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Seigu, členové a nováčci Kmene Mohawk! 
 

Máme za sebou první měsíc nového roku, 

venku nám konečně napadl sníh a vy si 

můžete nynější „bílé“ mrazivé večery 

zpříjemnit třeba čtením tohoto kulatého 

čísla Ondaquy. 

 

Za normálních okolností by nás po vánočních 

prázdninách čekala v lednu určitě nějaká pěkná 

výprava (výpravy) do zasněžené krajiny, nyní se 

bohužel musíme spokojit jen s online schůzkami. Ale 

chodit ven můžeme naštěstí i tak. I kvůli již dlouhé 

činnosti na dálku se Kmenová rada rozhodla pro malé 

zpestření, o kterém by se 

členové měli dozvědět 

v týdnu od 1. února. Snad 

vám udělá v této náročné 

době radost.  

 

A nyní mi už nezbývá než 

popřát příjemné čtení, ideálně s nějakými novými 

poznatky – v nabídce je dopis Roberta Beden-Powella, 

dva body ze stezky i nová rubrika Ozvěny Ondaquy. 

 

Imnu 

 

 

 

Střípky z minulosti nedávné 
 

❖ Na schůzce 18. ledna proběhlo 

vyhodnocení soutěže z předchozí 

schůzky – vítězem se stal Kanyatara 

a proběhla soutěž další, která odha-

lila, jak členové znají naši klubovnu a 

Příbram. 

 

❖ Schůzku 25. ledna měla na starost Špigy. Dostalo 

se na povídání o hlavních osobnostech skautingu, 

krátké cvičení a opět i nějaké hry. 

❖ Na našich oddílových stránkách vyšel článek 

shrnující naši činnost v lednu. 

 

❖ I nadále pokračuje bodování každého člena, i když 

je to nyní náročnější. Vyhodnocení posledních mě-

síců bude v článku v příští Ondaquě. 

Imnu 

 

 

 

Okénko skřítka Destrukta 
aneb smrad na tři kilometry 

 

Ahoj kamarádi Mohawkové, píše Destruktus. 

Na schůzkách mě nyní asi moc nevídáte, co? Opravdu 

tam moc nechodím, nicméně v pondělí 25. ledna jsem 

se na chvíli připojil. Proč jen na chvíli? Když jsem se 

připojil, zrovna bylo na programu cvičení. Né že by mě 

cvičení nebavilo, zacvičil bych si 

rád, nicméně odpojil jsem se, 

protože jsem zažil hotové peklo. 

Během procvičování nohou totiž 

náš (váš) vedoucí Kanyatara dal 

svou ponožku na dolní končetinu 

příliš blízko ke kameře, že smrad 

z té ponožky šel ke kameře až ke 

mně. I když jsem tedy v tu chvíli byl docela daleko od 

Kanyatary, raději jsem se hned odpojil a příště si 

rozmyslím, zda se připojím… 

 

Autor si nepřeje být uveden, neboť by mu kvůli tomuto 

článku hrozila újma na zdraví. 

 

 

 

Ten první 
 

V minulém čísle Ondaquy vyšel 

článek o Robertu Baden-Powellovi, 

zakladateli skautingu. V této Ond-

aquě je ještě dopis, který se do 

minulé Ondaquy už nevešel. Baden-

Powell ho napsal jako rozloučení se 

skauty a chtěl, aby byl zveřejněn po 

jeho smrti.  

 

Drazí skauti, 

pokud jste viděli hru Petr Pan, budete si 

pamatovat, jak si hlavní pirát připravoval svůj poslední 

proslov, protože se bál, že až přijde jeho čas, nebude 

schopen dostat slova ze své hrudi. Se mnou je to dost 

podobné, takže přesto, že právě teď neumírám, jednou 

jistě zemřu a rád bych vám poslal své sbohem. 

 

Pamatujte, že je to naposledy, co ode mě cokoliv 

uslyšíte, takže o tom, co vám píšu, dobře přemýšlejte. 
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Měl jsem velice šťastný život a doufám, že vy 

všichni prožijete podobně šťastný život jako já. 

