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editorial 

Znovuoživení 
odování bylo v posledních měsících dost 
upozaďováno, máme ale překvapení – na 
schůzce 5. dubna totiž bude obchůdek! 

Vyhlásí se bodování, na dálku se rozdají mušle 
(oddílové platidlo) a formou dražby si za ně čle-
nové budou moci koupit mnoho zajímavých věcí! 

Bodování má sloužit k motivaci členů, kteří, 
když se budou snažit, budou odměněni – body, 
mušlemi, a nakonec věcmi z obchůdku. Kvůli 
činnosti na dálku je to nyní těžší, rádi bychom ale 
opět bodování zviditelnili. Body můžete získat na 
schůzkách, z nějaké vlastní tvorby a z Ondaquev.  

Určitě na schůzku, členové, dorazte, bude to 
jízda! Pokud máte doma nějaké mušle, budou se 
vám hodit, pokud ne, nevadí – nějaké dostanete 
(budou vám připsány na „účet“). O vydražené věci 
se nemusíte bát – Kmenová rada vám je 

v následujících dnech donese domů      . 
A nakonec vám jako již tradičně chci popřát, 

abyste si chvíle u tohoto nového čísla užili. 
Konečně se začalo ukazovat jaro, tak snad to tak již 
zůstane – sluníčko nyní potřebujeme asi všichni… 

 
Imnu 

 
 

anketa 

Ptali jsme se 
Původně byla tato rubrika určena jen respon-
dentům z našeho oddílu, proč ji ale nerozšířit!? 
Dnes tu tak je např. odpověď na otázku od 
Watopnapy z kmene Shawnee. 
 

Otázka do této Ondaquy: 

Jak vypadá váš nynější den? 

Odpovídá: Watoknapa, 
náčelnice kmene Shawnee Zábřeh 

Jak vypadá váš nynější den? 
Tuto otázku mi položil 
šéfredaktor Ondaquy – 
časopisu kmene Mohawků 
– Imnu. Nakonec jsem to 
ukecala na protažení ze 
dne na týden, protože se 
obávám, že povídání o 

jednom dni by nebylo moc dlouhé. Obzvlášť 
v případě, že jste jako já pracující, který nepřestal 
pracovat ani po celou dobu pandemie. 

Což v reálu znamená… od pondělí do pátku 
prvních deset až dvanáct hodin od vypnutí budíku 
stejný program.  

Budík mám na 4. hodinu ranní – následuje 
cesta do práce firemním autobusem. V práci mám 
víceméně zajeté návyky, jako je např. obchůzka 
výroby nebo vytváření nejrůznějších reportů pro 
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Konečně to 

vypadá, že jaro 

je opravdu 

tady! Foto: 

pexels.com 
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šéfa. Jako všichni se těším na oběd, protože po něm 

je to už jen chvilka a jde se domů 😊. 
Teď přes zimu už to není každou volnou 

chvilku, ale když to trošku jde, tak hned po práci 
na sebe hodím pracovní oblečení a jdu na 
klubovnu. Práce je tam 
ještě hodně, a tak kousek 
po kousku postupujeme 
kupředu.  

Druhý velký koníček je 
u mě vyrábění (z kůže, 
z korálků a podobně), tak-
že jsem zimní období vyu-
žila naplno a splnila jsem si nejeden dávný sen – 
vyrobila jsem si nové roucho a také indiánské šaty 
– pravé z kůže, o kterých sním už opravdu 
hoooodně dlouho. Naposledy jsem vytvářela větší 
rozetu na přání – pro naši podnáčelnici. 

K večeru se kouknu s manželem na telku nebo 
vytvářím něco pro náš kmen – ať jsou to soutěže, 
či příspěvky, nebo doplnění bodování. 

