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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Vstup do nového kalendářního roku byl v podání našeho kmene opravdu rázný. 
První kmenovou akcí byla hned mezioddílová regata pořádaná olomouckým 
oddílem Rysi a s radostí mohu konstatovat, že pomyslná vlajka našeho kmene 
zavlála v široké konkurenci opravdu vysoko. Jistě, ve srovnání s loňskou regatou 
pořádanou naším kmenem byla tentokrát sice ona konkurence přece jen o něco 
menší, na druhou stranu Šavany už letos nereprezentovali zkušení bojovníci bý-
valého rodu Vlků či dřívější členové startující coby ostřílené Staré páky. A vzhle-
dem k této skutečnosti mě těší, že mladší generace ukázala, že je v budoucnu 
bude schopná spolehlivě nahradit. S prázdnou jsme totiž domů rozhodně nejeli 
a modrá trička s hromovým ptákem byla opět řádně vidět. Wašte! 

Bohužel méně radostné pocity přinesla účast na předem avízované výpravě o 
dva týdny později, kdy se ukázalo, že hlavně některé starší členky kmene zřejmě 
hůře snášejí ne zrovna idylické počasí a než by vyrazily po čase společně ven, dají 
přednost domácímu pohodlí či jiným aktivitám. V tomto ohledu zvítězily mladší 
ročníky narození a zaslouží naše uznání. 

Z pozice šéfredaktora přidám ještě jeden povzdech – mnozí z vás obdrželi do své 
mailové schránky anketní otázky týkající se našeho časopisu. Cílem bylo získání 
zpětné vazby od vás-čtenářů za účelem zlepšení kvality a splnění vašich případ-
ných přání co do obsahu. Bohužel i v tomto případě jsem narazil na jistou pasivitu 
a odpovědí se dočkal jen z řad Starých pák (díky za ně!). Pln doufající naděje tedy 
vyhodnocení ankety přesunuji do únorového čísla a ty, co snad zapomněli nebo 

jen dlouho nenavštívili mail, prosím o upřímné odpovědi 😉 

Co říci k obsahu 264. čísla? Dozvíte se opět mnoho zajímavého z kmenového 
dění, snad se i pobavíte nad vtípky, objevy našich tajných agentů či při plnění ně-
jakých těch úkolů. Členům a jejich rodičům předkládáme kalendárium akcí do 
konce školního roku. TUWANAKHOVO zamyšlení nad smyslem OP vřele doporu-
čuji všem stávajícím i budoucím hledačům Cesty na Horu, jistě nejen mně 
promluvil z duše a třeba některé z vás namotivuje otevřít zase jednou zápisník 
OP. Vždyť za 2 týdny zasedneme k dalšímu sněmovnímu ohni. Uvidíme, zda bude 
žadatelů více než na sněmu podzimním. Tak hodně zdaru a vytrvalosti! 

S modrou oblohou, Sg. Ostříž 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
 

… v plném proudu je příprava Skautské akademie a Indiánského 

dne, které se uskuteční 3. března 2018 ve Zvoli. Bude to jistě 

povedená akce, a tak by bylo fajn sejít se v co největším počtu. 

Náčelnictvo rozjednalo pomocníky z kmenů Ksigudan, Tate o 

šota, Delaware. Budeme tvořit věci na letošní letní tábor, který 

bude opět ve Štítech.  

… pomalu se blíží další sněm kmene a své další OP získaly Surikata, Eddie, Liška 

za vítězství a zisk Mistra uzlaře na Olomoucké uzlařské regatě.  

… do konce měsíce ledna jsme registrovali naše členy do skautských organizací a 

zvolského Sokola. Registrace zařizoval MIČKINIKWA a Tarzan.  

… rod Medvědů získal do svých řad dalšího nováčka. Stala se jím 

sestra od Matyho. Medvědy tak vlastně tvoří hlavně sourozenci. 

Víme, jak je důležité pro kmen získat nové členy, a tak 

Medvědům blahopřejeme. Vzdáleným pomocníkem Medvědů 

je také šaman Watoknapa, která na schůzkách Medvědů vypomáhá a hraje na 

kytaru. 

…Eddie a Kiwi si vzali na starost přípravu hudebního vystoupení 

členů na Akademii a také na Portě v Zábřehu. To, že umíme 

zpívat, jsme již mnohokrát dokázali. 

… LETNÍ TÁBOR 2018 

Příprava letošního tábora je také v plném proudu. Nedávno se ozvali také 

Mohawkové ohledně konkrétních úkolů letošního tábora. Navrhli také termín 

letošní předtáborové brigády. Poděkování zaslouží také tatínek od Kolouška, 

který nám věnoval velkou plachtu na střechu nad táborovou 

kuchyní.   

… koncem měsíce nás Náčelník, Degandawída a rádcové 

jedou prezentovat do Prahy na setkání vůdců a rádců. Do 
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Prahy také povezeme táborovou bednu pro Wakišaku, který bedny bude 

vyrábět.  

 

ÚNOROVÝ SNĚM KMENE NA SOKOLCE 

 

V plánu našeho kmene je další sněm, 

a to na místě, kde jsme již v dávných 

dobách byli mnohokrát, a tato chata 

má pro nás svoje kouzlo. Nikdy se 

však tady nekonal kmenový sněm, a 

tak to bude poprvé.  

Chata leží v oblasti, kde se nachází 

různé druhy minerálů a je tady 

krásná příroda, a tak se můžeme  

16. -18. února 

těšit na společnou chatu s Koníky, Hady, Medvědy, Ledňáčky, Káňaty pod 

vedením náčelnictva.  

