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editorial 

Změna. K lepšímu? 
ak nám minulý týden zase napadl sníh, ale 
po několika hodinách z velké části roztál. 
Letos to takto bylo už asi počtvrté. Oproti 

minulým letem je to docela jiné. 
A jiná je i Ondaqua. Redakce si totiž dovolila 

udělat několik změn, jak jste si asi už všimli. 
Nějaké změny jsou v rubrikách, další změny jsou 
po vzhledové stránce. 

První z nových rubrik je Anketa – v té vždy 
najdete nějakou otázku, na kterou odpoví někdo 
z Kmenové rady. Ve Výročí vždy vzpomeneme na 
nějakou událost (osobnost), v rubrice Trocha 
moudrosti bude zase zamyšlení nad nějakým 
citátem. Krom toho ale tato Ondaqua nabízí i 
nemálo dalších článků. 

Po vzhledové stránce přibyl obsah a také 
základní informace o oddíle. Dále jsme upravili 
„logo“ Ondaquy nebo začali číslovat stránky. Více 
o těchto změnách asi není potřeba psát. 

Na závěr chci poděkovat všem, co se na této 
osmistránkové Ondaquě podíleli a všem 
čtenářům popřát pohodové čtení. Vaše případné 
nějaké postřehy nebo připomínky k Ondaquě 
můžete psát na adresu ondaqua@gmail.com.  
 

Imnu 
 

 
anketa 

Ptali jsme se Kmenové rady 
Zcela nová, a snad zajímavá, rubrika. V každé 
Ondaquě položíme nějakou otázku členovi 
(členům) mohawské Kmenové rady (Kanyatara, 
Standa, Imnu a Špigy). Dotázaní na ni pak odpoví. 
Budete se tak moci dozvědět mnoho nových a 
zajímavých informací od členů náčelnictva 
našeho oddílu      ! 

Otázka do této Ondaquy: 

Proč jste skauty a proč jimi chcete být 
i nadále? 

Odpovídá: Kanyatara 
Můžu mladším skautům – 
bratrům a sestrám předat 
něco, k čemu by se jinde 
těžko dostali, naučí se a 
zažijí něco skvělého a 
neobvyklého. Těší mě to, 

baví a dává smysl. Skauting může dát člověku 
leccos – životní směr, náplň i přátelství. A  
to přesně mi dává.  
 

Odpovídá: Standa 
Já skaut nejsem. Zatím se za něj 
nepovažuji. Je to asi tím, že 
jsem se k Mohavkům přidal 
relativně nedávno. Tedy sice 
před několika měsíci, ale 
většinu času jsem s nimi strávil spíš online přes 

T 

93. 
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Ondaqua je věž na palisádě irokézského hradu. 

Oddílový časopis Kmene Mohawk Příbram 
Redakce: ondaquy@gmail.com 

Náš oddíl hledá nové členy (kluky a holky od 

šesti let)! V případě nás kontaktujte. 
Web: www.indianipribram.cz 

Kontakt (vedoucí): tel. 774 914 200;  

e-mail: ahoj@frantisekmaska.cz  
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počítač. Nemám ani žádnou skautskou zkoušku a 
leckterý nováček ví o skautingu víc než já – což se 
při různých online kvízech i potvrzuje. Někdy je 

to trochu ostuda     . Ale jako dítě jsem rád jezdil 
na tábory. Do přírody cho-
dím rád na výlety i tam 
občas přespat. Moc mě baví 
i různé hry venku a nebaví 
mě sedět doma a nic 
nedělat. A všechny ty prak-
tické věci, co se skauti učí a 
umí, se můžou hodit a jsou 

zajímavé. Takže se skautem snad stanu, až to 
situace tam venku dovolí.  
 

Odpovídá: Špigy 
Skautka jsem, protože mě 
baví, když chodíme do pří-
rody. Zároveň se i naučíme 
věci do života, jako třeba 
první pomoc. Zároveň se mi 
líbí, jak třeba spíme v týpí. 
A chci jím být, protože si 
myslím, že se ještě toho 
spoustu naučím. A mám 
ráda, že si někdy odpočinu 
od rodiny. Prostě mě skaut 
celkově baví, z několika 
důvodů.  
 

