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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

V okamžiku, kdy držíte v ruce 263. číslo našeho kmenového měsíčníku, jsou 
letošní Vánoce již minulostí. Jistě i do vašich domácností zavítal nikým 
nepozorován spoře oděný novorozenec obtěžkaný nezměrným nákladem darů 
dle vašich pečlivě vypracovaných seznamů. My v redakci doufáme, že jste se již 
novými školními aktovkami, o číslo většími ponožkami i apartními bačkorami 
s bambulkou potěšili natolik, abyste si našli chvilku také na četbu svého 
oblíbeného časopisu. 

V opačném případě byste se totiž připravili o povznášející pocity při četbě článků 
z prosincového šavanského dění (náčelníkovy drobky z činnosti + články o 
kmenových akcích sepsané tentokrát dvěma ostřílenými bojovnicemi zvolských 
rodů Káňat a Ledňáčků), propásli byste šanci na splnění dalšího orlího pera, 
případně by vás minuly další překvapivé objevy naší ŠAvanské TAjné 
ZPRAvodajské Služby. Chybou by bylo rovněž přejít bez povšimnutí naše již 
tradiční kvízové otázky testující vaši pozornost při četbě Kůry a prémiové ptačí 
skrývačky, neboť na vánoční nadílce vyhlášená listopadová javorová nažka již 
napověděla leccos o tom, jak se nevyplácí spoléhat se pouze na běžnou rodovou 
a kmenovou činnost bez snahy o získání nějakého toho bodu takříkajíc „nad 
plán“. Své by o tom mohly vyprávět členky rodu Ledňáčků, kterým v minulosti 
patřívaly příčky nejvyšší, v měsíci bláznů jim ovšem naši mladí dravci z rodů 
Medvědů a Káňat hodili rukavici a uvidíme, zda se jim v následujících měsících 
podaří najít na tuto výzvu dostatečně pádnou odpověď. 

Rád bych využil tohoto úvodníku také k vyjádření svých osobních díků mnoha 
zvolským členům, kteří se třetí adventní neděli účastnili letošního živého 
betlému a ještě více tak zpříjemnili svým sousedům sváteční adventní čas. 
Zvláště Kajda svým sólovým zpěvem Tiché noci za doprovodu tónů Kiwiho kytary 
ukázala, že neví, co je tréma, a vyloudila u nejednoho diváka slzu dojetí. Wašte! 

Závěrem už mi nezbývá, než vám popřát suché stezky pod vašima nohama a 
modrou oblohu nad hlavou po celý nový rok 2018! 

 

Sg. Ostříž 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
V příštích číslech se budeme pravidelně věnovat i těm menším informacím, když 

se letos Kůrovník propojuje s kmenovým oficiálním časopisem Březovou kůrou. 

… Javorová nažka je v plném proudu a v čele po 

třech bodovaných měsících je trojice Lasička, Liška a 

Čača. Nejúspěšnějším rodem je jednoznačně rod 

Medvědů.  

… kmenovou akci v Leštině nazvanou Tvoření pro 

náš kmen připravila Lenka Krátká a akce to byla 

povedená. Náčelnictvo kmene jí tímto děkuje za 

dobrou práci. 

… z Kiwiho se nám stal velký muzikant a každou 

chvíli někde hraje. Byli jsme požádáni o výrobu 

placky s logem a názvem jeho kapely, kterou tvoří 

společně s bývalým náčelníkem kmene Čerokí Bobem. Každý adventní pátek jej 

můžete slyšet u levandulové kavárny - já tam byl ☺  

…na vánoční nadílce se všem rodům podařilo ztvárnit 

pěkně nějakou reklamu. Nasmáli jsme se u Ledňáčků 

(Čača má talent), u Medvědů (Hobit a Maty a jejich 

Bobik) … ale super byla také Káňata, a to i přesto, že 

jim tady chyběla jejich rádkyně Surikata. Ani ti 

nejmenší nezůstali stranou a sehráli scénku 

s divočákem a kofolou.… Sachem Ajagu se postaral o 

odstavení vodovodního řadu na naší klubovně 

v Zábřehu. V případě velkých mrazů by jinak mohlo 

dojít k zamrznutí a poškození. 

… z vedení Českého skautingu došlo další Hlásání a rádcové a vedení by se měli 

vypravit 4.2. do Prahy na setkání. 

…  rozvoj rodů Hadů, Koníků a Káňat ve Zvoli mají na svědomí Suri a Sil. Oběma 

se podařilo posílit své rody a jejich činnost si zaslouží veřejnou pochvalu☺ 
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… v tomto roce jsme na velkých akcích měli také oddíly, 

které nám svojí účastí udělaly radost. Jedním z nich byli 

Tuláci z Olomouce. Došla nám pozvánka na Uzlařskou 

regatu, a protože letos nebudeme pořádat svoji, tak 

vyrazíme 13. ledna do Olomouce. 