… kmenové poplatky uhradila také Čivava a chystá se také naše Eva.  

… Sachem Sokol udělal další krásný plakát na Skautskou akademii – určitě jej 

uvidíte na našich stránkách. 

 

Pro BK náčelník MIČKINIKWA 
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UZLAŘSKÁ REGATA OLOMOUC 

13. LEDNA 2018 
Jsem rád, že do Kůry dostáváme občas i příspěvky od našich mladších členů. 

Tentokrát nám své dojmy z regaty svým osobitým způsobem shrnula zástupkyně 

rodu Káňat Kecalka a pěkně nám popsala snažení a úspěchy své družiny a 

náčelníka. Wašte! (Kompletní výsledkovou listinu najdete na následující stránce.)  

Na uzlařské regatě bylo hrozně moc lidí. Ale 

bylo to tam hrozně fajn. Vedla nás Želva, 

která tu akci vlastně pořádala. Surikata si 

vedla úplně parádně a vyhrála 1.místo v její 

kategorii. Ve druhém kole se Surikata 

rozběhla a flákla sebou na zem, ale rychle 

se zvedla a utíkala vázat uzly. Sedmikráska 

ta vyhrála 3.místo! Je úplně suprová a 

udělala nám velkou radost. MIČKINIKWA, no, na toho se dá spolehnout, protože 

vyhrál 1.místo v jeho kategorii zvané Veteráni. A já si myslím, že si to zasloužil, 

protože jeho čas byl 18 sekund a ještě nějaké čísla k tomu. 

Výhry 

Surikata vyhrála např. kalendář, oreo, 

které jsem jí málem snědla. Sedmi-

kráska ta vyhrála např. uzlovačku, ore-

o, chlupatého pajduláka. MIČKINIKWA 

ten vyhrál toho nejvíc, že ani nevím co 

vlastně dostal. Vrabča ten vyhál uzlo-

vačku a bonbón. Liška vyhrála plyšo-

vou kačenku. Já Kecalka jsem vyhrála 

uzlovačku a bonbón. 

Zkrátka to bylo super! 

 

Kecalka  
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VÝSLEDKY UZLAŘSKÉ REGATY 
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Zaslala Želva 
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NAŠI SOUPEŘI NA REGATĚ 

 

Poprvé jsme vyrazili na Uzlařskou regatu mimo náš okres, a to k novým 

kamarádům do Olomouce. Něco jsem o nich zjistil a připravil článeček pro BK. 

Rysi Olomouc:  

Oddíl s tábornicko-přírodověd-

ným zaměřením, který vznikl 

v roce 1990 oddělením jedné 

družiny od oddílu Plamínek. Od 

té doby se v oddíle vystřídalo spoustu dětí i dospělých. Pamětníci se do oddílu 

stále vracejí a pomáhají v jeho další práci a někteří zakládající členové již do 

oddílu vodí své děti. Oddíl má spoustu tradičních akcí, které jsou organizovány 

pravidelně každým rokem. 

Mezi ně patří: Uzlařská regata, Xapatan, Vítání jara, Brigáda v ZOO, Předprázdni-

nová výprava pod stany, Oddílový tábor, Mikulášská víkendová výprava a Vánoč-

ní oddílová nadílka. Pravidelná činnost během celého roku je sestavena z pravi-

delných oddílových schůzek v klubovně, výprav do přírody jednodenních i více-

denních a letního tábora trvajícího 2 týdny. Máme svůj kroj a oddílové tričko, 

které nosíme na většinu našich akcí. Během celé existence oddílu se v něm vystří-

dalo mnoho dětí. Všichni, kteří se na vedení oddílu podílejí, dělají tuto práci ve 

svém volném čase bezplatně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Odměnou jim 

jsou jen rozzářené tváře dětí při programu a spokojenost všech okolo. Činnost je 

částečně dotována Magistrátem města Olomouce a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. 

TULÁCI Olomouc: 

Založen 26. září 1985 jako zájmový turistický oddíl ODPM Olomouc. V roce 1987 
se stal prvním turistickým oddílem MěDPM v Olomouci, který v té době vznikl. 
Od roku 1992 je družinou-tábornickým oddílem sdružení dětí a mládeže DUHA. 
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 Proč Tuláci? Protože se rádi touláme, protože milujeme volnost a nekonečné 
dálky Cest plných romantiky, dobrodružství, her a legrace... 

Jsme tábornický oddíl (kmen, družina). Oddíl je rozdělen 
na menší skupinky = rody. Rod se schází 1x týdně na 
rodové schůzce v naší oddílové klubovně, kde se učí 
základním znalostem a dovednostem táborníka, hrají se 
různé hry, připravují se výpravy a plní odznaky odbor-
ností a tábornické stupně. Celý oddíl se schází na kme-
nové výpravě, v zimě jezdíme na víkendovky do turistic-
ké základny v Cakově, v létě táboříme v Laškově. 

 

Delfíni Mohelnice – Svaz skautů a skautek 

Jsme oddílem chlapeckým a vodáckým, v současné době nás je skoro 25 kluků 
od 6 do 17 let. Bez nároku na finanční odměnu zde pracují dospělí vedoucí, 
odchovanci oddílu - Vydrýsek, Večerda a Hejkal. 

Rádi jezdíme po vodě, ale i vyrazíme do lesa, věnujeme se také hledání pokladů 
ve stylu geocachingu, máme prima partu kluků. 

V současnosti v Delfínech pracují tři posádky - Medvědi, Jestřábi a Vydry. 
Nejmladším Vlčatům u nás říkáme Pulci. 