 

Věřím, že nás Bůh seslal na tento svět, abychom 

byli šťastní a užívali si života. Radost a štěstí  

nepřicházejí s bohatstvím, ani s úspěšnou kariérou, ani 

s vlastní pohodlností. Jedním z kroků ke štěstí je péče 

o své zdraví a tělesnou sílu v dětství. S tím budete 

použitelní pro život a můžete si užívat života 

v dospělosti. 

 

Studium přírody nám ukazuje, jak nádherné a 

úžasné jsou věci, které Bůh na tomto světě vytvořil pro 

to, abychom je vychutnávali. Buďte spokojeni s tím, co 

máte a udělejte s tím to nejlepší, co můžete. Dívejte se 

na všechno z té lepší stránky. 

 

Opravdová cesta k docílení štěstí je dělání radosti 

ostatním lidem. Pokuste se zanechat tento svět trochu 

lepším, než jaký byl, když jste na něj přišli. Až se váš 

čas naplní, zemřete šťastně s pocitem, že jste v žádném 

případě neprožili svůj život zbytečně. „Buďte 

připraveni“ v tomto ohledu žít šťastně a 

šťastně také zemřít. Držte se svého 

skautského slibu i poté, co z vás 

vyrostou dospělí lidé – a Bůh vám ve 

vašem úsilí pomůže. 

 

Váš přítel, 

Robert Baden-Powell 

 

 

 

Ze stezky 
 

Po několika číslech, ve kterých tato rubrika chyběla, tu 

je opět zpět. Jejím cílem je pomoci (především) 

nováčkům, kterých je nyní v oddíle docela hodně 

s Nováčkovskou zkouškou – první částí stezky, po jejíž 

splnění může člen skládat slib (více v Ondaquě č. 89 na 

našem webu). Stezka vlčat a světlušek obsahuje 27 

bodů, stezka skautů a skautek 26 bodů. V minulých 

Ondaquách vyšel návod k mnoha z nich, takže můžete 

čerpat i odtamtud (některé Ondaquy máte doma, další 

jsou na webu). Dnes tu je návod ke splnění jednoho 

bodu ze stezky vlčat a světlušek (ti mladší) a jeden ze 

stezky skautů a skautek (ti starší). 

 

Ze stezky vlčat a světlušek: Dokážu ošetřit 

puchýř a odřeninu 
 

Bod možná o trochu náročnější, nicméně určitě není od 

věci ho znát, jelikož puchýř na patě nebo odřené koleno 

může nováčkovi zmenšit radost z jeho první výpravy. 

 

Puchýř zažil asi každý z nás, takže ví, že to není nic 

příjemného. Stačí vzít si na výpravu nové nerozšláp-

nuté boty a problém je na světě… První pomoc není 

náročná, je ale potřeba být opatrný – špinavýma 

rukama se může zanítit, neopatrných zacházením se 

může strhnout. Pokud puchýř objevíte v půli výpravy, 

je nejlepší ho postříkat dezinfekcí a zalepit náplastí. U 

ošetření je potřeba mít čisté ruce. Puchýř hlavně nikdy 

neodlepujte, bude to akorát bolet a riskujete zanícení! 

Pokud se puchýř už nebude o nic třít je ale lepší ho 

nechat bez náplasti větrat. 

 

Když dojde ke stržení puchýře, je nejlepší místo umýt 

vodou a přelepit. Často probíranou otázkou je také, zda 

se má puchýř propíchnout nebo ne. Tady se názory 

docela rozcházejí a asi záleží spíše na podmínkách a na 

každém jedinci, protože je potřeba mít k tomu dobré 

hygienické podmínky. Pokud však puchýř propíchnete, 

je potřeba poté ještě vysát tekutinu v puchýři. 

 

A nyní k odřenině: přijít k není na výpravě někde v lese 

nijak náročné. Stačí se odřít o strom nebo zakopnout 

při hře. 

 

Když se tak stane, je potřeba odřeninu nejprve vyčistit 

(ideálně vodu nebo např. čistým kapesníkem) od 

nečistot (prachu, jehličí, štěrku…) a poté vydezin-

fikovat. Např. kvůli tomu nosíme na výpravy 

lékárničky. Pokud rána krvácí, zalepíme ji, nicméně 

jinak je lepší ji nechat větrat. 