…  naše vývěsky se před vánocema vyměnily, a tak 

kolemjdoucí mají možnost nahlédnout do naší činnosti. 

Poděkování zaslouží také majitelé vývěsních ploch. 

… zasedalo náčelnictvo kmene ve složení náčelník MIČKINIKWA, degandawida 

Ostříž, podnáčelník Eddie a zástupce Rady OP wagamed AJAGU. Projednala se 

celá řada věcí a byl sestaven plán akcí Kalendárium kmene do tábora 2018 

(seznam akcí najdete v kalendáři na našich stránkách www.shawnee.cz). 

 

KMENOVÉ POPLATKY UHRADILI 

 

Vedení a starší členové: MIČKINIKWA, AJAGU, Ostříž, 

Sněhurka, Medvěd a Eddie  

Káňata: Surikata, Sasanka, Koloušek, Sedmikráska, 

Vrabčák a Kecalka 

Medvědi: Hobit, Lasička, Liška a Maty 

Hadi: Dyno, David, Matěj, Luky a Koukálek 

Koníci: Mrkvička, Větvička a Nella 

Ledňáčci: Čača, Dela, Kajda a Veverka 

 

Děkujeme za uhrazení poplatků. 

 

Pro BK náčelník MIČKINIKWA 
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

9. PROSINCE 2017 
 

Vánoční dílny se konaly v sokolovně v 

Leštině. Hned po vkročení do sálu po naší 

levici stál stůl, kde jsme si mohli udělat 

placku "Tvoření Leština 2017", což většina 

udělala hned na začátku akce a hrdě si ji 

připevnila na kmenové tričko. 

Chvíle chystání, rozmísťování členů, 

vedoucích, rodičů a jiných pomocníků ke 

"stanovištím" a začali přicházet první 

děti i rodiče z řad veřejnosti. Taky tam 

byl menší bufet, kde bylo plno lahůdek 

i punče, můžu potvrdit, že vše bylo 

jedlé a chutné :). 

Kdo si tedy 

nechtěl tvo-

řit, ten mo-

hl jen tak 

postávat, srkat punč a cpát se různým cukrovím. 

Mohli jsme si odtamtud odnést něco vyrobeno ze 

samoschnoucí hlíny, chaloupku z papíru, malinký 

čepeček z bavlnky, náramek, panáčka z šišky, 

ozdobený perníček a jiné krásné věci. Byla to další 

povedená akce pro veřejnost a náš kmen. Nahodilo 

to krásnou vánoční atmosféru :) 

 

Va. Surikata  

Plackostroj opět plně vytížen 

Kdo nestříhá, není Šavan! 
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VÁNOČNÍ NADÍLKA 

16. PROSINCE 2017 
 

V sobotu 17. prosince jsme se sešli na akci, která byla jen pro náš kmen, a to na 

vánoční nadílce. Byli jsme tam skoro všichni.  

Akce se konala ve Zvoli na Obecním úřadě 

v zasedací místnosti, tam jsme se všichni 

sešli. Začali jsme hrou židličky. Vyhrál 

Vrabčák. Poté následovala hra zvaná jed-

lík. Spočívala v tom, že se na stůl daly piš-

koty, vybraní jedlíci měli za úkol co nejry-

chleji sníst co nejvíce piškotů, ale mohli 

mít v puse jen jeden. Hrálo se, dokud 

všechny piškoty nezmizely. Vyhrál Hobit. 

Po téhle hře jsme vyzkoušeli vánoční českou tradici-pouštění lodiček. Mezitím, 

co se Medvědi chystali na svou scénku, Dela s Čačou zahrály na klavír Pásli ovce 

Valaši. Tento rok byly scénky na téma reklama. Scénka Medvědů se jmenovala 

reklama na švestkovou kofolu. Následovala scén-

ka Ledňáčků, která se jmenovala reklama na roz-

cvičku na táboře. Scénka Koníků se jmenovala Klíš-

tě a scénka Manato byla o vybírání vánočního 

stromečku. Hráli jsme ještě hru, vybrali se lidi, kte-

ré někdo musel omotat toaletním papírem. Poté 

to musel z něj na čas sundat pusou.  

Ještě předtím, než se začaly rozbalovat dárky, za-

palovaly se tradičně svíčky na stromečku. Poslední 

akci v roce 2017 jsme si užili a nikdo neodešel 

s prázdnou. 

