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Seigu, členové a nováčci Kmene Mohawk!
V lednu nás po několika letech opět
potěšila velká sněhová nadílka, na
konci února všechen sníh ale najednou
roztál, začalo svítit sluníčko, a dokonce
se pořádně oteplilo. Byl to asi velký
skok, ale není se čemu divit – vždyť za
3 týdny začíná jaro! K životu se bude opět probouzet
příroda. A tato doba je skvělá na nějaký výlet nebo
procházku. Využijte, členové, tyto teplé a slunečné dny
k nějakému pobytu v přírodě a můžete třeba navštívit
místo, kam směřovala nějaká z našich výprav
v minulých měsících nebo letech. Normálně by nás
určitě čekala nějaká výprava, takhle si o nich ale
můžeme nechat jen zdát nebo…vyrazit třeba s rodinou
a užít si tu výpravu alespoň v „menším“. Od začátku
března jsme bohužel díky lockdownu opět „uzavřeni“,
takže nějaká velká pěší akci asi nevyjde, můžete ale
vyrazit, až to nařízení opět povolí… A své dojmy klidně
sdílet v Ondaquě!
A do těchto slunečných, ale náročných dnů vám
přinášíme novou Ondaquu. Nabízí podobné články
jako ta minulá, ale přesto je jiná – můžete se dočíst o
zakladateli českého skautingu, podívat se, jak někteří
členové plnili úkoly do nynější (ne)činnosti, najít nové
dobrovolné úkoly na tento týden nebo se v rubrice
Ozvěny Ondaquy přenést o skoro 17 let zpět – na akci
všestranný bojovník. Tak přeji klidné a inspirativní
čtení!
Imnu

❖ Kmenová rada naplánovala přibližný plán
programu do konce roku. Otázkou však je, zda se
ho povede uskutečnit…
❖ Každý rok 22. února (letos pondělí) skauti po
celém světě slaví Den zamyšlení (Thinking day,
také známý jako Den
sesterství). V tento den
se totiž narodil zakladatel skautingu Robert
Baden-Powell (1857) i
jeho žena Olave (rok
1889). O tomto svátku
jsme mluvili i na schůzce, která zrovna vyšla na
den svátku. Na tento
svátek se někdy konají
nějaké akce, setkání
apod., letos však muselo Dopis od Klause Tegedera,
být kvůli koronaviru vše prezidenta WFIS, ke Dni
sesterství.
samozřejmě omezeno.
❖ Stále se hraje celoroční hra Záhada hlavolamu, na
prvním místě se nyní drží Icy a Kačka. Některé
etapy se ještě dají splnit, další budou vyhlášeny.
V příští Ondaquě opět zveřejníme nějaké výtvory
členů z jejich plnění.
❖ Členům a rodičům byly zpřístupněny záznamy
z online schůzek, které každý týden nahráváme.
Pokud budou mít
zájem, mohou si
je stáhnout/prohlédnout. V plánu
je videa sestříhat a
udělat z nich jed„Kahootujeme“ během schůzky
no video, které
22. února.
bude obsahovat ty
nevtipnější chvíle z online schůzek a může to
sloužit jako památka. na tuto dobu. Jako „moviemaker“ se nabídl Standa, takže se určitě můžeme
těšit na pěknou vzpomínku na dobu covidovou
Imnu

Otcové zakladatelé
Antonín Benjamin Svojsík

Střípky z minulosti nedávné
❖ I nadále pokračují schůzky přes počítač. Na té
poslední jsme si zahráli i několik nových her (např.
Kahoot).

Dnes se přesuneme do tehdejšího Rakouska-Uherska,
do kterého se před první světovou válkou začíná šířit
skauting. Hlavní zásluhu na tom má Antonín Benjamin
Svojsík.
Ten se narodil 5. září 1876 jako druhý ze čtyř synů. Do

Antonín Benjamin
Svojsík (1876-1938)

tří let žil s rodinou ve Dvoře
Králové nad Labem, kde
pracoval jeho otec. Ve třech
letech mu však zemřel a rodina
se přestěhovala do Prahy. Stal
se členem Českého pěveckého
kvarteta, kde získal přezdívku
Benjamin. Od dětství měl rád
sport, a nakonec to byla jeho
životní náplň – stal se učitelem
tělocviku.