Každopádně nejpozději úderem deváté se mi 
začnou klížit očka, a tak není, na co čekat… šupky 

dupky do postýlky… Dobru noc všem 😊! X   
 

Odpovídá: Imnu 
Hlavní změnou je pro mě 
nyní škola, která už několik 
měsíců opět probíhá jen 
přes počítač. 

Vstanu před sedmou, 
nasnídám se a připravím 
„do školy“. Každý den 
máme několik meetů, 

z ostatních předmětů máme zadanou práci. Je to o 
dost volnější než normální škola, ale v mnohém je 
to náročnější. Naštěstí meetů nemáme zase až tak 
moc nebo jsou mezi nimi 
pauzy, takže se mohu věno-
vat i něčemu mimo počítač. 

Odpoledne a/nebo ve-
čer se většinou snažím jít 
ven, abych si odpočinul od 
počítače, čtu si nebo dodě-
lávám nějaké úkoly.  

Věřím, že tento režim nebude už dlouho a do 
konce roku ještě zavítám do školy… X 

 

Odpovídá: Destruktus 
Tak můj den začíná tím, že vstanu. Většinou je to 
tak ve dvanáct. Potom se jdu podívat za 
Mochomůrkou, co má v tajných zásobách, takže 

snídani mám. Potom se jdu učit 
k Imnuovi a Špigy.  

Pak je čas oběda. To chodím 
různě, podle toho, kde to nejvíce 
voní. Někdy je to k Barmance a 
hodně je to k Honzíkovy. Potom 
jdu na online kroužek Zumby. A 
potom na svačinku k Icy.  

A jelikož jsem teď na online schůzky moc 
nechodil, tak to doháním a koukám každý den na 
jeden záznam ze schůzek. Večer si dám večeři – to 
jdu samozřejmě Standovi do picérije.  Tam to mají 

fakt dobrý. A jak se říká – 
večeře základ dne. Potom si 
jdu ještě zkrášlit skautský 
zápisník. a jdu si zahrát na 
nervy a další hudební nás-
troje, na které umím.  

Večer miluju diskotéky, 
takže si jdu od Kanyho 

potají vzít brambůrky a od Kačky hodně dobrý 
barevný světýlka. U Mochomůrky si dám párty, a 
to už jsem pak unavený, tak usnu ve 
Mochomůrkově velké posteli. X 
 

 

 

ze života oddílu 

Střípky z minulosti nedávné 
❖ Stále se scházíme jen online. Na programu 

posledních dvou schůzek byla mj. opět hra 
Agenti, Scribble.io nebo hra 
Hashi. Krom toho si 
povídáme, smějeme se a 
snažíme se probírat i něco 
skautského X 
 
❖ Od schůzky 12. března 
se našich schůzek účastní i 
dvě nové holky – Natálka a 
Katka, se kterými se z dří-
vějška zná náčelník Kanya-
tara. Jsou bohužel z Moravy, 
ale nyní se mohou účastnit 
alespoň našich online schů-
zek. X 
 
❖ Online schůzky jsou 

také možnost pro návštěvu někoho, kdo by se 
„živé“ schůzky účastnit nemohl. Mohli jsme tak 
již přivítat několik Šavanů a na poslední 
schůzce k nám zavítal i bývalý člen Samotář. X 

Večer miluju 
diskotéky. 

Zimní období 
jsem využila 
naplno a spl-
nila si neje-

den dávný sen. 

Věřím, že 
tento režim 
nebude už 

dlouho. Hra Hashi. Cílem 

hry je mezi čísly 

udělat mosty (číslo 

značí počet mostů, 

které od čísla 

povedou. 
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ze světa 

Zábava 

Šifra 
15 bodů získáte za odeslání vyluštěné šifry na mail 
ondaqua@gmail.com do konce dubna. Dnešní šifra 
je opravdu jednoduchá, takže body budou skoro 
zadarmo. 

SaNbAcD SdE,eMfOgHhAchEiKjOkVlÉ,m 
TnĚoŠpÍqTrE NsA OtBuCHvŮwDxEyKz! 
 