Dela 
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HISTORICKÉ NADÍLKY ŠAVANŮ 
 

 

 

Pro BK sestavil náčelník MIČKINIKWA 

LEŠTINA 1994 V tomto roce se opět spojily 
rody z Leštiny a Zábřeha a kmen Shawnee 
se nastartoval do dalších let činnosti. Teh-
dy jsme objevili pro kmen Pižlu, Gálí, Káně, 
Miki a další. Na fotografii také najdete Kiwi-
ho, který v té době byl hlavním vedoucím 
leštinských rodů. Nadílka 1994 se konala 
v pěkné klubovně leštinského oddílu Kon-
dorů, který tvořily právě členové nově pří-
chozích chlapců a dívek kmene Shawnee. 

ZÁBŘEH SUŠILKA 1996 Naše hlavní klubo-
vna, která nás provází v činnosti kmene 
skoro 28 let, byla také dějištěm mnoha 
nadílek. Tato fotografie zachycuje Pátka, 
Anděla, Sokola, Míšu, Tupouna, Crazy a 
Tkaničku na nadílce. 
Byla to doba, kdy jsme v našich řadách 
vítali děvčata i ze Zábřehu. Crazy, Párátko, 
Hillary a Tkanička toho byly důkazem. 
 

ROVENSKO 2002 Legendární šavanská rád-
kyně Mimi, která jako jediná dosáhla hod-
nosti Sachem, v roce 2002 vedla rod Mýva-
lů v Leštině a na nadílku si jako rádce při-
pravila hudební vystoupení s flétnou. 
 
V té době měli Šavani v Rovensku také je-
den rod, který nesl název Horský lev. 
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GALERIE SKAUTSKÝCH VŮDCŮ ZÁBŘEH 

Před mnoha lety jsem získal skautskou publikaci Skautská 

stráž pod Jeseníky a tam jsem nalezl několik příspěvků, které 

tam napsali první skauti, kteří u nás v Zábřehu zakládali 

skauting, a byla tam tato věta: 

Na podzim roku 1919 otisknuta byla v Moravském severu 

zpráva, že v Zábřehu byla založena skautská hlídka, jejímž 

vůdcem jest pan Vladimír Vlček. 

Před několika měsíci jsem se sešel s Pavlem Jedelským, se kterým jsem se 

dohodl, že dáme síly dohromady a sestavíme historii skautingu v letech 1918 – 

1938 v našem regionu. Čas běžel a z našeho bohatého archívu a projektu Truhla 

pokladů bylo poskytnuto obrovské množství fotografií a dokumentů, aby tato 

historie byla co nejúplnější. Díky této snaze můžu pro vás čtenáře napsat i něco 

málo o tom prvním vůdci našich skautů a za chvíli tomu bude již 100 let od této 

události. 

Ladislav Vlček  

Narodil se 7. listopadu roku 1901 a byl synem Františka Vlčka, učitele v Zábřehu. 

Ladislav Vlček začal navštěvovat v roce 1913 zábřežské gymnázium. 8. ledna 

1916 v polovině školního roku odchází „na vlastní žádost“ a to se dvěma 

nedostatečnými (z řečtiny a matematiky). Zdá se, že jeho otec učitel špatně nesl 

synův špatný školní prospěch. Ladislav se začal učit typografem a po vyučení 

pracuje v Zábřehu. Jeho otec v roce 1917 zakoupil dům na Tunklově ulici, kde 

jsem si jako kluk často hrál s kamarády a později dokonce pátral po historii 

zábřežských skautů Dělnických tělovýchovných jednot.  

Ladislav Vlček byl také členem zábřežského Sokola a použitá fotografie je ze 

skupinového snímku (viz níže) ze sokolské akademie, kterou najdeme také na 

internetu nebo v knize Milana Kratochvíla – Zábřežáci. 

Na školení cvičitelů se také dozvídá o novém hnutí pro mládež – skautingu. 

Nesmíme zapomínat, že Antonín Benjamin Svojsík byl také dlouholetým 

Sokolem, a právě v tomto období se stále snažil přičlenit skautské hnutí pod 

Sokol. Jak víme, nepodařilo se.  
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Společně s pár kamarády se Ladislav Vlček rozhodl založit v roce 1919 skautskou 

hlídku a v roce 1920 se tato skupinka přetváří v oddíl a o něco později v smečku 

vlčat mladších skautů.  

Stopa Ladislava Vlčka záhy končí, protože odchází na vojnu a jeho rodina se 

stěhuje do Prahy. 

V příštím čísle budeme pokračovat jeho nástupcem. 

 

Náčelník MIČKINIKWA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

V této rubrice jsme poslední dobou nabízeli především orlí pera z plamenů 
tábornictví a lesní moudrosti, naproti tomu zájemci o plamen ochranářství 
přicházeli zkrátka. Důvod je prostý – v ochranářství se většinou jedná o tzv. 
poznávačky, a tak nám většinou nezbyde nic jiného, než sáhnout po atlasu ryb, 
ptáků, rostlin apod. a pilně studovat. Přesto jsem na jedno zajímavé OP narazil a 
uvědomil jsem si, že ani já jej kupodivu zatím nemám splněno. V brzké době se 
jej tedy pokusím určitě získat. Bude mě někdo z mých soukmenovců následovat?  