                                                                                            

Pro BK MIČKINIKWA 
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VÝPRAVA DO ÚSOVA 

27. LEDNA 2018 
V sobotu 27. ledna jsme měli výpravu po stopách dávné historie. Sešli jsme se 

v Zábřeze na Valové. Bylo nás 12. Jeli jsme autobusem, který jel do Úsova. Tam 

na nás čekaly Eddie, Sasanka a Koloušek. Pak jsme šli na místní židovský hřbitov. 

 Na hřbitově nám MIČKINIKWA rozdal 

úkoly. Jednomu z každé družiny dal papír. 

Ten, kdo měl papír, měl za úkol nakreslit 

náhrobek, který se mu líbil. Zbytek měl 

napsat co nejvíc jmen z náhrobků. Když 

jsme to měli, řekl MIČKINIKWA, že máme 

10 minut na to, abychom si utrhli 5 větviček 

s pupeny. Já jsem si utrhla jen 4: jasan, 

břízu, kaštan a vrbu. Pak jsme šli lesem. 

V lese jsme si natrhali chrastí a šli jsme do 

kopce. Na kopci jsme si připravili chrastí, 

ešusy, polívky a oheň. Já jsem vařila s Eddie 

a Smíškem. My jsme vařili 1 velkou 

polévku. Moc nám nechutnala, protože 

byla nedovařená a bylo v ní jehličí. Tak 

jsme zbytek vylily. Pak jsme měli 2 a půl 

hodiny na 8 kilometrů, protože jsme šli 

z Úsova do Moravičan. Cesta trvala dlouho. 

Po cestě jsme potkali pána s detektorem 

kovů. Pán nám dal minci z roku 1812. 

MIČKINIKWA řekl, ať si Smíšek s Viktorkou 

losnou. Vyhrála Smíšek. Pak jsme došli na 

nádraží. Tak akorát nám přijel vlak. 

Akce se mi líbila. 

 

Va. Sedmikráska 
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ÚSOVSKÉ OZVĚNY MINULOSTI 
Návštěva starobylého židovského hřbitova založeného již v polovině 17. století 

byla pro účastníky výpravy nevšedním zážitkem, přece jen se taková příležitost 

nenabízí každý den. Redakce vám na tento stránce přináší ty nejzajímavější 

náhrobky z pohledu Lasičky, Veverky a Smíška (zleva doprava):  

A jaká jména se na náhrobcích naším detektivům podařilo rozluštit? 

Louise Zirkus  Pavel Butschovitz 
Johanna Singer  Karl Fischer 
Giesela Smetana  Gustav Goldberger 
Rosa Siegel  Isak Orelf 
Louise Pollak  Bernhard, syn Markuse 
Katharina Siegel  Jeine Seeleempfing 
Helene Baderle  Philipp Grimm 
Jacob Löwy   Josef Sauer 
Hanna Löwy  Bertha Puck 
Saloman Leif  Ignac Kaufman 
Jakub Siegel  Nanni Spiegel 
Luise Frisch  Betti Redigh 
Valentin a Betti Grimm Fany Badeili 
Mořic Herzka  Bernhard Schild 
Luise Herzka  Jachim Brill 
Malvina Blumová  Therese Fried 
Liselotte Lumová  Rosalie Munk 
Lev Butschovitz  Jakub Hirsch 
Ida Butschovitz  Anna, manželka Mosera Redlicha 
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MINIVÝPRAVA KONÍKŮ A HADŮ 

27. LEDNA 2018 

V době, kdy se naši starší členové scházeli ke své výpravě do Úsova, vyráželi od 

sokolovny ve Zvoli naši nejmladší pod vedením Sněhurky a mé maličkosti 

k vlastní minivýpravě nad svoji obec. A účast byla téměř stoprocentní, bohužel 

s námi kvůli nachlazení nemohl Dyno. 

 U rybníka jsme se Sněhurkou pískli nástup 

a zahájili akci rodovými pokřiky. Jako cíl byl 

vyhlášen lesní krmelec, kam jsme nesli zví-   

řátkům něco na přilepšenou. Cestou jsme 

se na louce nad Léharovou chatou občers-

tvili a soutěžili v hádání pantomimicky 

předvedených zvířátek a ve sběru úlomků 

komety, která v noci přeletěla nad Zvolí. 

Při další cestě lesem jsme střídavě objevo-

vali stopy ve sněhu a v blátě a hráli hru na 

uspokojení rozmařilých přání rozmlsaného krále. Po zdolání lesního potůčku a 

nástrah rozbahněné a zpola zasněžené cesty jsme dosáhli svého cíle a předložili 

zvířátkům zdravé ovocno-zeleninové menu. Před zpáteční cestou jsme si z na-

tisknutých kartiček ještě společně procvi-

čili stopy nejčastějších obyvatel našich le-

sů a čekal nás návrat. Ti, co snad v této 

chvíli ještě nebyli řádně promočení, po-

zbyli poslední pocity sucha při honičce 

v uličkách, které jsme si pečlivě vyšlapali 

ve sněhu a při následné soutěži ve stavbě 

nejvyšší věže ze sněhu a její následné 

demolici. Pak už opravdu nezbývalo, než 

vystoupat z louky na asfaltku a vyrazit domů k sobotnímu obědu. Akci jsme opět 

zakončili u rybníka, tentokrát pokřikem kmenovým, a hurá do sucha na oběd! 

Sg. Ostříž 

Zvířátkáááá, náááášůůůůp!!!! 