Když se Antonín dozví o skautingu, odjede v roce 1911
do Anglie – kolébce skautingu –, aby ho okusil na
vlastní kůži. A výsledek? Je nadšen! Na začátku
školního roku 1911/1912 pak zakládá první skautskou
družinu – jejími členy jsou žáci žižkovské reálky, na
které
Svojsík
učil.
Následující rok vydá
knihu Základy junáctví,
začíná propagovat skauting po celé republice a
nedaleko Lipnice nad
Sázavou proběhne první
český skautský tábor, po
němž je v září založen
Junák – český skaut.
Postupně pro skauting Skauti v Prokopském údolí, rok
1911
začíná získávat přední
české osobnosti. A jako se současně vyvíjel skauting
(Baden-Powell) a woodcraft (Seton), stejně tomu je i
v Čechách – hlavním propagátorem skautingu je
Svojsík, u woodcraftu je to Miloš Seifert.
Teď už se skauting začíná rychle rozšiřovat do dalších
koutů republiky i mezi děvčata. Začne vycházet i
časopis Junák. Určitou brzdou vývoje je samozřejmě
válka, i tak se ale skautingu i nadále docela daří. Po
válce je založena organizace Svaz junáků-skautů RČS
a Svojsík se (až do své smrti) stane jeho náčelníkem.
Během první republiky se dařilo skautingu, tudíž i
Svojsíkovi. v roce 1938 vyjel v létě do Sovětského
svazu, aby se seznámil s výchovou tamní mládeže.
Cesta však nebyla úplně úspěšná, neboť bylo
Svojsíkovi po většinu cesty špatně.
Týden po návratu
dostal horečky a
nakonec 17. září
1938 zemřel. Jeho
pohřbu se zúčastnilo na 3 tisíce
skautů.
Svojsíkuv hrob na Vyšehradě

„Skauting vylučuje totalitu, totalita vylučuje
skauting,“ prohlásil Svojsík poté, co se v srpnu 1938
vrátil ze Sovětského svazu. A měl pravdu. Narážel tím
na tamní režim, aniž by věděl, že
podobný režim přijde za několik
měsíců i do Československa a pro
český skauting bude znamenat
první zákaz skautské činnosti.
V roce 1945, po nejhorší válce
v dějinách lidstva, byl sice opět
Znak Junáka, dnes povolen, ale už po třech letech byl
největší české
opět
zakázán,
aby
byl
skautské organizace
v šedesátých letech na krátko
povolen, ale v roce 1969 opět zakázán. Svoboda přišla
teprve v roce 1989. A od té doby se skautingu v Česku
i ve světě daří…
Imnu

Výletujeme!
Standa a Kany se s námi podělili o několik fotek
z jejich výletů. Může to pro příští týdny sloužit jako
inspirace pro další členy. Pokud někam vyrazíte,
můžete své fotky/zápis také sdílet s Ondaquou!

NAHOŘE a
NALEVO: Standa
vyrazil na Plešivec
(654 m. n. m.). Výlet
si prý užil a může ho
doporučit i dalším.

NAHOŘE a NALEVO: zato
Kany vyrazil na druhou
stranu: do Nerestského
lomu u Mirovic. Mimo jiné
sem vedly i kroky během
yksuapi (výprava s přespáním) během tábora 2012.

Pro členy – zpestření nynější činnosti
Už potřetí nabízíme členům možnost zisku nějakým
bodů. Níže tak máte opět tři úkoly, které můžete, pokud
budete chtít, splnit. A samozřejmě si opět můžete nějak
pomoct (např. internetem). Zaslání odpovědí prosíme
do konce týdne – do neděle 7. března na mail
ondaqua@gmail.com.
Kmenová rada

Úkol č. 1: kytky
Za splnění maximálně 18 bodů (3 body za rostlinu)
Blíží se nám jaro (ostatně několik posledních dní je už
pěkné a teplé jarní počasí) a příroda se opět začne
probouzet k životu – začne kvést. Stromy se obalí
novým listím a kytky na loukách (i všude jinde) začnou
„zářit“. A v této (před)jarní době přinášíme fotky
několika kytek, u kterých si procvičíte znalost přírody.
Pro ulehčení tady máte nápovědu – 10 kytek – a vy
musíte každé přiřadit ten správný.
Nápověda: pampeliška lékařská, narcis bílý, jetel
plazivý, mák vlčí, pryskyřník prudký, sedmikráska
chudobka, vlaštovičník větší, jetel luční, kopretina
irkutská, štírovník růžkatý
obrázek 1:

Úkol č. 2: „test“
Za splnění maximálně 15 bodů (3 body za otázku)
Vaším úkolem je poslat odpovědi na těchto pět otázek.
Pokud na některou z nich neznáte odpověď, zkuste si
nějak pomoct – máte knihy, internet apod.
1) Náš oddíl se jmenuje podle indiánského kmene
Mohawk. Tento kmen byl součástí Irokézské ligy –
uskupení pěti (později šesti) podobných kmenů,
které spolu spolupracovaly. Najděte alespoň dva
další kmeny, které byly součástí Irokézské ligy.
2) Český skauting byl ve své historii 3x zakázán.
Napište alespoň jeden rok, kdy se zakázal.
3) Kanyatara je pátý náčelník Mohawků. Jmenujte
nějakého dřívějšího náčelníka Mohawků.
4) E. T. Seton napsal mnoho knih – např. knihu Two
little savages – zjistěte, jak se tato kniha jmenuje
v češtině.
5) Jak se u nás v oddíle nazývá rádce (ten, co vede
klan)?