Stopy zvěře patří vedle úkrytů, okusů, chlupů, vajíček, vývržků či trusu mezi tzv. 

pobytové znaky. Jsou jednoznačným důkazem pobytu zvěře v dané lokalitě a 

můžeme z nich vyčíst mnohé zajímavé poznatky. U stop nejen určujeme jejich 

původce, ale sledujeme také jejich velikost (měří se bez drápů), délku a šířku 

kroku nebo stopní dráhu, tj. způsob kladení končetin při pohybu. Všechny tyto 

znaky mohou zkušenému stopaři prozradit pohlaví a stáří zvířete, rychlost jeho 

pohybu či případné zranění. 

 

Prase divoké – u stop kance jsou většinou dobře patrné nejen 

spárky (dva největší „prsty“ – kopyta), ale i tzv. paspárky 

(drobnější rohovité útvary na zadní straně končetiny), ty jsou 

nezřídka širší než spárky. Délka stopy může být 3-8 cm, šířka 

pak 2,5-6 cm, délka kroku se pohybuje od 40 do 80 cm. 

 

 

Jelen – vzhledem k velikosti jelena patří i jeho stopa k největ-

ším, jaké lze v přírodě v našich končinách najít (délka 5-9 cm, 

šířka 3,5-7 cm), délka kroku může být 70-140 cm. U stopy jsou 

dobře patrné spárky, paspárky otiskuje jelen výjimečně, 

např. v hlubokém sněhu. 
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Srnec – na první pohled je zde patrná podoba se stopou jelena, 

stopa srnce je však výrazně štíhlejší a také menší, délka bývá 

3,5-5 cm, šířka 3 cm. Délka kroku dosahuje 60-90 cm. Stopa 

srny je pak samozřejmě ve srovnání se samcem drobnější. 
 
 
 

 

Liška – liška patří mezi psovité šelmy, pro které obecně platí, 
že v jejich stopách jsou patrné i otisky drápů. Její stopa se 
podobá stopě psa, prostřední dva prsty jsou však ve srovnání 
se psem posunuty více dopředu a stopa je tak štíhlejší. Délka 
stopy je 4-6 cm, šířka pak 3-4 cm, krok bývá dlouhý 20-40 cm. 
 
Pes – jak bylo již uvedeno, na rozdíl od lišky má pes prostřední 
prsty posazené blíže k tzv. dlaňovému mozolu, vzhledem 
k rozdílnosti jednotlivých ras nelze u psa určit obecnou délku a 
šířku stopy ani délku kroku. 
 
Vlk – stopa vlka se podobá té liščí, je však znatelně větší (délka 
8-14 cm, šířka 8-10 cm, délka kroku 70-110 cm), zadní stopy (viz 
obr.) jsou štíhlejší než přední a kuželovitě zašpičatělé, přední 
jsou širší a je snadné je zaměnit se stopami psa. Stopní dráha 
vlka je přímější (tzv. čárování), pes častěji kličkuje. 
 
Kočka – kočkovité šelmy mají na rozdíl od psích zatažitelné 
drápy (jsou otisknuty spíše výjimečně, např. při pohybu ve 
strmém svahu), tvar stopy je kulatější. Délka stopy je 2,5-4 cm, 
šířka 3-4 cm. Stopy kočky domácí jsou ve srovnání s kočkou 
divokou drobnější.  

 
Rys – jeho stopa se podobá stopě kočky, je však větší (délka 6-
10 cm, šířka 6-10 cm), délka kroku 60-130 cm. Stopa může být 
asymetrická s jedním předním prstem vytrčeným vpřed, 
dlaňový mozol je na horním okraji vyhloubený. Zadní tlapa je 
štíhlejší a menší než přední. Drápy opět většinou zatažené. 

 
Ježek – jde o výraznou stopu se zřetelnými mozoly a 5 prsty 
s drápky, zadní tlapka je větší (3 cm), přední menší (2-2,5 cm). 
Přední tlapka může být částečně překryta tou zadní. 

