek
z procházky či výletu.
Úkol 2: KPZ
Za splnění max. 15 bodů (podle kvality)
Krabička poslední záchrany
(KPZ) je krabička, ve které má
skaut různé drobnosti, které se
mu mohou hodit v případě
nouze. Vaším úkolem je si tuto
krabičku také udělat (kdo už ji
má – vylepšit si ji) a poté poslat její fotku a napsat, co
jste si do ní dali (nebo jak jste si ji vylepšili). Jako
inspiraci můžete využít článek v Ondaquě č. 85 nebo
internet.
Úkol 3: test skautských znalostí
Za splnění max. 15 bodů (3 body za správnou odpověď)
Vaším úkolem je správně odpovědět na tyto otázky.
Samozřejmě si na pomoc můžete vzít třeba internet!
1) V jakém roce byl založen skauting?
2) Kdo byl zakladatel woodcraftu?
3) Kdo byly členy Rychlých Šípů? (celkem 5 členů)
4) Jak se nazývají nynější dva oddílové klany (rody)?
5) Do jaké skautské organizace patří náš oddíl?

Jak se dají dále získat body?
Body můžete získat i za další věci: účast na online
schůzce – „neúčastníci“ online schůzek jsou sice vždy
omluveni a do bodování dostanou průměr, nicméně při
účasti můžeš bodů získat více; napsání článku –
můžeš udělat zápis/obrázek ze schůzky nebo napsat o
čemkoliv jiném, použije se to na web nebo do
Ondaquy; zodpovězení otázek z Ondaquy – na konci
každé Ondaquy je možné získat 15 bodů, pokud
správně odpovíte na otázky týkající se článků
v Ondaquě, šifra z Ondaquy – za její vyluštění je také
možnost získat body (Ondaquy jsou na našem webu,
více info v nich); splnění dalších úkolů – pokud se
tato forma činnosti osvědčí, za týden můžete očekávat
úkoly další…

„Konkurz“!
Milý bratře, milá sestro,
vedeš skautskou družinu, je to krásná a záslužná
práce, ale také odpovědný a náročný úkol. Řídit
schůzky, připravovat výpravy, vymýšlet zajímavý
program, starat se o správné a včasné plnění úkolů,

docházet na oddílové rady, pomáhat vůdci, to všechno
máš navíc ke svým každodenním povinnostem. Někdy
je toho na jednoho člověka skutečně příliš mnoho.
Sotva za sebou máš družinovku, přemýšlíš o nedělní
cestě do lesů, kterou tvoje družina chystá. Rádce ani
rádkyně přece nemůže přijít na sraz jen tak
bezstarostně jako ostatní, musí mít ve svém zápisníku
podrobně rozepsaný program, předem vyhledat na
mapě tábořiště, připravit zajímavé hry. Jít na schůzku
nebo na výpravu bez přípravy, s tím jsou špatné
zkušenosti! Družina bývá spokojená, jen když je
program pestrý, zajímavý, hrajete hry, vyrábíte. Jistě
ti není lhostejné, zda se tvoje družina vrací z klubovny
nebo z lesů nadšená, nebo zda jde domů rozmrzelá.
I já jsem kdysi vedl skautskou družinu. Měl jsem
do práce velkou chuť, cítil jsem, že bychom mohli dělat
spoustu krásných věcí a zažít společně mnoho
nezapomenutelných příhod. Chyběly mi však znalosti a
zkušenosti. Dnes už bych snad věděl, jak své tehdejší
sny splnit. Jen mi chybí ten pravý věk, na vedení
družiny jsem už starý. Zato všechny ty nápady a plány
můžeš uskutečnit ty a já ti s tím pomohu. Proto jsem
napsal tuto knížku. Uložil jsem do ní mnohaleté
zkušenosti, hry, program úspěšných družinovek i
výprav.
Věřím, že nebudeš při vedení skautské družiny
spoléhat jenom na mne a uplatníš i svoje vlastní
nápady a zkušenosti a budeš
hledat inspiraci i jinde. Uč se
pracovat samostatně, vymýšlej
nové hry a podniky. Jen taková
tvořivá činnost tě bude skutečně
bavit. Tato knížka může být tvou
pomocnicí.
Největší
díl
odpovědnosti za úspěšné vedení
však bude spočívat vždycky na
Miloš Zapletal
tobě.
Miloš Zapletal – Zet
Úvod z knihy Rádce skautské družiny od Miloše
Zapletala (zkráceno)
Když v září přišlo mnoho nováčků, vypadalo to, že
oddíl bude moci mít opět dva početnější klany
(družiny), v jehož čele bude stát owačira (rádce) a
watutka (podrádce). Owačira i watutka by byly ti
nejzkušenější členové, členové, které by činnost bavila
a chtěli by se učit novým věcem, připravovat program
a účastnit se kmenových rad.
Byla by to zodpovědnost, ale
také možnost realizovat své
plány a účastnit se podniků jen
pro Kmenovou radu (KR).
Přesně jak o tom výše píše
Krojová nášivka pro
Miloš
Zapletal.
owachiru (rádce)