Odpovídá: skřítek Gaius Destruktus I. 
Servus děcka! 
Když jsem se k vám tehdá na 
táboře v Borotíně přidal (a ten 
tábor jste pak díky mým 
kouskům po mě i pojmenovali), 
úplně se mi změnil život. 
Přestože jsem tehdy spoustu 
věcí pokazil a zničil, měli jste se 
mnou srandu a vůbec jste se na mě nezlobili, že 
jsem něco pokazil. Zažíval jsem s vámi 
dobrodružství her, bojovek, strachy nočních 
hlídek, když to v lese praská a funí a pak tu úlevu, 

když si posvítíte a zjistíte, že 
to byl jen ježek... Nebo ty 
vodácké výpravy! Žabákovy 
skoky, Mizíkovy hlášky i 
Kanyho přednášky, při 
kterých vždycky usnu... 
Nebo malebnost slibových 
ohňů a indiánských sněmů... 

To v člověku (natož pak ve skřítkovi) zanechá 
pěkný pocit. Tak proto jsem byl tak rád s vámi a 
až to půjde, zase vám někomu nenápadně 
vklouznu do batohu a nechám se odnést na 
nějakou výpravu. To bude krááása! Tak buďte 
zdrávi a až budou ty volby na náčelníka, tak si na 
mě vzpomeňte a dejte mi hlas!  
 
 
 
z činnosti oddílu 

Rok s covidem 

Koronavirus už rok ovlivňuje i 
oddílovou činnost. Jak moc se s ním 
dá fungovat? 
 
„Covida“ tady máme už rok. Omezil činnost, ta 
byla pak zase obnovena, aby byla zase 
pozastavena, aby byla zase obnovena, aby byla 
zase pozastavena, abychom se dostali do 
dnešních dní. 

Rok 2020 jsme zahájili vcelku bez problému 
a mimo jiné jsme stihli Výpravu za bobry – při ní 
jsme navštívili Beroun – tamní bazén nebo 
pizzerii – a Žlukovice. 

Na začátku března přišli první restrikce, 
činnost ale ještě fungovala a stihla se i víkendová 
Výprava do Prahy Neprahy – původní cíl byla 
Praha, kvůli šířícímu se koronaviru jsme ale raději 
jeli do Myštic. Po výpravě ale přišlo i stopnutí 
činnost a klubovna osiřela, společné podniky byly 
zrušeny, činnost byla omezena na minimum. Pro 
oddíl (a samozřejmě pro celý svět) to byla neví-
daná situace, kterou asi zatím nikdo v takovéto 
velké podobě nezažil. 

V průběhu dubna přišla malé zlepšení – na 
webu začal vyházet Rádce a proběhly první online 
schůzky, na kterých jsme se mohli vidět, slyšet, 
něco si zahrát nebo se naučit. Takto to 
pokračovalo i během května. 

V červnu se naplnilo naše očekávání – opět 
jsme mohli začít fungovat naživo. Během toho 
jednoho měsíce jsme stihli několik schůzek, jednu 
výpravu do Brd a pár brigád v klubovní zahradě. 
Tento zvláštní rok zakončil letní tábor, který opět 
proběhl se Šavany na louce u města Štíty. 
V průběhu prázdnin pak byla činnost minimální. 

V září započalo další období oddílu, mohli 
jsme přivítat nové členy a doufali jsme, že 
koronavirus je už za námi. Ukazovalo se však, že 

Jako dítě jsem 
rád jezdil na 

tábory. 

Skaut mě 
celkově baví, 

z několika 
důvodů. 

Ty vodácké 
výpravy! Ža-
bákovy sko-
ky, Mizíkovy 

hlášky. 
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to není pravda… 
V září proběhla jedna vícedenní výprava – na 

vodu –, v říjnu také – do Myštic. Po ní ale přišlo 
opětovné pozastavení činnosti a oddíl se musel,  
stejně jako školy, přesunout do online prostoru. 
Naštěstí jsme už měli nějaké zkušenosti z jara, 
takže jsme plynule přešli na online schůzky, které 
probíhají přes Jitsi meet. A v průběhu měsíce se 
k nám přidala i nová posila vedení – Standa.  