 

http://media1.webgarden.cz/images/media1:5108a43c48420.png/vl%C4%8D%C3%AD stopa (2).gif
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9iJOE1IXYAhVQ66QKHQgnDOoQjRwIBw&url=https://www.denik.cz/olomoucky-kraj/v-jesenikach-patraji-po-rysech-a-vlcich-snih-pomuze-se-stopovanim-20151231-tor3.html&psig=AOvVaw2537MwfQ1OXH4HuB4yzqzS&ust=1513208747110443
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Jezevec – patří mezi lasicovité šelmy, které jsou charakteristické 
pěti prsty. Stopa jezevce má zřetelné dlouhé drápy. Na rozdíl od 
ostatních lasicovitých se nepohybuje poskoky, nevzniká tedy 
typická dvojice vedle sebe posazených stop. Délka přední stopy je 
kolem 5 cm, zadní 8-10 cm. 

 
Vydra – opět 5 prstů s drápy, při ideálních podmínkách jsou 
zřetelné i plovací blány, v hlubším sněhu zřetelná také rýha 
po ocasu a trupu, délka stopy 5-6,5 cm u přední končetiny, 6-
9 cm u zadní, šířka 5-6,5 cm, stopní dráha proměnlivá. 
 
Ondatra – také 5 prstů s drápy, ve stopní dráze se otiskuje 
zadní tlapa v zadní části otisku přední tlapy. Na měkkém 
podkladu je ve středu stopní dráhy vidět stopa tažení ocasu. 
Délka přední tlapy 3,5 cm, šířka 2,5-3 cm, zadní tlapa má 
délku 7 cm, šířku asi 4,5 cm. 
 
Veverka – přední tlapky veverky mají 4 dlouhé prsty s větši-
nou roztaženými drápy, zadní mají 5 prstů s drápy. Délka 
předních tlapek je cca 2 cm, zadních cca 6 cm. Veverka skáče, 
takže klade většinou přední tlapky vedle sebe a zadní také. 
 

Zajíc – spíše než samotná stopa (přední s pěti prsty má délku 5-6 
cm, zadní se čtyřmi prsty pak 6-15 cm), je v případě zajíce 
speicifická stopní dráha (viz obr.) – zajíc klade při skoku zadní tlapy 
vedle sebe před přední stopy, které řadí za sebe. Délka kroku může 
být v závislosti na rychlosti úprku 50-300 cm.  
 
Medvěd – také u medvěda se liší délka stop (přední 10-12 cm, zadní 
17-30 cm), což je dáno skutečností, že medvěd otiskuje jen část 
předního chodidla, avšak celé zadní. Dobře rozeznáme pět prstů i 
s drápy. Jde-li medvěd krokem, jsou přední tlapy částečně 
přešlapovány zadními. 
 
Bažant – původním teritoriem tohoto hrabavého ptáka je Asie, 
v české krajině je doložen od 14. století, dříve výhradně 
v bažantnicích, od 19. století ve volných honitbách. Jeho stopa je 
dlouhá 6,5-9 cm a 8 cm široká, dobře lze rozeznat jak drápy, tak 
články jednotlivých prstů. Dobře jdou vidět i vyvinuté ostruhy. 
Bažant patří mezi naši nejvýznamnější lovnou pernatou zvěř 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS55igzZTYAhWSZ1AKHe4NBF4QjRwIBw&url=http://www.mujweb.cz/kristalj/mhnedy.html&psig=AOvVaw24z5j8iTPajanf-x658xVX&ust=1513722158893504
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Koroptev – taktéž hrabavý pták, dříve rovněž hojně rozšířený, 
v první polovině 20 stol. náš hlavní lovný pták. Ve srovnání 
s bažantem je stopa koroptve kratší (4,5-5 cm), opět lze 
rozeznat jednotlivé články prstů, vnější prsty svírají úhel 90 
stupňů. Oproti bažantovi není tak znatelná ostruha. Stopní 
dráha bývá vlnitá nebo klikatá, koroptev hnízdí v otevřené 
zemědělské krajině. 

 
Kachna divoká – délka stopy dosahuje 7,5-8 cm, mezi jednotli-
vými prsty je dobře znatelná plovací blána. Prostřední prst je 
nejdelší, zadní prst (ostruha) není opět nijak výrazný. Rozšíření 
v nižších polohách prakticky na celém území Evropy, dále Asie 
a severní Amerika. Jejím hnízdištěm je okolí vodních ploch, bez 
problémů se přizpůsobila i životu na území měst. Z kachny 
divoké byla časem vyšlechtěna i kachna domácí. 
 
Vrána – stopa vrány je dlouhá asi 7-8 cm, na šířku má asi 3 cm. 
Stopa je prodloužena ještě asi o 2-3 cm díky drápkům. Má 
výraznou ostruhu, podle níž by neměl být problém vránu určit. 
Hojně rozšířená je v západní Evropě, u nás na západě Čech žije 
vrána černá, na zbytku území vrána šedá, na hranici těchto 
teritorií dochází ke vzájemnému křížení. 
 