Vtipy 
Přišel dědeček na návštěvu a 
viděl, jak si vnuci hrají na 
indiány: 
„Mohu si s vámi taky zahrát?“  
„Ale dědo, tebe už potřebovat 
nebudeme. Ty už jsi 
skalpovaný.“  
 

Policajt hází do kopřiv papíry. Přijde k němu 
druhý a říká:  
„Proč házíš ty papíry do kopřiv?“  
„To víš, velitel mi nařídil, abych ty tajné 
dokumenty spálil.“ 
 

Víte, že… 
…nedostatek kyslíku v mozku po dobu 5 až 10 
minut vede k jeho trvalému poškození. 
…Sloní kly mohou vážit i 200 kg. 
…rok na Neptunu je stejně dlouhý jako 165 let na 
Zemi. X 
 

 

 

ze světa 

Výročí 

12. dubna 1961: Den prvního letu 
člověka do vesmíru 

V druhé polovině minulého století probíhala ve 
světě studená válka mezi Západem (USA a 
demokratické státy) a Východem (Sovětský svaz 
(SSSR) a socialistické státy). Nebyla přímo válka 
zbraněmi, ale spíše předháněním se a mírovým 
soupeřením v mnoha věcech, např. právě 
v dobývání vesmíru. 

Hlavními rivaly (samozřejmě) bylo SSSR a 
USA. V roce 1957 se SSSR povedlo vypustit první 
umělou družici Sputnik 1 a stejného roku byl na 

palubě družice 
Sputnik 2 na 
oběžnou dráhu 
Země vynesen i 
první živý tvor – 
pes Lajka. 

Další meta 
byl člověk ve 
vesmíru. Prvním 

člověkem ve ves-míru se 12. 4. 1961 stal mladý 
letec Jurij Gagarin (1934-1968). Po dlouhém 
tréninku byl vybrán jako nejvhodnější kandidát na 
tuto misi. Kosmická loď odstartovala v 9.07 
moskevského času z Kazachstánu. „Jedeme“, 
zvolal Gagarin, když se odlepil od Země. Prakticky 
vše bylo řízeno ze Země, Gagarin byl spíše takový 
divák. Po 108 minutách, během kterých obletěl 
Zemi, úspěšně (i když pár problémů tam bylo) 
přistál. 

Po přistání se z něj stala hvězda. Objížděl 
Rusko i svět a všude mluvil o svých výsledcích. 
„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl 
jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a 
rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“, řekl 
mimo jiné. Gagarin zemřel na konci března 1968, 
když se zřítilo letadlo, ve kterém letěl. Jeho smrt 
nebyla pořádně vyšetřena, je proto mnoho teorií, 
co se mohlo stát.  

Vesmírný závod pokračoval nadále. Doteď se 
více dařilo Sovětům, byli to ale Američané, kteří 
jako první stanuli v roce 1969 na Měsíci. X Imnu 

 

 

 

ze světa 

Trocha moudrosti 

Albert Einstein (1879-1955) byl fyzik, který je 

„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí 

světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky 

a kameny.“ 

– Albert Einstein 

Jurij Gagarin. Foto: info.cz 

Foto: potetuj.cz 

NALEVO: čára ukazující, kudy Gagarin proletěl. Foto: 

wikipedia.org; NAPRAVO: československá poštovní známka, 

na níž je vyobrazen Gagarin. Foto: infofila.cz 

mailto:ondaqua@gmail.com
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považován za jednoho 
z nejvýznamnějších věd-
ců vůbec. 

O fyziku se zajímal už 
od dětství. Po gymnáziu 
v Mnichově pokračoval 
ve studiu ve Švýcarsku. 
Po dostudování učil ma-
tematiku a fyziku nebo 
pracoval na patentovém 
úřadu. 

