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Ondaqua je pozorovací věž
 na palisádě irokézského hradu

Oddílový občasník Kmene Mohawk Příbram
www.indianipribram.cz

 kmen.mohawk@gmail.com

Seigu, členové Kmene Mohawk!

Po třítýdenní přestávce 
se na svět dostala nová 
Ondaqua. Leden nám 
skončil a my jsme se opět 
přiblížili k letnímu 
táboru. Doufám, že na 

něj všichni společně vyrazíme. Závisí to ale i 
na vás. Byl totiž vyhlášen druhý Nominační 
test, který opět určí, kdo smí být u nás v oddíle
a jet s námi na tábor. Po prvním nominačním 
testu v říjnu jsme totiž usoudili, že úroveň 
našeho členstva a tím i úroveň oddílu je třeba 
ještě zvýšit. Někteří členové totiž ve své 
aktivitě v oddíle zaberou teprve až ve chvíli, 
kdy jim obrazně řečeno, „teče do bot“. O 
podmínkách NT II. jsme už mluvili na jedné 
z lednových schůzek, v příští Ondaquě to 
budeme mít pěkně černé na bílém. Jednou 
z jeho podmínek je i splnění Nováčkovské 
zkoušky, takže členové zaberte.

K tomu splnit Nováčkovskou zkoušku vám 
může dopomoci i Ondaqua. V několika 
minulých číslech totiž vyšly vysvětlené některé
body ze stezek, a i dnes se tu dočtete o 
jednom. Můžete tedy zalovit ve starých číslech
a něco si přečíst a na příští schůzce klidně 
splnit. Prostor pro splnění vám nedáváme jen 
při schůzce, ale i před schůzkou. Pokud ale 
máte zájem, musíte něco udělat doma. Pokud 
tedy trénujeme uzle a vám úplně nejdou, 
sedněte si doma ještě ten večer po schůzce a 
zopakujte si je. Tak to udělejte ještě každý 
večer a na příští schůzce si je můžete nechat 
uznat do stezky☺. Stejně to platí i 

s morseovkou, historií skautingu, skautskou 
hymnou a dalšími znalostmi a dovednostmi.

Do úvodu bych ještě rád napsal o jedné 
otázce, kterou ohledně Ondaquy řešíme. 
Uvažujeme, zda má Ondaqua i nadále 
vycházet v papírové podobě v tomto rozsahu, 
nebo jí máme rozšířit nebo naopak „zeštíh-
let“, nebo ji dokonce dávat jen na web. I tak 
byste se k ní však mohli snadno dostat, 
protože počítač doma s velkou pravděpodob-
ností  máte a adresu webu určitě znáte a 
pokud ne, je v horní části Ondaquy pod jejím 
logem. Pokud by Ondaqua byla  na webu, více
jí zpřístupníme veřejnosti a nebudeme ztrácet 
čas předtiskovými úpravami a tiskem 
samotným – jistá část členů totiž Ondaquu, 
kterou dostane, domů nedonese. Buď jí 
zapomene hned v klubovně, nebo ji zapomene 
po příchodu domů vyndat z baťůžku. Kdo na 
schůzce chyběl se snad nikdy nezeptal: „vyšla 
minulý týden Ondaqua…?“. I proto zkusíme 
tři věci:

1. Tato Ondaqua vyjde ve formátu A5 – 
vejde se tedy snadno do zápisníku a 
nikdo ji neztratí, nebo někde 
nezapomene - díky prostoru na čtvrté 
straně se dá do zápisníku i vlepit.

2. Tato Ondaqua bude stát 5 Mušlí – v 
papírové podobě si jí  koupí tedy jen 
ten, kdo bude mít zájem.

3. Abychom ověřili, kdo Ondaquu z rodičů
nebo členů opravdu čte, prosíme vás 
dejte Kanyatarovi jakýmkoli způsobem 
a kdykoli vědět (osobně na schůzce 
nebo výpravě, SMSkou, e-mailem nebo 
soukromou zprávou přes WhatsApp), že
jste Ondaquu 79 četli a můžete přidat i 
svůj názor k této otázce. Děkujeme.

Obsah dnešní Ondaquy je zaměřen na 
skautskou i indiánskou činnost. Dočtete se 
totiž o skautské hymně a hodnostech, kterých 
můžete při svém stoupání na Horu dosáhnout.
Krom toho vás na začátku opět čeká již 
tradiční rubrika Střípky. Poprvé po obnovení 
Ondaquy na začátku minulého roku se tu však 
neobjeví žádný kronikový zápis. Na konci 
Ondaquy je pak ještě trocha morseovky, 



kterou už teď můžete trénovat na Lobinův 
závod. O Lobinově závodu se pak dočtete 
v příští Ondaquě.