Listopad byl stejný jako říjen, v prosinci jsme 
se ale mohli, díky opětovnému povolení někte-
rých nařízení, párkrát vidět. Pozitivní bylo, že se  
nás sešlo stejně jako v září (12). Tradiční nadílky  
 
 
 
 

 

ale musely proběhnout opět jen přes počítač, 
jelikož opětovné omezení činnosti na sebe 
nenechalo dlouho čekat.  

A od prosince se nic moc nezměnilo. Každé 
pondělí se virtuálně scházíme, jednou za dva 
týdny vychází Ondaqua, v posledních týdnech 
dostali členové možnost přivydělat si body 
splněním několika dobrovolných úkolů. Činnost 
nemůže být tak, jak jsme byly zvyklý dříve, 
snažíme se ale využít alespoň těch možností, co 
máme. Normální činnost nám ale chybí a věříme, 
že se k ní brzo navrátíme. Vyhlídky teda bohužel 
zatím nejsou úplně nejlepší…    Imnu 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rok s covidem – fotopříloha 
 

Zatím v pohodě. Fotka 

z návštěvy bazénu Výpravy za 

bobry v únoru 2020, zleva 

Špigy a Icy. Zatím netušíme, co 

nás za necelé tři týdny čeká… 

Změna plánů. Výprava do Prahy 

Neprahy 13.-15. 3. 2020, zleva Imnu, 

Špigy a Icy. Školy už jsou zavřené, my 

ale ještě fungovat můžeme. I to se má ale 

za chvíli změnit… 

Konečně! Fotka je z první online schůzky 28. 

dubna 2020. Krom Mochomůrky (na fotce) se ho 

účastní ještě Kanyatara, Imnu, Špigy a Icy. 

Naštěstí to klaplo! Činnost naživo jsme obnovili 

v červnu a tábor tak mohl (s několika omezeními) 

proběhnout. 

Opět naposledy. Výprava o prvním 

říjnovém víkendu byla poslední před 

opětovným uzavřením činnosti. 

Zase jen na chvíli. V prosinci 

nám nařízení povolili se setkat, 

po dvou schůzkách jsme ale za-

se museli přepnout na online. 

 

Zatím beze změny. Rok 

2021 (nalevo a nahoře) 

zatím jedeme celý online. 
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ze života oddílu 

Střípky z minulosti nedávné 
❖ Schůzku 1. 3. jsme věnovali krátkému kvízu o 

české historii a českých památkách, povídání si 
o celoroční hře a nové hře Agenti.  

 
❖ Na schůzce 8. 3. jsme mohli opět přivítat 

návštěvu od Šavanů – Dredy. Společně proběhl 
další kvíz, tentokrát o tom, co by měl znát 
skaut. Druhou část schůzky pak tvořilo 
hóóódně dlouhé pexeso.  

 
❖ Bodování jede i nadále! V současnosti probíhá 

dopočítávání bodů za měsíc únor.  
 
 
 
skauting 

Skautské symboly 
Rozumím základní symbolice týkající se 
skautingu. 
1. Skautská lilie 
2. Trojlístek 
3. Woodcraft (lesní moudrost) 
 

1. Skautská lilie 
- znamená pocit sounáležitosti 
všech skautů 
- prostřední list značí střelku 
kompasu 
- tři listy znamenají tři body 
skautského slibu  

- tři listy znamenají také tři věkové kategorie: 
vlče, skaut, rover 

 
2. Trojlístek 
- prastarý symbol štěstí a lásky 
k bližnímu 
- zlatožlutý trojlístek na 
modrém podkladu je vykládán 
jako slunce, které svítí na 

všechny děti světa 
- tři lístky jetelíčku lze vykládat jako tři věty 
slibu nebo tři věkové kategorie skautek 
- dvě hvězdičky se svými deseti cípy představují 
skautské desatero 

 
3. Woodcraft (lesní moudrost) 
- symbolem je bílý štít s modrými rohy 

- rohy znamenají „útok“ a štít „obranu“ 
- je tím vyjádřena myšlenka „zdatný a 
připravený“ 