Vrabec – vzhledem k velikosti samotného vrabce (do 20 cm) 
dosahují i stopy vrabce délky pouze několika málo cm. Charak-
teristickým znakem je kladení stop do roviny vedle sebe, které 
vyplývá ze skutečnosti, že vrabec nechodí ale skáče. 
 
Sova – stopy sovy jsou jakoby posypány pískem, což je 
způsobeno opeřením na prstech, které jednak zajišťuje 
neslyšný let a jednak slouží jako ochrana před poraněním. Další 
zvláštností je samotný tvar stopy jakoby do X způsobený tzv. 
vratiprstem (4. prst, který může být otočen dopředu i dozadu). 

 
Pro BK sepsal s pomocí internetu Sg. Ostříž 
 
 
 
 

http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/stopy-vrana.gif
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 

Smíškovy hororové Vánoce. Vánoce jsou obvykle vnímá-

ny jako svátky klidu naplněné pohodou a slavnostní at-

mosférou, k níž přispívá i radost z nějakého toho pěkné-

ho dárku, o který jsme si napsali Ježíškovi. Ne vždy však 

vyjde vše podle našich představ. Našim agentům se po-

vedlo zvěčnit zděšení Smíška ve chvíli, kdy si uvědomila, 

že Ježíškovi omylem odeslala seznam učebnic obdržený 

od paní učitelky při zahájení letošního školního roku. To 

muselo být u stromečku radosti! 

Zážitkové dárky stále oblíbenější! Své o tom 

ví jistě bojovnice rodu Medvědů Liška. Čelní 

místo na jejím seznamu přání zaujímala účast 

na jednom z kuchařských kurzů vedených 

známým lovcem michelinských hvězd Jiřím 

Babicou. Spoušť cvakla ve chvíli, kdy Liška 

následovala mistrovu radu „nemáte-li citron, 

vražte tam fialový balonek“. Dobrou chuť! 

Člověk míní, život mění.... Platnost tohoto hesla 

potvrdila účast Sasanky na krajském kole soutěže Mladý 

zdravotník – Sasanka byla svou základní školou vyslána 

do soutěže ve zvládání obvazových technik. Ve spleti 

chodeb krajského úřadu však zabloudila a omylem se i 

se svým již ovázaným figurantem Matym octla na výroč-

ní schůzi českých egyptologů. Pověrčivější a bázlivější 

část zasedajících opustila místnost zavřenými okny, zbylí 

účastníci Sasanku raději ihned vyznamenali a poté ji ve 

strachu před její oživlou mumií mumlavše staroegyptská zaklínadla vyprovodili 

až před vchod úřadu. I tak vysekáváme poklonu, vavříny jako vavříny....  

 

- ŠATAZPRAS - 
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HRSTKA VTIPŮ 

      ….dnes na hraně zákona....  

 
 
"Pane, viděl jste tu nějaké policajty?" "Neviděl." "Fajn, tak mi dejte svoji 

peněženku a hodinky."“ 

„Za co jsi vlastně seděl v té base?” „Za pomalou jízdu autem!” „No počkej, za to 

se snad nezavírá?” „No jo, ale ono to auto nebylo moje!”  

Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí. Brzy se ukázalo, 

že se podobného podvodu dopustil opakovaně – stejného činu se dopustil už 

v letech 1721, 1845 a 1926.... 

„Co máte v tom kufru?” ptá se na letišti celní úředník pana Nováka. „Krmení pro 

králíky,” odpoví pohotově pan Novák. „Tak ukažte, podíváme se na to.” Pan 

Novák tedy s nevolí otevírá zavazadlo, a v něm káva, koňak, čokoláda, drahé 

doutníky, šunka. „Tak tohle budou žrát králíci?” zvedá obočí státní zaměstnanec. 

„Když nebudou,” rozhoduje Novák, „tak nedostanou nic, potvory zmlsané!”!“  

V bance u okénka stojí muž a přehrabuje se v tašce.  Pokladní mu chce pomoci, 

a tak se ptá: "Chcete vložit nebo vybrat?" "Pochopitelně vybrat, ale nemohu najít 

pistoli!" 

Dva nenápadní chlapi vezou na kole pytel písku. Zastaví je policajt a ptá se: "Co 

máte v tom pytli?" "Co? Přece písek!" Policajt je zkontroluje a odchází. Když je z 

doslechu, jeden chlápek povídá druhému: "Vidíš? Takhle se kradou kola!" 

„Co dělá váš manžel, paní Nováková?” „Je na policii.” „A jak se mu tam líbí?” 

„Nemám nejmenší tušení. Zatkli ho teprve před hodinou!” 

„Maminko, mně ve škole pořád nadávají, že jsme mafiáni!” „Co to je za hlouposti, 

zítra zajdu za ředitelem a vyřeším to!” „Dobře, ale prosím tě udělej to tak, aby to 

vypadalo jako nešťastná náhoda.” 