Imnu

Na tomto čísle se podíleli: Imnu, Kanyatara

Střípky z     minulosti nedávné

 Na schůzce 13. 1. se povídalo Orlích 
perech, proběhly dvě etapy RS (Rychlých 
Šípů – naší celoroční hry – pozn. Redakce)
a také se hrála pro někoho nová hra Upíří 
sardinky.

 V sobotu 18. 1. byla další Kmenová rada. 
Řešil se především program, Nominační 
test a tábor. 

 Schůzku 20. 1. jsme také 
zahájili etapou, po které 
následovalo pexeso se 
zvířecími stopami. Ze 
skautské teorie se povídalo o 
historii skautingu. Nakonec 
byla jedna bláznivá hra s 

kolíčkem, kterou si všichni užili.

 Poslední lednový víkend se měl konat 
sněm. Kvůli velkému počtu nemocných se 
ale bohužel zrušil.

 Na schůzce 27. 1. se pak především při 
klanové štafetě trénovali uzle.

 V měsíci lednu nás opustila další členka – 
Sportík. Jistě ale opět přijdou noví lidé, 
kteří budou mít o činnost zájem.

 Na schůzce 24. února budeme předvádět 
klanové divadlo, které je jako jedna 
z dalších etap Rychlých šípů. 

Ze stezky – skautská hymna

Znám slova skautské hymny - takto zní další 
z bodů ze stezky. Stejně jako by všichni 
občané měli znát svou státní hymnu, skauti by

měli krom státní hymny znát i tu skautskou. 
Možná vám přijde, že to je jen další věc, co po
vás chce Nováčkovská zkouška a my, jenže 
tak to není. Na hymnu bychom měli být hrdí 
stejně jako občané na státní symboly. Proto 
bychom ji měli umět. A krom toho to ukazuje, 
jak oddíl a členové fungují a jak moc 
,,skautský,, oddíl je. Možná vám přijde, že to 
je k ničemu. Nicméně se hymna zpívá třeba na
skautských setkání (Ivančena, Lobinův závod,
na který v červnu pojedeme a další) a může se 
také zpívat při vztyčování vlajky na letním 
táboře.

Níže máte napsanou hymnu naší organizace 
Svaz skautů a skautek ČR. Jiné skautské 
organizace mají hymny odlišné. Přečtete si jí 
tedy, přepište do deníku a naučte, ať jsou na 
Lobinově závodu slyšet i hlasy Kmene 
Mohawk.

Hej skauti, vzhůru, volá den, 
luh květem kývá orosen. 
Sluníčko blankytem pílí, 
před námi pouť vede k cíli. 
Hej skauti, vzhůru, volá den, 
hej skauti, vzhůru, volá den! 

Hej skauti, vzhůru, volá den, 
buď připraven, buď připraven! 
V obraně dobra a krásy 
dožiješ vlasti své spásy. 
Hej skauti, vzhůru, volá den!                            
Buď připraven, buď připraven!

Lesní moudrost – hodnosti

V dalším díle naší rubriky si povíme něco o 
hodnostech. Nejde ale o vojenské hodnosti ani
o stupně stezky, ale o indiánské hodnosti. Ano,
i při stoupání
na Horu si
můžete krom
samotných
Orlích per a
Mistrovství
splnit i nějakou
hodnost. 

Imnu



Zde vpravo je nášivka hod-
nosti Sachem. Hodností
máme nyní šest a já se vám
je tu pokusím přiblížit a
vysvětlit k čemu slouží.

Když začnete plnit Orlí pera, jste na začátku 
stoupání na Horu poznání a postupně začínáte 
sbírat pomyslné větvičky v podobě orlích per. 
Jste teprve Hledači cesty. Jenže postupně si 
můžete splnit Základní Orlí pera a získat 
nějakou ze základních hodností – Vanata, 
Gaosed, Ranger.  Už nejste ti začátečníci, ale 
stáváte se bojovníky, kteří něco dokázali a 
kmen na ně může být hrdý. Vy se ale můžete 
vydat ještě dál a stát se Šlechticem lesní 
moudrosti. To jsou tři vyšší tituly – Sagamor, 
Orlí sagamor a Sachem. Na tyto stupně 
potřebujete krom orlích per také nějaká 

Mistrovství. Šlechticem Lesní moudrosti se 
nestává každý a je to tedy velká čest se jím 
stát. Mnoho bojovníků se zastaví níže, protože
není nejlehčí stát se Šlechticem. Pokud 
dojdete až na vrchol Hory a stanete se 
Sachemem, je před vámi už jen Zářící moře 
stejně jako v příběhu od E. T. Setona na 
začátku vašeho Zápisníku orlích per. Nicméně
pořád máte možnost plnit si další Orlí pera a 

Mistrovství, avšak vyšší hodnosti již 
nedosáhnete. Takto to má náš nynější Zápisník
(pomyslné stoupání na Horu – tedy plnění OP 
tím ale nekončí – existují další hodnosti). 

