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Náš oddíl hledá nové členy (kluky a holky od
šesti let)! V případě zájmu nás kontaktujte.

Jednou měsíčně stačí

M

inulá Ondaqua vyšla 29. března, tato
vychází 26. dubna. Zatímco poslední
měsíce Ondaqua vycházela většinou
jednou za dva týdny, nyní se to trochu změní –
Ondaqua bude do konce školního roku vycházet
jen jednou měsíčně – v den poslední schůzky v daném měsíci. Toto je tedy dubnové číslo.
Co se jinak děje? Nic moc. Scházíme se stále
jen online, venku, i když je konec dubna, nás stále
občas straší zima. Možná se to nezdá, ale za
několik týdnů by měl začínat letní tábor. Věříme,
že v průběhu května konečně přijde vytoužené
uvolnění činnosti a budeme se moc opět vidět
naživo – na schůzce, na výpravě, na táboře.
Na konci tohoto úvodu chci opět popřát
příjemně strávený čas nad novou Ondaquou.
Doporučit mohu minimálně článek od Tawasuty
z kmene Shawnee, kde píše o nynější šavanské
činnosti. Najdete ho hned na následující stránce.
Imnu

anketa

Ptali jsme se
Otázka do této Ondaquy:

Jaké místo (místa) v Příbrami (u Příbrami) je (jsou) vaše nejoblíbenější?
Jedno z mých nejoblíbenějších
míst je Bukovanská zátoka.
Jezdím tam strašně rád na ry1

Ondaqua je věž na palisádě irokézského hradu.

Oddílový časopis Kmene Mohawk Příbram
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by i se jen koupat nebo projít. Přijde mi to tam
skoro jako u moře. Hezká písčitá pláž kolem celé
zátoky, tůňky, skalnaté útvary, les… Dokonce i
celkem rušná lodní doprava, takže i každou chvíli
vlny 😊. Navíc ten terén se zajímavě mění i podle
toho, kolik je zrovna vody. Díky písku a relativní
rovině se tam i moc hezky spí, takže na jedno nebo
i vícedenní rybářské výSolenická pod- pravy je to super místo. Ale
kova – místo,
i na koupání a veget s
rodinou a dětma.
odkud je nádDruhé moje oblíbené
herný až mysmísto je Solenická podkova
tický výhled
– skála v lese za Solenicemi
na Orlík.
nad řekou, odkud je nádherný až mystický výhled na mnou zbožňovanou
přehradu Orlík i na krásný meandr Vltavy směrem
na Kamýk. Snažím se tohle místo navštívit
minimálně jednou ročně. Má to tam fakt strašně
zajímavou atmosféru, která je ale pokaždé jiná.
Záleží jak na ročním období, tak i denní době, kdy
tam přijdete. X

Odpovídá: Destruktus
Táákže moje nejoblíbenější
místo v Příbrami je samozřejmě
naše klubovna. Nyní tam je
bohužel dosti ticho ☹, občas
tam ale chodím uklízet a někdy
tam i přepím. Je tam ale bez vás, Mohawkové,
opravdu smutno, tak snad se tam již brzy budete
opět scházet…
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V okolí Příbrami mám moc rád Brdy. Kousek od
Příbrami je krásný kopec Třemošná, trochu dále
od Příbrami je Tok, Pilská, Praha nebo Padrťské
rybníky – taktéž krásná
Moje
místa. Na druhé straně Brd
mám rád především brdské
nejoblíbecampy, kam rádi a často nější místo je
(když není covid) jezdíme na
naše kluvýpravy. Snad tam brzy opět
bovna.
nějaká výprava bude! X

a Polsku se však jeho svátek slaví až o den
později, protože sv. Vojtěch, který má svátek 23.
dubna je pro tyto národy velmi důležitý patron.
Zajímavostí je, že sv. Jiří byl prohlášen za
svatého, ačkoliv se neví jistě, jestli žil (jinak smí
být za svatého prohlášen jen člověk, u kterého
je dokázáno, že skutečně žil). Skauti v tento den
chodí v krojích a mohou mít různé akce na
oslavu sv. Jiří. X