Sněhové uličky zaručeně zahřejí! 
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KALENDARIUM KMENE SHAWNEE 

 

2. - 4. únor   akce pro náčelnictvo a rádce v Praze. Setkání rádců 

a vůdců. Využijeme možnosti se podívat i do pražských uliček ☺

  

16. - 18. února 2018 Trojdenní výprava kmene spojená se 106. sněmem kmene 

Shawnee. Tato akce je určena pro všechny šavanské rody. 

 

 3. března Indiánský den a Akademie Zvole. Mezioddílová akce, 

která se bude věnovat indiánské moudrosti, budeme vyrábět 

indiánské věci na letní tábor, setkáme se s přáteli a začneme 

slavit naše Třicátiny ☺ V odpoledních hodinách proběhne na 

obecním úřadě slavnostní akademie pro pozvané rodiče a 

kamarády. 

 

17. března Výprava kmene do neznáma. Pod vedením Starých pák. Zástupci 

/dobrovolníci/ vyrazí na Pow-wow do Kladna pořádané českými euroindiány. 

 

7. dubna se uskuteční rodové výpravy pod vedením rodových 

náčelníků. I tentokrát se ukáže schopnost rodu si připravit 

něco zajímavého a pro ostatní rody inspirujícího.  /mladší i 

starší/  

 

20. - 21. května skautská Ivančena /určeno pro rody starších/. Po více jak 15 

letech se kmen vydá na tento významný památník, který byl v roce 1946 založen 

oddílovou radou 30. oddílu Ostrava. Na této akci budeme mít společnost 

v oddílech Svazu skautů a skautek a také tam budou naši přátelé z ABS Brno.  
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1. května Zábřežský jarmark – 30 let Šavanů /Staré páky/  

 

5. - 8. května táboření na Drozdovské Pile v indiánském 

oblečení, akce určená pro zájemce si stylově tábořit. Akce 

dobrovolná. 

 

12. května sokolský pochod Za zvolskou labutí /mladší i starší/  

 

18. - 20. května 107. sněm kmene - ubytování na základně ČTU /starší rody/.  

 

2. června 2018 50. výročí nepřetržité skautské aktivity v Zábřehu a také šavanská 

paintball aréna ve Zvoli pro Staré páky.  

 

9., 16., 23. června předtáborové brigády ve Štítech 

 

29. června Zakončovačka ve Zvoli u sokolovny  

 

  

 

Sestavilo náčelnictvo kmene ve složení náčelník MIČKINIKWA, degandawída 

Ostříž, podnáčelník Eddie a wagamed kmene AJAGU. 
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DĚNÍ V RODECH ŠAVANSKÝCH 

KÁŇATA 

Teprve před půl rokem vznikl rod Káňat, což pro všechny členy rodu byla náhlá 

změna. Dostali novou rádkyni, odtrhli se od mladších členů jejich rodu, měli mít 

vlastní klubovnu (místnost v sokolovně ve Zvoli), měli být považováni za ty starší 

našeho kmene, a tudíž se museli tak i začít chovat či tak pracovat. Bylo na ně 

mnoho změn, ale musím říct, že 

to i se mnou, rádkyní Surikatou, 

bezvadně zvládli a pořád se to 

zlepšuje. Hlavní změna byla pro 

Vrabčáka, protože v novém ro-

du měl být, a pořád je, jediným 

hochem. Začátek byl těž-

ký...vybírání názvu rodu, vymý-

šlení rodového pokřiku, či zave-

dení různých pravidel. Také 

jsme si párkrát museli popoví-

dat o chodu schůzky a co by si představovali, abychom během schůzky dělali. Po 

pár schůzkách vše začalo klapat, a z mého pohledu jsme byli spokojeni. Ale náš 

chod narušila, v dobrém slova smyslu, nová členka... Naší další "misí" byla scénka 

na Vánoční nadílku. Její vymýšlení zabralo mnohem méně času než nacvičení. A 

musím říci, že jsme si užili kopu srandy, jediný problém byl, že na schůzkách jsme 

nedělali nic jiného, především jsme se nevěnovali OP ani nováčkovské zkoušce. 

Nadešel čas Vánoční nadílky a rádkyně, která v této scénce účinkovala, 

onemocněla. Ale naštěstí se našla náhrada a scénka se mohla předvést. 

Pokračování v nováčkovské zkoušce narušila příprava na regatu v Olomouci. 

Musím pochválit všechny z Káňat a všechny z kmene, protože se všichni umístili 

na dobrých místech. Ale především musím pochválit Kristýnku, která byla 

nováček a všech šest základních uzlů se naučila za dvě schůzky a na regatě se 

umístila na pěkném místě. A hnedka po regatě se Kecalka i Vrabčák vrhli na 

nováčkovskou zkoušku. A s Kristýnkou se začínám zaměřovat na pár základních 

věcí, především aby si udělala KPZ a naučila morseovku. Pár schůzek jsme měli 

spojených s jinými rody, hlavně s Ledňáčky, ale i s Koníky a Hady. Podle mě nám 

Že jsou Káňata i se svou rádkyní bezva 

parta, o tom není pochyb! 



16 
 

vůbec neuškodilo mít schůzky spojené, naučili jsme se spolupráci i s mladšími či 

staršími rody. Minulou schůzku, za kterou jsem nesmírně ráda, jsme udělali 

mnoho práce, protože jsme uklízeli naši klubovnu, a hnedka je útulnější, chybí 

nám pár drobností, jako ji trochu vyzdobit a bude to ideální. Myslím si, že nám 

to v našem rodě šlape, jak má, a snad to tak bude nadále. Chtěla bych pochválit 

Sedmikrásku, Sasanku, Kecalku, Kolouška, Kristýnku a Vrabčáka, tudíž všechny 

členy rodu Káňat, za to, jak se snaží, spolupracují, pomáhají si a pomáhají mi a 

nijak mi neztěžují moji funkci rádce. 