- modrá barva připomíná, 
že naše myšlenky jsou 
jako „modrá obloha“ tzn., 
že jsou jasné 
- bíla barva štítu je barva 
čistoty     Icy 

 
 
 
skauting 

Příspěvky bez písmen 
Do Ondaquy se rozhodl přispět i jeden nováček – 
Sofinka. Jelikož ale chodí (nyní teda moc nechodí) 
teprve do první třídy, rozhodl se místo psaného 
příspěvku něco nakreslit. Tady se tedy můžete 
podívat na dva její obrázky a klidně se zamyslet 
nad tím, co jimi chtěla ztvárnit.  
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skauting 

Stavba týpí 
Na stavbu týpí je potřeba hodně lidí a hodně tyčí 
stejné délky (např.: 4 metry). První ale potře-
bujeme jen 3. 

Ty pak postavíme do tvaru kuželu a nahoře 
svážeme. Potom přidáme další tyče. Okolo kuželu 
z tyčí omotáme plachtu. Na koncích plachty, které 
musíme spojit, necháme dole volné místo na 
vchod. 

Vím, že je trochu blbí psát o tomhle, když jak 
postavit týpí z 
našeho kmene 
víme všichni, ale 
nechci psát o 
situaci s covi-
dem, protože si 
myslím, že o tom 
už někdo píše. 
Nemá to být 
článek, ale spíše 
taková zajíma-
vost.    Kačka 

 
 
 
ze života oddílu 

Celoroční hra 
Jak to nyní s celoroční hrou vypadá? Bylo 
vyhlášeno už 21 etap, přičemž ty tři poslední se 
ještě dají splnit – článek do Ondaquy, desková hra, 
čtvercovka. Více informací o etapách je ve sdílené 
tabulce.  

Na prvním místě je nyní Icy se 36 body, na 
druhém Kačka (34 bodů), na třetím Špigy (28 
bodů). Za nimi jsou pak Mochomůrka (20 bodů), 
Barmanka (17 bodů) a dále Sofie, Honza, Sára a 
Robin. Za každou etapu se dají získat až tři body, 
takže pokud by měl někdo splněný všechny etapy 

na tři body, mohl by mít 63 
bodů. Hra stále pokračuje, 
takže šanci být první mají 
stále všichni.    Imnu 

pro členy 

Zpestření nynější činnosti 
V minulých několika týdnech měli členové 
možnost přivydělat si nějaké body, pokud splní 
několik úkolů. V minulém týdnu sice tato možnost 
nebyla, teď je tu ale zpět a ve dvou úkolech tak 
můžete otestovat získat nové znalosti i body, 
pokud je správně splníte.  

Úkoly jsou dobrovolné, pokud se rozhodnete 
je zkusit, odešlete je do konce týdne (21. března) 
na emailovou adresu ondaqua@gmail.com. A 
opět si můžete pomoct čímkoliv okolo vás.  

 

Úkol č. 1: příspěvek do Ondaquy 
Za splnění je až 50 bodů (podle kvality). 
Možnost přispět do Ondaquy mají členové vždy. 
Jejich činnost je bodována a nyní je to i jedna 
z etap. Pokud však zašlou nějaký příspěvek 
v tomto týdnu, mohou získat až 50 bodů, oproti 
30 bodům, které získají normálně. Při hodnocení 
samozřejmě záleží i na délce, věku nebo kvalitě  
 

Úkol č. 2: vylepšení zápisníku 
Za splnění je až 40 bodů (podle kvality). 
Jelikož se nyní nevídáme (vyjma online schůzek), 
skautské zápisníky moc nepotřebujeme, což je ale 
možná škoda. Vaším úkolem je si ten váš nějak 
vylepšit. Pokud ještě nějací nováčci zápisník 

nemají, věřím, že si ho opatří 😊. Do zápisníku 
můžete napsat zápis z online schůzky, něco 
nakreslit, napsat morseovku, oddílové pokřiky 
nebo udělat cokoliv jiného, co vám zápisník nějak 

vylepší nebo bude 
v budoucnu (až se vrátí 
normální činnost) hodit. 
Jako důkaz pošlete fotku. 
Hodnotí se kvalita, délka, 
ale opět samozřejmě i věk 
autora.    Kmenová rada 
 

 
 
ze světa 

Zábava 
Taktéž už starší rubrika. V ní bude (většinou) 
k nalezení šifra, za jejíž vyluštění můžou členové 
získat body, několik vtipů (těch v nynější době 
nikdy není dost      ) a v neposlední řadě se tu 
vždy dočtete nějakou tu zajímavost ze světa. 