 

 

Ze stezky skautů a skautek: Umím uvázat 

šest základních uzlů 
 

Uzle – věc, kterou by měl umět každý skaut. Mini-

málně těch šest základních – také jeden bod stezky. 

Tady si je ukážeme. 

 

Ambulantní uzel 

Tento uzel (též plochá spojka) je docela jednoduchý – 

stačí uvázat jednoduchý uzel, konce správně překřížit a 

opět uvázat jen jednoduchý uzel (viz další strana). Je 

vhodný pro svazování dvou provazů o stejném 

průměru, Někdy ale klouže. Vhodný je také např. na 

zavázání obvazu. 

První pomoc při odřeninách: krok 1 – vyčistit, krok 2 – 

vydezinfikovat a krok 3 – zalepit. 



 

 

 

 

 

 

 

Lodní smyčka 

Tento uzel můžete buď uvázat uděláním dvou 

„e“ z uzlovačky, které následně dáte přes sebe (musíte 

správně) nebo se dá uvázat rovnou na kůlu, kdy se 

jednou obtočí, dá přes sebe, podruhé obtočí a konec se 

zastrčí dovnitř. Tento uzel je 

základ pro vázání mnoha 

dalších uzlů (např. turbany). 

Jinak se používá např. 

k přivázání lodi (asi by bylo 

nemilé, kdyby nám na vý-

pravě na vodu odplula 

loď      ) nebo při vázání troj-

nohy při stavbě týpí. 

 

Zkracovačka 

Popsat takto na dálku tento 

uzel je poněkud těžší. 

Možností vázání je více. 

Asi nejjednodušší (ne však 

nejrychlejší) je udělat si na 

zemi na uzlovačce tři „e“ a 

to prostřední pak prostrčit 

těmi krajními (viz obrázek). 

Po (opatrném) utažení obou 

konců by vám měla vzniknout Zkracovačka. A význam 

tohoto uzle? Má zkrátit provaz, aniž by se musel 

řezat…       Jinak zkracovaček je mnoho druhů, toto je 

ta asi nejznámější. 

 

Škotová spojka 

Tento uzel se dá vázat z jednoho nebo dvou provazů. 

Z jednoho provazu se udělá ohyb a druhý se v něm 

následně prostrčí (viz obrá-

zek). Tento uzel je podobný 

Dračí smyčce, nicméně váže se 

jinak. Kromě svazování svou 

lan rozdílné tloušťky má tento 

uzel využití i v mnoha dalších 

oborech – za zmínku stojí třeba 

tvorba opičí dráhy. 

 

Rybářská spojka 

Tento uzel se dá také vázat z jednoho i ze dvou provazů 

– jeden se kolem něčeho obmotá, dva se položí vedle 

sebe. Následně se udělají dvě očka – z každého provazu 

bude jedno očko na tom druhém a zároveň bude jedno 

očko z něj. Celkem tak budou dva uzlíky, které se při 

zatažení konců provazů přitáhnou k sobě (proto se 

tomuto uzli někdy říká 

Autíčka). Je potřeba dát si 

při vázání pozor, protože se 

dá snadno udělat chyba – 

uzle do sebe musí dokonale 

pasovat a při zatažení k sobě 

musí opravdu „přijet“. Uzel 

vám může posloužit např. při 

svazování slabých a kluz-

kých šňůr a lan. A pokud ho pořádně utáhnete, půjde 

jen těžko rozvázat. 

 

Osmička 

Uzel docela jednoduchý. Pokud se na něj podíváte, 

uvidíte, že opravdu vypadá jako osmička. V podstatě 

se jen musí překřížit provaz a spodní konec poté 

spodem provlíknout okem, 

utáhnout a je hotovo (viz 

obrázek). Uzel se dá vázat 

na konci lan, aby 

nevyklouzával z otvorů, 

někdy se používá jako 

dekorativní a je také 

základem pro další uzle. Po 

zjištění, že Dračí smyčka 

nemusí v horolezectví vždy 

sloužit správně, se začalo 

více používat Osmičkové 

poutko – uzel stejný jako 

Osmička, jen se provaz 

nejprve přepůlí a teprve 

poté se uváže – vznikne tak 

poutko (viz obrázek dole).  