Va. Surikata  

 

KONÍCI A MANATO  

Místo Sil (kvůli její pracovní době) teď dočasně připravuji schůzky pro Koníky a 

Manato já. Jsou hrozně šikovní, dokonce jsme kvůli přípravě na regatu s 

Ledňáčky a Káňaty vázali uzly. Na schůzkách hrajeme různé hry, hlavně 

sportovní, když máme k dispozici sokolovnu, ale taky pantomimu a hry, při 

kterých se děti naučí spolupracovat. 

Jsou pěkně nepo-

sední a mají spou-

stu energie, ale 

dokážou také dá-

vat pozor. Poma-

ličku začínáme do 

programu začle-

ňovat i body nováčkovské zkoušky, například jsme si popovídali o desateru, co 

to vlastně je, a jak bychom se měli chovat k ostatním a přírodě. 

Taky se stále zlepšují v nástupech a své pokřiky pronášejí s hrdostí. Musím 

pochválit naše nováčky Nelinku, Davídka a Matyho. Jsou moc šikovní, snaží se, 

rychle se učí uzly a krásně zapadli do party. Waste! 

Sg. Eddie 

(Fotky Koníků (+ pomocník Dominik) a Hadů zachycují výsledek mezirodového 

klání o stavbu nejvyšší sněhové věže na jejich společné sobotní minivýpravě.) 
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GALERIE SKAUTSKÝCH VŮDCŮ ZÁBŘEH 

Jak jsem již minule napsal budeme se v našem 

časopise věnovat také oblasti naší skautské historie. 

Náš kmen je strážcem a nositelem mnohých 

skautských tradic. V roce 1989 jsme stáli u zrodu 

obnovy našeho skautského střediska, jsme 

pokračovatelé legendárního skautského oddílu 

Stopaři, na jehož základech vznikl náš kmen Šavani 

v roce 1988. Šavanská Truhlice skautského pokladu 

ukrývá velké množství dobových dokumentů o 

historii skautingu. Je dobré o tomto vědět a pokračovat v této dlouhé tradici i 

v budoucnu. 

V tomto čísle bych vám rád něco napsal co se podařilo zjistit o dalším v řadě 

skautských vůdců / možná spíše těch, co stáli v čele / a to o……….. 

František Vepřek  

Narodil se v 23. prosince v roce 1900 v Zábřehu. 

Bydlel v ul. Lanškrounská 8, otec Leopold Vepřek – obuvník, 

František maturoval 8. června. 

A 2. října 1922 nastupuje do dvouleté vojenské akademie 

v Hranicích. Po roce je povýšen na desátníka a po ukončení 

akademie je dne 15.8. 1924 povýšen do hodnosti poručíka. 

Je převelen do Znojma, do Lučence /1928/. V roce 1930 se oženil s Bertou 

Kaliskyovou a o dva roky později 1932 se mu narodil syn Mojmír. V roce 1933 je 

převelen do Bánské Bystrice. 

V roce 1937 je převelen do Zvolenu, 

kde působí jako velitel školní roty pro 

důstojníky pěchoty. Své zkušenosti 

cvičitele v zábřežském Sokolu a vůd-

covské zkušenosti z působení v na-

šem zábřežském sboru skautů mohl 

zúročit při vedení školní roty.  
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Další změna nastává koncem roku 1938. Franti-

šek Vepřek je převelen v rámci útvaru jako veli-

tel pomocné roty. Dne 14. března 1939 vyhlási-

lo Slovensko samostatnost a následující den za-

niká Československo. Nastává zmatek. Franti-

šek Vepřek je na vlastní žádost ponechaný ve 

složkách slovenské armády do rozhodnutí slo-

venského ministerstva obrany. Původně česko-

slovenský 26. pěší pluk byl přejmenován na slo-

venský 3. pěší pluk. 

O jeho dalších osudech ve slovenské armádě se 

zatím nepodařilo nic zjistit. Třeba někdy v bu-

doucnu se objeví další stopa a historie bude za-

se o krok dále. 

 

 

Náčelník MIČKINIKWA 
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PROČ PLNÍM ORLÍ PERA?  
Mnozí z vás mladších si možná na Sněmu říkají, jak je to možné splnit třeba sto 

nebo i více Orlích per. Líbilo by se jim, kdyby i u jejich jména figurovalo co největší 

číslo, ale neví jak na to a vlastně nechápou proč vlastně plnit Orlí pera. Vždyť 

přece bez nich se dá žít také a možná i pohodlněji. Pokusím se o vysvětlení 

z mého pohledu: 

Člověk je výjimečný tvor, který se od 

zvířete odlišuje především svou myslí. 

Většina zvířat se řídí pouze svými 

instinkty, ale o svých činech příliš 

nepřemýšlejí. Byl nám dán ohromný Dar 

a je proto naší povinností jej naplno 

využít. Cest k úplnému poznání sebe 

sama je mnoho, naší Cestou je Poznání 

skrze Moudrost Matky Přírody.  

Původní obyvatelé pevnin samozřejmě neznali moderní vymoženosti naší doby, 

ale přesto nás v mnohém předčili. Proč? Žili v souladu s přírodou, znali 

dovednosti, na které se již dnes zapomnělo a jejich tělo i duše bylo všemi těžkými 

zkouškami „přetaveno“ v bytost dokonale na vše připravenou.  Bohužel 

samozvaní vůdci náboženských i válečných spolků přivedli naši společnost 

k apatickému životu. Stali jsme se nemyslícím davem, a pokud někdo chce něco 

víc, je nemilosrdně sražen zpět do šedivé všednosti. 