Získat
některou
z hodností je
velká pocta
pro bojovníka
i pro kmen.
Čím vyšší
hodnost
bojovník má,
tím zkušenější
je a tím si ho
lidé více váží. Je rozdíl, jestli je někdo 
v oddíle rok a je Gaosed anebo je někdo 
v oddíle tři roky a je Hledač cesty.

Podmínky jednotlivých hodností se vepisovat 
nebudu, máte je na začátku svého Zápisníku. 
U základních hodností jsou to vždy čtyři Orlí 
pera u každé hodnosti. Každé Orlí pero 
z jednoho plamene. U Šlechticů Lesní 
moudrosti to jsou krom Základních orlích per 
ještě další Orlí pera a určitý počet Mistrovství 
Lesní moudrosti.

U nás v oddíle moc hodností zatím uděleno 
nebylo, věřím ale že po nynějším aktivním 
plnění se na některém z příštích Sněmu nějaká
hodnost udělí a třeba se dočkáme i nějakého 
Šlechtice. Ještě dnes si můžete sednout a 
sepsat orlí pera, která si chcete splnit do 
příštího sněmu a kdy byste rádi dosáhli nějaké
z hodností. Držím vám palce!

V příští Ondaquě se dočtete o společenství 
Midewiwin, které již řadu let spojuje po celé 
republice oddíly s indiánskou činností.

Imnu

Víte, že

 Kočky prospí 66% svého 
života
 Lidská stehenní kost je 
pevnější než beton



Co nás čeká

• Kmenovka 10. 2. 2020 
• Klanovka 17. 2. 2020 
• Výprava Beroun 

21. – 23. 2. 2020 
• Klanovka 24. 2. 2020
• Kmenovka 2. 3. 2020

Stoupání na Horu 
trochu jinak…

Koncem minulého týdne se 
nám s Royem a Kofígou 
poštěstilo být na Slovensku 
v Nízkých Tatrách a zdolat vrch
Ďumbier – nejvyšší vrchol 
Nízkých Tater (2043 metrů nad 
mořem). Stoupání bylo náročné 
– vystoupali jsme zdruba 1000 
metrů po svých. Na stezce byl 
ušlapaný sníh, ale šlo se jako po
schodech. Někdo na vrchol 
vyšel, někdo vyběhl, někdo šel 
na lyžích, někdo se téměř plazil.
Někdo na jeden „zátah“ a bez 
velké námahy, jiný se spoustou 
přestávek se zatnutými zuby a s
vypětím sil.

Vzpomněl jsem si na Mohawky
a na naše „Stoupání na Horu“ - 
tedy plnění Orlích Per – je to 
opravdu skvělý příměr – to, že 
dokážu, umím nebo splním opět
něco víc, přirovnat ke stoupání 
na Horu…

Víte, co bylo úžasné? Když se 

během stoupání rozhlédnete – jak jste 
postupně výš a výš, máte čím dál větší 
rozhled. Okolní kopce vám přijdou menší a v 
jednu chvíli si uvědomíte, že jste stejně 
vysoko, jako okolní vrcholy a že jdete stále 
výš a za chvilku budete na samém vrcholu. 
Vidíte ty, kteří se také snaží a jdou s vámi také
nahoru, vidíte ty, kteří již vrcholu dosáhli a 
vrací se s úsměvem na rtech dolů. Ale 
uvědomíte si, že spousta lidí zůstala dole pod 
Horou a nahoru na Horu nešla. Buď nešli 
dnes, nebo nejdou vůbec – radši sedí doma, 
nebo jedou lanovkou. Ale na jinou horu, na 
tuhle horu – na Horu – lanovka nevede. Vy si 
sice máknete, ale vy na Horu vylezete , nebo 
to alespoň zkusíte… A když vrcholu 
dosáhnete? Ten krásný výhled za to stojí…

Kanyatara

Trocha zábavy
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Patláma 
patláma, 
paprťála...