 

Uzlů je samozřejmě 

mnohem více. Cílem 

tohoto bodu však je, 

aby nováček uměl ales-

poň těch šest nejpou-

žívanějších. Vysvětlit a 

naučit je takhle přes 

počítač je dosti těžké, nicméně pokud máte zájem, na 

internetu je mnoho popisů, obrázků i videí, jak uzle 

uvázat. A až se budeme moci opět sejít naživo, určitě 

se k uzlům vrátíme     . 

 

Imnu (s pomocí internetu) 

 

 

 

Ozvěny Ondaquy 
 

V dnešní jubilejní Ondaquě zažíná nová rubrika – 

Ozvěny Ondaquy. Vždy v ní bude nějaký krátký článek 

ze starších čísel Ondaquy. Většina čísel Ondaquy je i 

na našem oddílovém webu, takže pokud vás článek 



zaujme, můžete si na webu najít Ondaquu celou. A jak 

jinak tuto rubriku začít než úplně první číslem Ondaquy 

(tehdy pod názvem Mohawk) – zde je úvodní článek 

Ondaquy č. 1, jehož autorem je Šakoh, tehdejší 

náčelník oddílu: 

 

Na Schwarzenberské hájovně jsme večer v sobotu 20. 

3. 04 dočetli jednu z prvních kapitol “Záhady hlavo-

lamu“ a napadlo nás, že bychom si mohli takový 

podobný TAM-TAMU Druhé Strany psát také. Zde je! 

Jmenuje se jako náš oddíl-kmen “Mohawk“. Bude 

přinášet pravidelně zprávy z našeho života a činnosti. 

Bude takový, jaké budou naše zážitky a jejich 

zachycení na papír. Začínáme uplynulým dvoumě-

síčním obdobím. 

 

Z Ondaquy č. 1 vydané v březnu roku 2004,  

autorem článku je Šakoh,  

 

Celá Ondaqua číslo 1 je (stejně jako další Ondaquy) 

dostupná na našem webu www.indianipribram.cz.  

 

 

 

Zábava 
 

Opět tu je pro členy možnost získat 15 bodů, pokud do 

konce února zašlou na email ondaqua@gmail.com 

přepis této jednoduché šifry. Číslo je pořadí písmene 

v abecedě (lomítka jsou mezery). Nezapomeňte pak 

doplnit čárky! A pro ulehčení tam máte i abecedu. 

 

20 22 29 17 12 / 19 17 5 1 21 28 1 / 29 32 25 15 1 / 20 

22 7 5 / 24 7 5 16 17 1 3 26 12 / 15 7 26 32 / 

 

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř 

S Š T Ť U V W X Y Z Ž 

 

Víte, že… 
…1 z 50 000 tučňáků se narodí s hnědým peřím. 

…řev lva může být slyšet až na 8 

kilometrů. 

…v autě s rychlostí 95 km/hod byste se 

dostali na Měsíc za 6 měsíců! 

…srpen 2014 byl celosvětově nejteplejším měsícem, 

který byl zaznamenán.  

 

Vtipy 
Lidé nenávidí budík ve dvou případech: 

1) Když zvoní. 

2) Když nezazvoní. 

 

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“ 

„Vy jste říkala, že kdo nebude mít úkol, ať se tady ani 

neukazuje.“ 

 

 

 

Body navíc 
 

Opět tu je možnost získat body, věřím, že 

té možnosti někteří členové využijí. 

Odměna 3x 5 bodů vás čeká, když 

správně odpovíte na otázky níže. 

Odpovědi na všechny otázky jsou 

v Ondaquě! Odpovídat můžete do neděle konce února 

na email ondaqua@gmail.com.  

 

Otázky k této Ondaquě: 

1) Co Destruktovi znechutilo schůzku 25. ledna? 

2) Který uzel je nejlepší použít při tvorbě opičí dráhy? 

3) V jakém roce vyšla Ondaqua č. 1? 

 

 

 

Fotografie z činnosti 
 

 

Abychom na schůzkách pořád jen neseděli, Špigy si pro nás 

v pondělí 25. ledna připravila i krátké cvičení – můžete tak vidět 

cvičící Špigy, Kačku, Standu, Kanyataru a Imnu. 

Obě strany Ondaquy č. 1. (Tehdy ještě pod názvem Mohawk.) 
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