Kdo touží po Poznání, ten hledá Cestu. My jsme si po vzoru Ernesta T. Setona 

zvolili za Cíl našeho snažení Návrat k pramenům. Činy, které plníme – Orlí pera, 

jsou zapomenuté znalosti člověka, které však formovaly a formují naše tělo i 

Ducha. Každá nová znalost, kterou kdekoliv získáš, formuje Tvůj charakter a 

záleží jen na Tobě, zda chceš být pouze jedním z šedého davu, jenž pro mlhu před 

očima nevidí Slunce, nebo člověkem, který má svůj názor a své místo. Takový je 

ve svých názorech pevný a každá zkouška na něj kladená je pro něj výzvou k další 

činnosti, kamenem, který je nutné odvalit z cesty, abychom mohli kráčet dál. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7stvvn_3YAhUQKlAKHRhLDT0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fclipart%2FBTg4bLET8.htm&psig=AOvVaw25dQBR-XNhozFN_-_XyjC6&ust=1517317824037883
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Stejné je to i s Orlími pery, jsou to vlastně 

takové kameny v cestě, které se snažíme 

odvalit a s každým kamenem jsme silnější, 

chytřejší i zručnější. Je to výzva a zaleží na 

vás, zda ji přijmete, nebo kámen raději 

obejdete či dokonce raději zbaběle utečete 

zpět. Ale pamatujte, že ten, kdo uteče před 

malou zkouškou, pak bude utíkat před těmi 

velkými celý život. 

Náš Zápisník Orlích per je plný výzev (či 

chcete-li kamenů) a máte možnost 

postupně si vybírat ty, které se vám zdají 

lehčí a po „tréninku“ přejít i na „větší kalibr“. 

Přiznávám, že Cesta, kterou jsme zvolili, není právě jednoduchá, ale nejste na ní 

sami a pokud již nikdo něco zná, jistě se s vámi o své znalosti podělí. 

 

TUWANAKHA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Dnešní orlí pero z plamene tábornictví patří mezi ty jednodušší. Přesto jsem 

zjistil, že já sám jej ještě mezi těmi splněnými nemám. Snad tedy Kůra pomůže 

k jeho splnění i některým z vás, například v rámci schůzky rodu. Při výrobě buďte 

zvláště opatrní, ať nepřijdete k řeznému zranění. Zalamovací řezák je totiž 

opravdu ostrý nástroj! U mladších z vás tedy vřele doporučuji dohled rodičů. 

Nejjednodušší postup při výrobě razítka je 

sáhnout po obyčejné gumě na gumování, 

kterou seženete za pár korun v nejbližším 

papírnictví. A jak jsem již zmínil v úvodu, 

nutným nástrojem k výrobě je ostrý 

zalamovací řezák. Dále už si připravte jen 

obyčejnou fixu či propisku a můžeme se 

pustit do díla. 

Nyní je jen na vás, zda si chcete vyrobit razítko 

s vaším osobním znakem anebo ztvárnit znak 

vašeho klanu/rodu. Zvolenou variantu si 

nakreslete na zakoupenou gumu a mějte na 

paměti, že při otisknutí razítka bude výsledný 

obrázek zrcadlově obrácený proti originálu 

předkreslenému na razítku. To znamená, že 

pokud je například v případě mého osobního znaku zobák siluety ostříže vlevo, 

musí být na gumě nakreslen naopak, tedy vpravo. 

Jakmile máte předkresleno, opatrně 

odřízněte do hloubky cca 2 mm (může být 

samozřejmě i více) „přebytečné“ části gumy 

tak, aby vám zůstal jen kýžený znak. 

Doporučuji nejdříve pečlivě oříznout znak po 

obvodu a následně opatrně odřezávat okolní 

gumu. Při této činnosti buďte opravdu trpěliví 
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a postupujte pomalu, jinak se vám může lehce 

stát, že odříznete více materiálu, než jste 

chtěli, a svoji dosavadní práci během vteřiny 

zničíte. Řezák totiž do měkké gumy zajíždí jako 

nůž do rozměklého másla. A samozřejmě se 

snažte držet gumu tak, abyste neřezali proti 

prstům.... 

Po dokončení už můžete razítko namočit do podušky s tiskařskou barvou a vesele 

tisknout, právě jste se během několika minut dopracovali k jednomu z nejjedno-

dušších orlích per ve vašem zápisníku. 😊 

Pokud budete razítko používat častěji (např. k podpisu družinové kroniky), není 

od věci na druhou stranu razítka naznačit horní okraj znaku, abyste razítko občas 

omylem neotiskli vzhůru nohama. Stejně tak jsem na internetu našel užitečný 

tip, jak zabránit špinavým konečkům prstů při namáčení razítka – stačí na jeho 

rubovou stranu přilepit například korkový špunt jako držadlo. 

 

 

Sg. Ostříž 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Kletba Jacoba Löwyho zle postihla rod Medvědů! Bojovnice Liška nedbala 

varování na náhrobku zmíněného rabína, které přitom i po 146 letech bylo 

čitelné naprosto zřetelně: מי שמפריע לשינה שלי, לא יראה אותו מאה שנה לבוא!  (překlad 

redakce: Kdo dotykem svým spánek můj vyruší, bdíti mu nebude na sto let 

příštích!) Ano, Liška okamžitě poté, co se dotkla zakletého náhrobku, upadla na 

místě v hluboký spánek. Naše agenty jsme 

samozřejmě ihned pověřili nelehkým úko-

lem – vypátrat způsob, jak tuto kletbu zlo-

mit. Po důkladném prohledání půdy míst-

ní synagogy nalezli za jedním z krovů ukry-

tou listinu s kýženým návodem. A po ně-

kolika probděných nocích rozluštili její vý-

znam: bratr zakletého musí prý při nejbliž-

ší příležitosti dosíci zdolání cíle nejvyššího. 