Z plnění úkolů
Přinášíme několik fotek, které zaslali členové při
plnění úkolů v minulém a předminulém týdnu. Kdo se
na nějaké úkoly vrhne nyní?

obrázek 2:

NALEVO: Sofinky KPZ, NAPRAVO: obrázek, který
nakreslila ze svého pobytu venku

obrázek 3:

obrázek 5:

obrázek 4:

obrázek 6:

NALEVO: Icy fotka z pobytu venku, NAPRAVO: fotka
od Icy z plnění „uzlového“ úkolu

NALEVO: obrázek od Sáry z pobytu venku, NAPRAVO:
fotka od Honzy z pobytu venku

Ozvěny Ondaquy

Zábava

V této rubrice se přesuneme z Ondaquy č. 2 přes
Ondaquy č. 3 a č. 4 k pátému vydání z 1. 9. 2004.
Šéfredaktor (a tehdejší náčelník) Šakoh v ní píše o
jarním všestranném bojovníkovi (sportovní klání,
poslední bylo v listopadu 2019). Tady je krátký zápis
z této akce:

Šifra

9. 5. Všestranný bojovník, 2. kolo – jarní, čili kmenový
víceboj. Většina „disciplín“ byla na atletickém
ministadionu VII. ZŠ, „stovku“ jsme běželi na oválu
velkého fotbalového hřiště pod Fialkou. Počasí nám
nakonec přálo. Vítězství Osoondaha se očekávalo, jen
bylo otázkou, o kolik bodů zvítězí před Želvou.
Jenže Čiperkův výkon
nakonec překvapil a to,
že skončí stejně se
Želvou se nečekalo. Takže vítězovi blahopřejeme
a Čiperkovi zvláště. A již
začínáme
sledovat kmeFotografie ze září 2020, kdy na
stejném místě proběhla
nové rekordy. Na své
sportovní schůzka. Na fotce
výkony pak můžete,
Robin během běhu na 100
gambusíni, pohlédnout
metrů, v pozadí Imnu.
výše! Tužte se.

Opět je tu možnost zisku 15 bodů – úkol je stejný –
rozkódovat tuto šifru a poslat ji do 31. března na email
ondaqua@gmail.com. Klíč je dnes trochu těžší.
V tabulce napravo je abeceda a každé písmeno má
určitý znak – (ne)úplný obdélník a v něm tečka –
obdélník značí, jaký rámeček se má hledat a tečka na
začátku / uprostřed / na konci značí, jaké písmeno
z daného rámečku se
má použít. A lomítka
značí mezeru. V šifře
je
ukryt
jeden
Murphyho zákon.

Existují//dva///dru
hy/náplastí:/ty/kt
eré/nejdou/řilepi
t/a/ty/které/nejdo
u/odlepit
Vtipy

Z Ondaquy č. 5 vydané v září 2004,
autorem článku je Šakoh

Cestovatel v čase se objeví v roce 2019 a baví se
s mužem:
Muž: „Nooo…a jaký bude rok 2020? bude alespoň
trochu pozitivní?“
Cestovatel: „Jojo.“

Poznámka redakce: Celkem proběhly čtyři disciplíny –
běh na 500 metrů, běh na 100 metrů, skok do dálky a
vrh koulí. Nakonec vyhrál Osoonadah a na 2.-3. místě
skončili Želva a Čiperka

Ve škole:
„Čím by asi byl Jan Ámos Komenský, kdyby dnes ještě
žil?“
„Zaručeně nejstarším Čechem!“

Celá Ondaqua č. 5 je, stejně jako další čísla Ondaquy,
dostupná na našem webu www.indianipribram.cz.

Víte, že…
…jeden malý kousek brokolice obsahuje více vitamínu
C než 200 jablek.
…lidské oko váží 28 gramů.

Body navíc
15 bodů je vašich, pokud odpovíte na
otázky níže a do 31. března je zašlete na
mail ondaqua@gmail.com. Odpovědi
na všechny otázky jsou v Ondaquě!

Obě strany Ondaquy č. 5. Kromě zápisu ze Všestranného
bojovníka je tam tabulka výsledků z Všestranného bojovníka,
zápis z výpravy na vodu, výsledky javorové nažky z května a
června roku 2004 a novinky ze života oddílu.

Otázky k této Ondaquě:
1) Jak se jmenuje prezident WFIS?
2) V jakém roce zemřel Antonín Benjamin Svojsík?
3) Který kopec navštívil Standa?