Tábor 2018. Na louce u Štítů jsme 

tábořili s kmenem Shawnee a stálo 

tam 10 týpí. 

NALEVO: příhoda Rychlých Šípů od Icy (etapa č. 16); 

NAPRAVO: obrázek kroje od Kačky (etapa č. 10). 

mailto:ondaqua@gmail.com
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Šifra 
Opět morseovka. Za její vyluštění získáte 15 bodů, 
pokud ji pošlete do konce března na email 
ondaquy@gmail.com. Jako pomůcku přidáváme i 
klíč. V šifře se skrývá krátká jarní básnička.  

...-||.-..|.|...|.|| 

...-||-|.-.|.-|...-| 

.||...|.--.|..|-.|-.-| 

.-||-...|..| .-..|.-|| 
-.-|---|-.| ...-|.-| 
.-..|..|-.|-.-|.-|||  
--..|...-|---|-.|.|  
-.-.|-.-|-.--||--| 
.-||-.|.|--..|.-|     
--..|...-|---|-.|..| 
-||.-|.-..|.||--..|  
.-||-|---||-.-|.-.| 
.-|...|-.|.||...-|    
---|-.|..|||  
 

Vtipy 
Když se to vyhodí nahoru, je to hnědé a když to 
spadne, je to bagr. 
Co je to? 
Kinder vejce. 
 

„Jakou mám naději, pane 
doktore?“ 
„Tuhle operaci dělám už po 
osmadvacáté“ 
„Tak to jsem klidný.“ 
„Jistě – jednou se to povést 
musí.“ 

 
Letí dva policajti ve vrtulníku 
a jeden povídá druhému:  
"Rozbila se nám klimatizace."  
"Jak jsi to poznal?"  
"Protože pilot se potí a ten 
velkej větrák nad náma se 
netočí."  

 
Přijde Pepíček do lékárny a říká:  
"Máte něco proti bolesti?"  
"A co tě bolí?"  
"Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvěd-
čení." 
 

Víte, že… 
Speciál: zajímavá říše zvířat 
…hadi jsou dokonalý masožravci. Nikdy 
nesežerou žádnou rostlinu. 
…šimpanzi sdílí 99 % své DNA s lidmi. 

…tučňák císařský je schopen se 
ponořit do hloubky přes 500 
metrů a zůstat pod vodou až 27 
minut. 
…velrybí žraloci mohou žít až 
100 let. 

…opice jsou vyškoleny, jako pomocníci na 
kokosových plantážích v Malajsii a Thajsku. 
…nejvyšší zaznamenaná rychlost koně byla 70,76 
km/h. 
…delfíni mezi sebou mluví ve větách. 
… psí čich je 10 000x silnější než lidský. 
…nejstarší pes zemřel ve věku 29 let. 
…žirafám stačí 5 až 30 minut spánku denně. 
…orel dokáže zabít mladého jelena, a ještě s ním i 
odletět. 
…rorýs obecný nemůže chodit kvůli své vnitřní 
struktuře nohou.  
…nosorožci nejsou vůbec pomalá zvířata, jak si 

mnozí myslí. Mohou dosáhnou 
rychlosti až 55 km/h. 
…prasata se vůbec nepotí. 
Nemají totiž skoro žádné potní 
žlázy, takže se ochlazují 
válením v louži nebo v bahně. 

…sovy jsou jedinými ptáky, kteří jsou schopni 
rozlišit modrou barvu.  
 
 
 
ze světa 

Výročí 
V této nové rubrice si vždy připomeneme výročí, 
které se událo od nějaké význačné události nebo 
od smrti někoho významného a připomeneme si, 
co za událost (osobnost) to bylo. 
 