„Kdo jste?” „Zloděj.” „A proč jste takový malý?” „Já jsem kapesní zloděj.” 
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TIKI – TOM 
V časopise ABC před mnoha lety vycházel kreslený seriál a jednotlivé příběhy 

byly i poučné. Jeden z nich jsme pro vás vybrali. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

NAJDI 5 ROZDÍLŮ 
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JAVOROVÁ NAŽKA LISTOPAD 2017 
Bodování starších 
1.   místo   boj. Lasička   256 bodů  Medvědi 
2.   místo   boj. Liška   252 bodů  Medvědi 
3.   místo   Va. Surikata   198 bodů  Káňata  
4.-5. místo boj. Sasanka    184 bodů  Káňata 
4.-5. místo Va. Sedmikráska 184 bodů  Káňata 
6.   místo    Va. Hobit   167 bodů  Medvědi  
7.   místo    boj. Koloušek  143 bodů  Káňata  
8.-9. místo boj. Dela   138 bodů  Ledňáčci 
8.-9. místo  hledač Vrabčák 138 bodů  Káňata 
10. místo   Ga. Čača   130 bodů  Ledňáčci  
11.-13. místo Va. Veverka  128 bodů  Ledňáčci 
11.-13. místo boj. Kajda   128 bodů  Ledňáčci 
11.-13. místo hledač Kecalka 128 bodů  Káňata 
14. místo   hledač Maty   84   bodů  Medvědi 
15. místo   hledač Smíšek  80   bodů  Káňata 
16. místo   hledač Čivava  24   bodů  Ledňáčci 
17. místo   boj. Čéška   20   bodů  Medvědi 
 
Bodování mladších 
1. místo   hledač Koukálek 109 bodů  Hadi 
2. místo   hledač Luky   106 bodů  Hadi 
3. místo   hledač David   102 bodů  Hadi  
4. místo   hledač Dyno  97   bodů  Hadi 
5. místo   hledač Větvička  96   bodů  Koníci 
6. místo   hledač Matýsek  93   bodů  Hadi 
7. místo   hledač Nelča   84   bodů  Koníci 
8. místo   hledač Mrkvička  72   bodů  Koníci 

 

JAVOROVÝ LIST LISTOPAD 2017 
Bodování rodů starších Bodování rodů mladších 

1. místo rod Medvědů  1. místo rod Hadů  

2. místo rod Káňat 2. místo rod Koníků 

3. místo rod Ledňáčků 
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TŘETÍ CESTA VÍTĚZŮ 
 

Ano, přátelé, náčelník opět vyhlašuje celoroční odměnu pro nejlepší bojovníky, 

a to již potřetí. V minulých letech to byla vždy první pětka, ale nyní se jedná o tři 

nejlepší v kategorii skauti a skautky a v té mladší vlčata a světlušky. V minulých 

letech se o tuto spravedlivou odměnu hodně bojovalo a ti, kteří nakonec jeli, si 

to skutečně zasloužili. Při ohlédnutí zpět bych vám napsal ty, kteří si tuto cenu již 

užili. V období 2015-2016 to byli Eddie, Javor, Čača, Surikata a Veverka. V dalším 

období 2016-2017 to však byly již samé dívky-Eddie, Surikata, Čača, Lasička a 

Veverka.  

Tehdy naše cesty mířily na vzdálenou Šumavu, kde jsme poznávali krásy 

šumavských lesů, objevovali šumavská jezera, prohlédli pro nás neznámé hrady, 

splavovali Otavu či neochvějně zdolávali lanová centra na Zadově či Prášilech.  

Nezapomenutelné bylo naše první ubytování v temných lesích nedaleko 

německých hranic, kde nám byla k dispozici bývalá základna československých 

pohraničníků. Večerní usínání bez elektrického proudu a ranní koupání Gurchua 

v ledovém šumavském potoce zůstane jistě v našich vzpomínkách. Při našem 

návratu o rok později jsme objevili nádherně připravené stanice, kde jsme na 

vlastní oči pozorovali Vlky, hladili jelena, nebo obdivovali krásné sovy na 

Borových Ladech. Tvrdá a deštivá byla také procházka Boubínem, kde jsme se 

nezalekli podmínek, a nakonec jsme do pralesa vkročili a všichni se i vrátili 😊. 

Ubytování bylo na bezvadně upravené chatě Fram, kterou provozuje Liga lesní 

moudrosti. Tam jsme si užívali zase samostatných pokojů, výborné kuchyně a 

možnosti se osprchovat v teplé vodě. 

Ani tentokrát jsme nezapomněli na řeky a kdo měl zájem, tak vyplul na Želivku, 

a při návratu jsme spali u Sázavy kousek od legendárního místa Jaroslava Foglara. 