za humny
ze života oddílu

Střípky z minulosti nedávné

Zdraví Zábřeh

❖ Už pátý měsíc máme nepřetržitě jen schůzky
přes počítač. Chystat program je náročné,
snažíme se ale vymýšlet něco nového, co
členové ještě neznají a využívat počítače, když
je už máme, aby členy schůzka bavila a byla pro
ně přínosná. Za zmínku stojí minimálně hra
Agenti, která všechny, i online, baví. Na první
dubnové (velikonoční) schůzce také proběhl
plánovaný obchůdek, ve kterém si členové
mohli za mušle nasbírané během činnosti na
dálku koupit zajímavé věci. X
❖ Na dvě schůzky se za námi přišel podívat bývalý
člen Samotář a možná se v budoucnu opět
alespoň částečně zapojí do činnosti. X
❖ V minulých dnech
jsme oslavili dva
pro skauty důležité svátky. Tím
prvním je Den
Země (22. dubna). Při něm by si
Zdroj: pexels.com
člověk měl připomenout, že díky Zemi může žít a uvědomit si, že
by ji měl chránit, což se nám za-tím moc nedaří.
Další Ze-mě totiž není. X
❖ Druhým svátkem je svátek
sv. Jiří (24. dubna), který je
patron skautů (a také
vojáků). Ten žil údajně ve 3.
století a legenda praví, že se
mu povedlo zabít draka.
Byl popraven 23. dubna
303, protože se odmítl zříct
své víry. V Česku, Slovensku
2

Zdroj: abcsvatych.com

Zábřešský kmen Shawnee na Zahajovačce v září 2020. Tehdy
bylo ještě povoleno se scházet naživo, o několik týdnů později
už ale ne. Zdroj: shawnee.cz (všechny fotky)

Seigo, Mohawkové! Srdečně
Vás zdravím za všechny
Šavany v této podivné bezkontaktní době a zcela nepřekvapivě nám všem přeji,
aby jí byl brzo konec a mohli
jsme se postupně vrátit k
normálnímu každodennímu životu.
Na všem je však třeba hledat něco pozitivního,
a tak jsem nedávno s potěšením využil nabídku
nakouknout na Vaši online schůzku a vidět Vás
téměř naživo (a při té příležitosti si procvičit
mozkové závity při hře Hashi, chválím!). Snad se
už opravdu naživo budeme moci setkat při
letošním táboře ve Štítech.
Jak zatím tento podivný školní rok prožíváme
u nás? Na jeho začátku se podařilo uspořádat
Zahajovačku, na niž dorazili kromě známých tváří
i nováčci, rozjet činnost všech pěti rodů a vyrazit
na kmenovou výpravu do Vápenné a.... pak přejít
opět do online režimu týdenních bodovaných
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soutěží.
Naděje nám svitla s dočasným rozvolněním v
prosinci, rody Káňat, Koníků a Sov působící ve
Zvoli si mohly krátce užívat schůzek v nových
klubovnách ve zrekonstruovaném Komunitním
centru, ale jak známo, radost netrvala dlouho.
Vánoční nadílka už proběhla pouze ve formě
motorizovaného Ježíška, když orouškovaná
náčelnice s podnáčelnicemi zajistily sběr a
následnou bezkontaktní distribuci dárků, neb
setkávání osob mimo rámec domácnosti bylo opět
zakázáno.
S vírou v lepší zítřky připravilo náčelnictvo
kalendárium kmenových akcí pro druhé pololetí,
rozvolnění opatření se ovšem nekonalo, a tak v
tomto kalendářním roce pokračujeme opět jen
formou online soutěží a nově i online schůzek.
Jediným přínosem onoho zvláštního režimu, v
němž se nacházíme, je tak celoroční postupné
zvelebování naší zábřežské základny Chillicothe,
kde kromě řádného úklidu sklepů a půd došlo k
odstranění nefunkčního krbu, vymalování všech
hlavních prostor a spoustě drobnějších dodělávek,
za čímž stojí především neutuchající nadšení naší
náčelnice a pomoc mnoha obětavých rukou. Snad
se zútulněným Chillicothem brzy budou nést slova
rodových pokřiků smích při našich schůzkách.
Doufejme, že aktuální stav už nebude trvat
příliš dlouho a že na celou aktuální patálii nám
všem zbyde jen vzpomínka ležící kdesi v zasutém
koutku naší paměti Bratři a sestry Mohawkové,
udržte si dobrou náladu a víru v brzký návrat k
normálu, budeme se na Vás těšit v červenci na
našem společném tábořišti!
Za všechny Šavany Vás zdraví degandawida
TAWASUTA.

Tawasuta je mj. šéfredaktorem šavanského
měsíčníku Březová kůra. Ten je k nalezení na
stránkách oddílu: https://shawnee.cz/. X

pro členy

Čteš, nebo nečteš Ondaquu?
Rádi bychom zjistili,
kolik členů čte Ondaquu
a kolik ne (příp. kolik ji
jen tak prolítne). Pokud
jste tedy při čtení této
Ondaquy narazili na tento článek, napište prosím na redakční mail
(ondaqua@gmail.com). Do zprávy napište „Čtu
Ondaquu!“ Můžete tak učinit kdykoliv, pokud ale
email odešlete do neděle 16. května, dostanete
100 mušlí(!), což je slušná nabídka, ne 😊? Zda (a
kdy) napíšete je samozřejmě na vás, ale budeme
rádi, pokud od vás zprávu obdržíme! X

ze světa

Zábava
Šifra
Princip šifry jistě pochopíte a pokud její správné
rozluštění pošlete do konce května na redakční
mail, obdržíte 15 bodů.