24. březen 1989: Den ztroskotání 
ropného tankeru Exxon Valdez 
 
Je 24. březen 1989 a jsme v zálivu prince 
Williama. V místě s krásnou přírodou – na moři 
jsou ledovci, mezi kterými žijí kosatky, tuleni a 
mnoho druhů ryb, na souši jsou hory, které 
obývají medvědi či ptáci. 

mailto:ondaquy@gmail.com
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Několik minut po půlnoci tudy z nedalekého 
přístavu Valdez projíždí tanker Exxon Valdez, 
když narazí na korálové útesy. Nehoda se 
okamžitě oznámí, než se ale sjedou záchranáři a 
začnou něco dělat, do moře unikne 40 tisíc tun 
ropy, které tanker převážel. 

Postupně se začíná ukazovat, jak velká 
nehoda se stala. Kvůli nepřipravenosti záchra-
nářů se ropa rychle rozšířila do okolí, kde začala 
hubit tamní živočichy, kteří byli od ropy 
poleptáni, nebo se jim dostala do těla. 

Dobrovolníci i záchranáři se samozřejmě 
snažili pomoct trpícím zvířatům, zachránit se ale 
povedlo jen minimum. Následky této ekologické 
katastrofy zemřelo na čtvrt milionu ptáků, 
několik tisíc vyder, asi 300 tuleňů, přes 20 
kosatek a mnoho dalších živočichů. Zemřeli, ale za 
nic nemohli. 

Kromě záchranných prací se samozřejmě 
začalo vyšetřovat, kdo za nehodu může. Kapitán 
lodi Joseph Hazelwood byl shledán vinným a 
musel zaplatit 50 000 dolarů a veřejně pros-
pěšnými pracemi odpracovat 1000 hodin. 
Společnost Exxon, které tanker patřil, musela 
zaplatit skoro 10 000 000 000 korun českých. 
Samotná loď byla opravena, a ještě několik let 
pod jinými jmény fungovala. Až v roce 2012 byla 
odstavena. 

Tato nehoda, stejně jako mnoho dalších 
ekologických nehod způsobených člověkem, nám 
ukázala, co všechno svou neopatrností způsobit 
člověk. Jedna neopatrnost zabila statisíce 
živočichů a znehodnotila obrovské území, které 
se dodnes z katastrofy plně nezotavilo.    Imnu 

 

 
 
 
ze světa 

Trocha moudrosti 
Cílem této nové rubriky je se vždy zamyslet nad 
nějakým citátem od nějaké slavné osobnosti a 
trochu se podívat do jeho života. 

Martin Luther King (1929-
1968) byl americký kazatel a 
významný vůdce afroame-
rického hnutí za občanská 
práva. 

Po studiu se ve 24 letech 
stal pastorem v Montgomery 
v Alabamě. Postupně se začal 
zajímat o práva černošského 
obyvatelstva, které v té době 

nebylo v Americe na stejné úrovni jako to bílé. 
Roku 1957 Southern Christian Leadership 
Conference, která se snažila nenásilně prosadit 
práva černošských Američanů. V roce 1963 

„Nemůžeš-li létat, běž. Nemůžeš-li běžet, jdi. 

Nemůžeš-li ani jít, plaz se. Ale ať už děláš 

cokoliv, musíš se neustále pohybovat 

kupředu.“ 

– Martin Luther King 

Obrázek ropné skvrny okolo tankeru. Záchranáři nestihli 

včas zamezit úniku a šíření ropy, takže ztráty byly obrovské – 

ptáci, ryby, kosatky, vydry, tuleni a údajně miliardy(!) jiker 

lososů a sleďů. Některým zvířatům se ropa dostala do 

trávicího traktu, jiným prožrala těla, jiní se v ní nemohly 

pohybovat, jiní díky ní přišla o potravu. 

 

Záliv prince Willi-

ama, místo s nád-

hernou přírodou a 

mapa zálivu a přís-

tavu Valdez 

(popisky). 
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pronesl svůj slavný proslov I Have a Dream a o 
rok později získal Nobelovu cenu míru. Postupně 
se mu (a jeho okolí) opravdu povedlo prosadit 
některé zákony, které zajistili Afroameričanům 
lepší postavení ve společnosti. 