Tuto záhadu lze vyložit jen jediným způso-

bem! A my se tedy ptáme: podaří se Hobi-

tovi z rodu Medvědů na únorovém sněmu 

dosáhnout šlechtického stupně Sachem? 

Káňata zasažena nebezpečnou chorobou! Že se kolem Káňat děje cosi zvláštní-

ho, toho jsme si všimli ve chvíli, kdy se jejich mladším sourozencům, příbuzným 

a známým začali ztrácet jejich oblí-

bení měkoučcí hrdinové. A my už 

také víme proč! Ano, členy káněcí-

ho rodu schvátila velice nebezpeč-

ná a vysoce nakažlivá závislost zva-

ná Moribundus plyšózis! A tak za-

tímco jejich pokoje doslova přeté-

kají plyšovými zajíčky, žirafami, pra-

sátky, pejsky a tyranosaury, prostranství před jejich domy jsou obleženy zástupy 

malých dětí dožadujících se navrácení svých oblíbených hraček. Dokonce i šéfre-

daktorovi Kůry náhle zmizel jeho oblíbený plyšový ostříž! Za jeho nalezení je 

vypsána tučná odměna, nálezce nechť se hlásí v redakci heslem „pelyněk-plyš“. 

- ŠATAZPRAS - 
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HRSTKA VTIPŮ 

      ….dnes za bránou blázince....  

 
 
Jdou dva blázni po kolejích a první říká: "To je schodů, to je schodů." Druhý: "Co 

schodů, ale to zábradlí jak je nízko!" 

Doktor se na pravidelném sezení ptá v blázinci pacienta: "Jak se v poslední době 

cítíte?" Pán odpoví: "Ale vždycky po záchvatu mám takové divné svírání." Doktor: 

"Aha, zajímavé, a jak dlouho to trvá?" "No, než mi sundají kazajku." 

Baví se dva pacienti v blázinci: "A letěl už jsi někdy v balónu?" "Myslíš ve 

fotbalovém nebo v basketbalovém?" 

"Pane doktore," stýská si žena, "manžel si myslí, že je chladnička." Doktor: "A jak 

se to projevuje, chová se nějak nebezpečně?"  "To naštěstí ne," připouští žena, 

"ale v noci spí s otevřenými ústy a mě to světýlko prostě ruší." 

Stěžuje si muž psychiatrovi: "Pane doktore, moje žena si myslí, že jsem blázen, 

protože mám rád klobásy." "Ale to je nesmysl," odpoví psychiatr, "já mám taky 

rád klobásy." "Opravdu?" zaraduje se muž. "Tak to musíte vidět moji sbírku. 

Mám jich tisíce." 

Stojí dva blázni u studny a dohadují se, jak je hluboká. První povídá: "Hodíme 

tam tuhle kládu a podle toho, kdy to žbluňkne, uvidíme, jak je hluboká." Vezmou 

tedy kládu a vhodí ji do studny. Za chvíli se přižene koza, strašně mečí a najednou 

skočí do studny. Blázni na to koukají s otevřenou pusou: "Viděls to?! Koza skočila 

do studny!!!" Za chvíli kolem běží chlap a ptá se: "Neviděli jste tu někde moji 

kozu?" "No jednu jo, ale ta skočila do studny!" povídá blázen. "Aha, tak ta nebyla 

moje, ta moje byla přivázaná ke kládě!" 

Blázen honí doktora se sekerou v ruce. Vyčerpaný doktor zahne za roh a příliš 

pozdě si uvědomí, že vběhl do slepé uličky. Pomalu se smiřuje s jistou smrtí, jak 

se k němu blázen přibližuje. Ten nakonec přijde až k němu, plácne ho rukou a 

povídá: "Mám tě! Tady máš sekeru a teď honíš ty mě!" 

"Honzo, kolik?" "Dvěstě." "A co dvěstě? "A co kolik?" 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMpJy54NnYAhWLK1AKHaXjA-QQjRwIBw&url=https://www.okoun.cz/boards/neftipne_ftipy?contextId%3D4106216&psig=AOvVaw1GsFs6jxmEX324q41JbgYZ&ust=1516097758230340
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TIKI – TOM 
I v tomto čísle Březové kůry přinášíme kreslený seriál z legendárního časopisu 

pro mládež z let minulých. Tentokrát s dílem V zimě to také jde ☺ 
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NAJDI 5 ROZDÍLŮ 