Zlomový pro něj byl 
rok 1905. Krom jiného 

v něm publikoval práci na téma speciální teorie 
relativity – v ní se objevila i dnes tak známá 
rovnice E = mc2. – tím v podstatě položil 
základ atomovým zbraním . 

V roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. I nadále 
pokračoval v bádání v oblasti fyziky a pracoval na 
teorii relativity. Po druhé světové válce se stal 
předsedou sdružení amerických fyziků a podílel se 
na založení Hebrejské univerzity v Jeruzalému. 
Zemřel v roce 1955 ve věku 76 let. 

Citátem napsaným výše Einstein odkazuje na 
vznik atomové bomby, k níž přispěl. Těmi by se 
nejspíše bojovalo v příští světové válce. Vše by 
zničili a lidstvo by muselo začít od znova. X Imnu 

 
 

 
ze života oddílu 

Ozvěny Ondaquy 
Součástí Ondaquev byly i zápisy z akcí. Např. 
v jejím 14. čísle se psalo o táboře 2007. Tady máte 
zkrácenou verzi zápisu. 
 
Letos se nám, po několika letech, opět podařilo jet 
na opravdový tábor! Stálých účastníků tábora bylo 
deset – náčelnictvo: Osoondah, Šingas, Fanušu; šéf 
kuchyně: Štěpánka; z klanu Žlutého Vlka Kuželka 
a Komb, od Modrých Želv Čiperka, Jasan, Pachole a 
Pila.  

Tábor trval od soboty 30. 6. do neděle 15. 7. 
Navštívili nás Šakoh s manželkou, Hiawatha s 
Akatewitou z Neskenonu, náš 
soused “přes les” Slepejš a o 
návštěvním dni i četné 
rodičovstvo.  

Postavili jsme si táborovou 
bránu, obnovili přehrádku, 
vyrobili “ledničku”, vodovod, 
vystřídali se v kuchyni, při 

přivážení vody, přípravě dřeva. Stihli jsme si 
zahrát spoustu her. 

Táborová hra s názvem “Údolí Vran” dala 
název i letošnímu táboru. - Tábor Údolí Vran. 
Kmen Mohawků jejím prostřednictvím učil mladé 
chlapce ze svého kmene všemu, co má umět 
správný indián.  

Podle ohlasů byl tábor náročný. To je jistě 
pravda – dělali jsme spoustu věcí, které nejsou 
vysloveně nutné pro provoz tábora. Pravdou také 
je, že v kamnech se topí stejně, ať se vaří pro deset 
nebo pětadvacet lidí, a v pětadvaceti na tebe 
“nevyjde tolik dřeva”. Vezměte to ale z jiného 
pohledu: dokázali jsme sobě i jiným, že to 
dokážeme. Já jsem jako kluk četl “foglarovky” (a 
mám-li čas, čtu je dosud) a chtěl jsem být na 
táboře, který si s kamarády sami postavíme. 
Předtím, než jsem před jedenácti lety přišel do 
příbramského oddílu Vlků – čtvrtého oddílu (a 
chvilku předtím skautoval v Březnici), jsem byl na 
dvou táborech a tam mi právě tohle chybělo. Byl to 
prostě fofr... :-)  

 
Autorem tohoto článku je Kanyatara, zkráceno 

 
Celá Ondaqua č. 14 je, stejně jako další čísla časo-
pisu, na našem webu www.indianipribram.cz. X 
 
 
 
pro členy 

Body navíc 

Odpovědi zaslané do konce dubna na adresu 

ondaqua@gmail.com = 15 bodů      . 
 

1) Jak se Watoknapa dopravuje do práce? 
2) V jakém roce získal A. Einstein Nobelovu cenu? 
3) Kdy se do vesmíru poprvé podíval člověk? X 
 

 

 

komiks 

Ten Garfield… 

Foto: pinterest.cz 

http://www.indianipribram.cz/
mailto:ondaqua@gmail.com