Je to zvlátšní. Na stejénm mítsě je jen pvrní a
psolední psímeno, a i kydž josu zyblá písemna
přehzáená, rylche si domyslmíe, o jkaé solvo jde.

Víte, že…
…všichni termiti na světě váží 10x více než celé
lidstvo. X

NAHOŘE NALEVO: Výprava
do Vápenné 3. 10. 2020, která
proběhla ještě před zákazem
činnosti naživo; NAHOŘE
NAPRAVO: šavanská
klubovna po jarním úklidu;
DOLE: Šavanské nadílky na
konci roku 2020. Jelikož
nemohla proběhnout normálně
naživo, byly členům dárečky
rozvezeny vedením.

3

ze světa

Výročí
1. května 1931: Otevření mrakodrapu
Empire State Building
Empire State Building. Tato stavba patří
neodmyslitelně k americkému New Yorku. Stavba
této budovy byla zahájena 17. března 1930 a o 14
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měsíců(!) později byl
mrakodrap hotový. Na
stavbě pracovalo přes
3 000 lidí, kteří stavěli
bez jištění! Po dostavbě byl nejvyšší budovou světa, než byl o 41
let později překonán
severní věží SvětovéEmpire State Building neodmy- ho obchodního centra.
slytelně patří k New Yorku.
Budova je 443,2 metrů
vysoká a má 102 pater. Stále zůstává nejvyšší
budovou New Yorku, v celých Spojených státech je
pak 3. nejvyšší. X Imnu

Oběd na vrcholu. Tak zní název této slavné fotografie. Jsou
na ní zdokumentováni dělníci stavící mrakodrap během
pauzy. Dnes už nemyslitelné. Zdroj: aktualne.cz

uděleno lesní jméno. Lesní Hlodavec Ježek získal
lesní jméno Atana a náčelník Fanušu jméno
Kanyatara. Družiny představily svoji TVČ, neboli
Tajnou Vánoční Činnost. Žlutí Vlci připravili věšák
na lakrosky. Klan Modrých Želv měl v plánu
připravit nového Tatanku, ale zůstalo jen u plánu...
Rozdáváním dárků byl pověřen Kuželka.
Každý z Mohawků dostal kolem deseti dárečků.
Těžko určit ten nejzajímavější nebo nejhodnotnější, každý byl pěkný a cenný svým způsobem.
Nadílka se pomalu nachýlila ke konci –
Mohawkové se ještě domluvili na neděli, kdy mají
přijet na návštěvu Čáp a další kamarádi ze SPJF. V
úterý se několik chlapců vydá na Svatou Horu na
Betlémské světélko. Všichni se převlékají do
dlouhých kalhot – nikdo nejde domů v kraťasech,
byť v nich byl spokojen celou Nadílku. V klubovně
je pěkné teplo, ale venku? Tam to zebe...! Stejně je
to fajn – být na Nadílce jen nalehko, jako uprostřed
léta! Inu, další zvyk, nebo – chcete-li – tradice
Mohawků...
Gaius Destruktus I., stínový všeuměl a
dovšehokecal Mohawků :-)

Celá Ondaqua č. 10 je, stejně jako další čísla časopisu, na našem webu www.indianipribram.cz. X

pro členy
ze života oddílu

Ozvěny Ondaquy
Tentokrát se v této rubrice podíváme do 22.
výtisku Ondaquy, z počátku roku 2009. Jeho
součástí je i zápis z vánoční nadílky.
Tradiční Vánoční nadílka se odehrála osmnáctého
dne měsíce Pukajících stromů. Členové se začali
scházet již po půl třetí, aby provedli nezbytné
přípravy. Bylo potřeba zatopit, dodělat výzdobu,
připravit čaj a umístit pod stromeček dárky.
Před pátou hodinou se to v klubovní chatě
začíná hemžit skauty v krojích a v kraťasech,
zaznívá halas, i smích. Správná klubovní atmosféra. Těsně po páté hodině náčelník,
oděn do obřadního roucha, zahajuje
Vánoční nadílku a už to sviští.
Zpíváme koledy, Mezitím ochutnáváme cukroví. Program pokračuje
obřadem Třinácti Svíček. Dva bratři v
minulosti splnili zkoušku vigílií a při
dnešní slavnostní příležitosti jim bylo
4

Body navíc
Tradičních 15 bodů obdržíte při správném zodpovězení otázek níže. Posílejte do konce května na
ondaqua@gmail.com.
1) Kdo je patron skautů a kdy má svátek?
2) S kolika rody zahájil kmen Shawnee v září činnost?
3) Kolikátého proběhla v roce 2008 nadílka?

komiks

Ten Garfield…

zdroj: gar.wz.cz
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