Najdeš na obrázcích ukrytého ptáka? Napiš Eddie a získej bodíky! 
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OMALOVÁNKY PRO NAŠE NEJMLADŠÍ 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwja3pmB2PHYAhVJUlAKHVgWCcgQjRwIBw&url=http://www.bandgee.com/coloriage/yakari/yakari-et-ses-amis-canoe,14462&psig=AOvVaw2sWjn8oXtrUjexm7Fjw-0g&ust=1516920664974016
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT4v6V1_HYAhUNb1AKHfpWDdYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/37506609374379078/&psig=AOvVaw2jFJo44JI_YcKIHU5kamE1&ust=1516920367119961
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JAVOROVÁ NAŽKA PROSINEC 2017 
Bodování starších 
1.   místo   Va. Sedmikráska 218 bodů  Káňata 
2.   místo   Va. Veverka   199 bodů  Ledňáčci 
3.   místo   boj. Lasička   175 bodů  Medvědi  
4.   místo   boj. Liška    173 bodů  Medvědi 
5.   místo   boj. Dela   160 bodů  Ledňáčci 
6.   místo   hledač Čivava  156 bodů  Ledňáčci 
7.   místo   boj. Koloušek   152 bodů  Káňata  
8.-9. místo boj. Sasanka   146 bodů  Káňata 
8.-9. místo hledač Vrabčák 146 bodů  Káňata 
10. místo   Ga. Čača   134 bodů  Ledňáčci  
11. místo   Va. Surikata   131 bodů  Káňata 
12. místo   Va. Hobit   126 bodů  Medvědi 
13. místo   hledač Smíšek  112 bodů  Káňata 
14. místo   hledač Kecalka  104 bodů  Káňata 
15. místo   hledač Maty   87   bodů  Medvědi 
16. místo   boj. Smíšek   76   bodů  Ledňáčci 
 
Bodování mladších 
1. místo   hledač David   95   bodů  Hadi 
2.-3. místo hledač Mrkvička 90   bodů  Koníci 
2.-3. místo hledač Nelča  90   bodů  Koníci 
4. místo   hledač Koukálek  84   bodů  Hadi 
5. místo   hledač Dyno   80   bodů  Hadi 
6. místo   hledač Matýsek  93   bodů  Hadi 
7. místo   hledač Větvička  79   bodů  Koníci 
8. místo   hledač Matýsek  76   bodů  Hadi 

 

JAVOROVÝ LIST PROSINEC 2017 
Bodování rodů starších Bodování rodů mladších 

1. místo rod Ledňáčků  146,8 b. 1. místo rod Koníků 86,3 b. 

2. místo rod Káňat 144,1 b. 2. místo rod Hadů 84,2 b. 

3. místo rod Medvědů 140,3 b. 
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CESTA VÍTĚZŮ 2018 - NAŠE CÍLE 
 

Tuto odměnu si, jak víte, vybojuje hned šestice nejúspěšnějších členů kmene 

Shawnee. Dnes se pokusím představit, co nás bude očekávat v nejbližších 

místech od našeho ubytování, které pro nás zajistila naše Eva s Járou. Díky jim za 

to ☺  

HRAD KOKOŘÍN  

Hrad Kokořín se nachází zhruba deset 

kilometrů severovýchodně od Mělníka nad 

říčkou Pšovkou v Dokské pahorkatině u obce 

Kokořín. Byl postaven po roce 1320 

pravděpodobně pražským purkrabím.  

 

SKALNÍ BLUDIŠTĚ U MŠENA 

Na okraji líbezného KOKOŘÍNSKA u obce 

Mšeno můžeme obdivovat malé skalní 

pískovcové město tzv. Bludiště. Název je 

výstižný, procházíme tudy úzkými roklemi 

mezi skalními stěnami, stoupáme a klesáme 

po můstcích a zdoláváme skály místy za pomocí řetězů a lan. Velice pěkná a 

dobrodružná procházka. Dovede nás sem žlutě značená okružní cesta ze Mšena 

(cca 4 km). 

 

SKALNÍ POKLIČKY  

Nejznámější útvary selektivního větrání 

pískovců. Jejich vznik je podmíněn výskytem 

tvrdých železitých pískovců až slepenců, kte-

ré v horní vrstvě silné až 1 m tvoří „poklice“, 

jež kryjí spodní část pískovce měkčího. 
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Měkký pískovec je deštěm i větrem rozrušován, zatímco tvrdá vrstva nahoře 

odolává.  

 

ČERTOVY HLAVY 

Reliéfy dvou hlav pohádkových bytostí, 

snad připomínajících čerty. Jedná se o 

práce sochaře Václava Levého ze 40. let 

19. stol. Reliéfy jsou vytesány na 

pískovcovém bloku nad obcí Želízy a 

svými rozměry patří mezi největší z 

Levého lesních skulptur na Liběchovsku. 

 

KOUPALIŠTĚ MŠENO  

Městské lázně ve Mšeně jsou ojedině-

lým architektonickým dílem ve stylu 

art deco a patří mezi skvosty našeho 

regionu. Postaveny byly v roce 1932. 

Jsou místem příjemného odpočinku 

(voda ze skalního pramene vás zaruče-

ně příjemně zchladí i v tom nejparnějším létě) a občasných kulturních akcí. 

 

 

Pro BK MIČKINIKWA 

 

 
 

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=498
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Stalo se již tradicí, že naši čtenáři z řad členů kmene naleznou na tomto místě 
jedinečnou šanci na zisk 30 prémiových bodů do javorové nažky. Samozřejmě ani 
dnes nepřijdete zkrátka! Opět tedy stačí pozorně číst, zamyslet se nad níže 
položenými otázkami a body se na vaše konto jen pohrnou. A pokud vám přece 
jen něco uniklo, zalistujte ještě jednou, vašim úspěchem jsme si téměř jisti. 

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

1) Kolik družin má oddíl Delfíni, který se taktéž účastnil uzlařské regaty? 

2) Kdy byl založen úsovský židovský hřbitov? 

3) Ve kterém městě se koná letos v březnu již 23. euroindiánské pow-wow? 

4) Jak se jmenoval syn zábřežského skautského vůdce Františka Vepřka? 

5) Ve kterém období byl postaven hrad Kokořín?  

 

 

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
https://historytech.wordpress.com/2011/01/05/bev-doolittle-pics-and-native-american-hook-activity/
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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 29.1.2018. 