Prostě zážitků a vzpomínek je mnoho a věřím, že na některé nezapomenete do 

konce života. 
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Teď je tu ovšem třetí výzva – a jak si po 3 měsících stojíte? 

 

Lasička 574 bodů 

      Čača 485 bodů Dela 385 bodů 

 

                          

                      

 

 

 

Liška 487 bodů 

Sasanka 403 bodů       Sedmikráska 349 bodů  
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CESTA VÍTĚZŮ 2018 - NAŠE CÍLE 
 

V letošním roce čeká na 3+3 nejúspěšnější v celoročním bodování cesta za krása-

mi Českého Švýcarska a okolí. Na co konkrétně se také můžete těšit? 

 

 

Pravčická brána – největší skalní 

brána v Evropě (výška 16 metrů, 

rozpětí 26,5 metrů)  

 

 

 

Edmundova soutěska – plavba na 

pramici pískovcovou soutěskou 

nedaleko města Hřenska 

 

 

 

 

Skalní hrad Sloup – ruiny hradu 

zničeného Švédy za třicetileté 

války se tyčí nad obcí Sloup 

v Čechách v okrese Česká Lípa 
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BODOVÉ HODY 

V následujících větách najdi všechny ukryté ptáky. Pokus se o to sám nebo třeba 

s kamarády či rodiči a za každého objeveného ptáka máš 1 bodík do bodování 😊 

Výsledek pošli na email Edita.Riff@seznam.cz 

 

Syn nedával pozor a sypal proso kolem sebe. 

Věra nesla víko, které tatínek zapomněl na zahradě. 

Hoši dostali za výkon dorty a teplý čaj.  
Maso vařím tak dlouho, až je měkké 

Náš předseda telefonoval do závodu pro brigádníky. 

Měla sestra kapra k večeři, nebo neměla? 

Pudr ozdravěl Petrovi pokožku tak, že už nenosí obvaz. 

Pojď do pokoje, strýček říká něco zajímavého o přehradě. 

Vzadu kvetl bíle leknín, jinak jsme neviděli žádný květ. 

Na prudkém svahu saně dostaly rychlost a ujížděly k osadě. 

Pes upíral oči na myslivce a čekal na jeho rozkaz. 

Pošli mi po tomto poslu kabelu s nářadím! 

Mistr nadzdvedl stůl a učen přiklížil nohu. 

Děda Kusý čekal na autobus a nevěděl, že ten už odjel. 

Vyprávěli si o relaci, kterou slyšeli v rozhlase. 

Nedá se nic jiného dělat, přines oj, kamaráde! 

Byla vychována jenom u tet, řevnivosti ji však odnaučily. 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Na závěr vám opět nabízíme možnost získat až 30 prémiových bodů do javorové 
nažky. I tentokrát naleznete všechny odpovědi na stránkách tohoto čísla Kůry, 
takže pokud jste četli poctivě, nebude pro vás bodový zisk žádným problémem. 
Pokud si přece jen nejste jisti, listujte znovu, hledejte, námaha se vám rozhodně 
vyplatí. 

Odpovědi na níže položené dotazy zasílejte jako vždy na již známou adresu 
Edita.Riff@seznam.cz 

1) Kde proběhla kmenová Vánoční nadílka v roce 1994? 

2) Jak se nazývá čtvrtý prst sovy, který může sova vytočit dopředu i dozadu? 

3) Čím se vyučil první zábřežský skautský vůdce Ladislav Vlček? 

4) Kde byli ubytováni výherci druhé šavanské Cesty vítězů ( srpen 2017)? 

5) Jak se jmenuje největší skalní brána v Evropě?  

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7r7qWspjXAhUoOpoKHZ8XDHwQjRwIBw&url=http://weclipart.com/sherlock%2Bholmes%2Bclip%2Bart&psig=AOvVaw0PPK5K446C-27BsqQYh60z&ust=1509454398028591
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Kontakty: 

Redakce: Brezova.kura@centrum.cz, tel. 603 414 859 (Ostříž) 
Náčelník kmene: mickinikwa@seznam.cz, tel. 733 741 619 (MIČKINIKWA) 
Webové stránky kmene: www.shawnee.cz 

Kdo jsme?  

Regionální společenství chlapců a děvčat od 5 do 99 let, které se hlasí k 
myšlenkám skautingu a woodcraftu a v rámci Midewiwinu ČR šíří junácký 
ekumenismus. Jsme oddíl-kmen, který si vybral své jméno podle 

severoamerických indiánů kmene Shawnee, česky tedy Šavani. 

Naši činnost podporuje HNKZ Steel s.r.o., obec Zvole a město Zábřeh. 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 29.12.2017. 