Kvůli koronaviru nemohl být výběr vedení klanů
dotáhnut do konce, nicméně až se zase budeme moci
vidět naživo, vybere se nové vedení klanů. Stát se
owačirou nebo watutkou může každý z nynějších
členů! Nemusí být nejstarší nebo nejdéle v oddílu.
Stačí, aby měl dost zkušeností, byl pro činnost nadšený
a chtěl se učit novým věcem.
Až bude ale činnost
obnovena, plánujeme více výprav pro
KR. Ty budou zajímavější a akčnější.
A samozřejmě i náročnější – budou na
ní totiž ti nejlepší…
Pokud se tedy chceš
Těžké a krásné. (Výpravy pro
Kmenovou radu budou sice náročné, stát owačirou (waale o to krásnější a zajímavější –
tutkou), už nyní na
jako cesta na vrchol nějaké hory.)
sobě můžeš pracovat – např. se učit novým skautským věcem. Nevíme,
kdy bude činnost naživo obnovena, ale už nyní se
nabízí mnoho zajímavých podniků pro KR (např.
Ivančena nebo sněm s kmenem Shawnee).
Imnu (s poznámkami a nápady od Kanyatary)

Skaut je
prospěšný a
pomáhá jiným
– tak zní třetí
bod
skautského
zákona. A
pomoc se od
každého
skauta
očekává!

Zábava
Členové mají možnost získat 15 bodů, pokud do konce
února pošlou na mail ondaqua@gmail.com
rozluštěnou tuto šifru! Klíč k ní neprozradím, nicméně
myslím, že když se na ní budete chvíli dívat, klíč
odhalíte…
+++T+F+A+R+C+D+O+O+W++L+I+Ž+O+L+A+Z+
+N+O+T+E+S++.T++T+S+E+N+R+E

Víte, že…
…delfíni mají nejlepší paměť v živočišné říši.
…pavouci jí své vlastní sítě, aby je mohli recyklovat.

Vtipy

Ozvěny Ondaquy
Minule jsme se v této rubrice dostali do roku 2004, kdy
se tehdejšímu náčelníkovi Šakohovi povedlo vydat
první číslo Ondaquy. dnes se podíváme na úvodní
článek z Ondaquy č. 2, která vyšla 7. 4. 2004.
Třetí bod skautského zákona zní – skaut je prospěšný a
pomáhá jiným. To je bod nadmíru důležitý, neboť jeho
plněním, resp. snahou o jeho plnění, se skaut odlišuje
od ostatních kluků, hochů či chlapců, kteří jen chodí do
klubovny, jezdí ven a hrají skautské hry, píší si a kreslí
zápisník a vědí, co je v KPZ. Praktickou formou toho,
že jsem prospěšný a pomáhám jiným, kde je třeba, je
každodenní dobrý skutek. Tedy ne nějaký občasný,
výjimečný čin, ale každodenní drobná pomoc. Pomoc
rodičům, starším lidem, ale třeba i spolužákovi.
Samozřejmě pomoc při správné, poctivé věci, ne
nějaké lumpárně! Howgh. Pište si ten dobrý skutek do
svého zápisníku, deníku. Donutí vás to o svých
skutcích přemýšlet a vymýšlet si třeba nové a neotřelé.
Z Ondaquy č. 2 vydané v dubnu roku 2004,
autorem článku je Šakoh
Celá Ondaqua č. 2 je (stejně jako další čísla Ondaquy)
dostupná na našem webu www.indianipribram.cz.

Zastaví policajt auto:
„Pane řidiči, překročil jste rychlost 50 km za hodinu.“
A řidič na to: „Co kecáte, dyť jedu teprve čtvrt
hodiny!“
A policajt se postaví do pozoru: „Tak tedy pardon,
pokračujte.“
Povídají si dvě paní na ulici:
„To víte, že včera přejeli vedle v ulici kominíka?“
„Ne, nevím, ale je to hrozné. Dneska už si člověk
nemůže být jistej před autama ani na střeše.“

Body navíc
Opět tu je nabídka zisku 15 bodů při
odeslání správných odpovědí na tyto
otázky. Odpovědi na ně jsou v Ondaquě.
Posílejte do konce února (28. 2.) na mail
ondaqua@gmail.com.
Otázky k této Ondaquě:
1) V jakém roce se setká Seton s Baden-Powellem?
2) Kdo je autorem knihy Rádce skautské družiny?
3) Jak zní třetí bod skautského zákona?