Martin Luther King byl zastřelen 4. dubna 
1968 v Tennessee, na balkoně hotelu, ve kterém 
pobýval. Jeho vražda vedla k vypuknutí mnoha 
protestů v mnoha městech. Jeho pohřbu se 
zúčastnilo na 300 000 lidí.    Imnu 
 

 
 
ze života oddílu 

Ozvěny Ondaquy 
Po desátém čísle Ondaquy (viz minulá 

Ondaqua) se časopis na dva roky odmlčel, 
v dubnu 2007 se ale vrátil. Předkládáme úvodní 
článek z této jedenácté Ondaquy, jehož autorem 
je nynější náčelník Kanyatara. 
 

Místo úvodu...  

Před několika lety vycházel oddílový 
časopisek “Vlčí stopou”. Bylo to někdy kolem roku 
1996 až 1998. Po táboře roku 1998 jsme našli 
zalíbení ve všem indiánském a oddíl jsme 
přejmenovali na kmen “Mohawk”. Potom začala 
vycházet “Ondaqua” - vyšlo asi deset čísel a potom 
se na několik let odmlčela...  

Nyní přichází čas, aby povstala zašlá sláva 
Mohawků a s ní se jako bájný Fénix znovu vrací 
naše Ondaqua – v druhém ročníku trochu jiná, ale 
pořád naše. Kmen a nás čeká několik změn 
(doufejme, že jen k lepšímu): chceme se vrátit ke 
kořenům – vzpomenout a zamyslet se nad 
stoletým výročím skautingu, oslovit a poznat naše 
dávné členy; vzpomenout na kmen “Neskenon”, 
obnovujeme bodování “Javorovou nažku” 
jednotlivců a “Javorový list” klanů, začneme opět 
jezdit na vodu, na Velikonoční Robinzonádu, do 
Brd, budeme hrát lakros, sportovat, bavit se, 
leccos se i naučíme – třeba stavět týpí, v létě si 
chceme sami postavit tábor...  

Domluvili jsme se obnovit dva 
klany a časem i klanové schůzky a 
výpravy pod vedením owačirů a 
watutků, vzniká “Skautská stezka 
činů” a její součást “Zasvěcovací 
stezka” (nováčkovská zkouška před 
složením skautského slibu), vzniká 

Rada Orlích Per – mladí i starší, už dospělí, 
členové Mohawků mohou plnit podmínky Orlích 
per a Mistrovství lesní moudrosti.  

Budeme nabírat nováčky, seznamovat se se 
skauty i jinými fajn lidmi, budeme pomáhat lidem, 
přírodě, prostřednictvím práce při opravách 
kostelů i českému kulturnímu dědictví, občas 
uspořádáme i akci pro veřejnost. Vejdeme do 
povědomí skautů i “běžných” lidí nejen na 
Příbramsku a členství v našem kmeni bude 
poctou i výzvou zároveň.  

Já tomu věřím a budu se o to ze všech sil 
snažit. To mohu s klidným srdcem slíbit i za členy 
Kmenové Rady. Pomůžeš nám i Ty “svojí troškou 
do mlýna”?  

Váš Franta – Kanyatara – Máška 
 
Celá Ondaqua č. 10 je, stejně jako další čísla časo-
pisu, na našem webu www.indianipribram.cz.  
 
 
 
pro členy 

Body navíc 

A samozřejmě i nadále budete moci vídat tuto 
rubriku, ve které mohou členové získat nějaký ten 
bod, pokud si Ondaquu pečlivě přečtou a zodpoví 
otázky. Odpovědi můžete zasílat do konce března 
na adresu ondaqua@gmail.com. Odměnou vám 
bude 15 bodů (5 bodů za každou správnou 
odpověď. 

Otázky k dnešní Ondaquě: 
1) Kdy se uskutečnila Výprava do Prahy 

Neprahy? 
2) V kolika letech zemřel nejstarší pes? 
3) Kde ztroskotal ropný tanker Exxon Valdez? 
 
 
 
komiks 

Ten Garfield… 

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

