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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Nabité září uběhlo jako voda, akce střídala akci, a to dokonce takovým tempem, 
že se nám do zářijového čísla ani všechny nevešly. Proto se v zápiscích z šavan-
ského dění v tomto říjnovém číslu vrátíme ještě k srazu družin ABS, který letos 
pořádali naši kamarádi ze střediska Lesní Moudrost Brno. Náš výjezd na tuto akci 
jsme využili také k návštěvě brněnského VIDA parku, do kterého vyhrála naše 
světoznámá pěvecká skupina Bineshi singers volné vstupenky na jarní soutěži 
Skaut má talent. Čas však nezadržitelně letěl dále a čekaly na nás říjnové akce. 
Druhá sobota v tomto měsíci byla věnována jednak již šesté šavanské paintbal-
lové aréně a jednak družinovým výpravám. Ty byly v případě zvolských rodů stej-
ně jako jejich rodové schůzky bohužel poznamenány nízkou účastí z důvodu 
lokální epidemie horeček, ale i takové věci se bohužel stávají a ke kmenovému 
životu patří. Zato Medvědi si díky své rádkyni WATOKNAPĚ užili parádní výjezd 
do Chrudimi, kde v plné sestavě zažili spoustu zajímavého. U tohoto rodu bych 
se ve svém úvodníku rád trochu pozastavil. Není to tak dávno, co se v šavanských 
kruzích stával z Medvěda skoro ohrožený druh. Jejich doupě (jinak kmenová klu-
bovna Chillicothe) téměř znělo ozvěnou a ve srovnání s neustále se rozrůstajícími 
Káňaty působila medvědí tlupa dojmem chudého příbuzného. Mravenčí práce 
náčelníka a náhle vytrisknuvší pramen živé vody v podobě WATOKNAPY však 
přinesl konečně obrat a Medvědi jedou! Přibývají nováčci, stávající členové pilují 
skautskou praxi a plní OP, zdobí je zbrusu nové vlastnoručně vykorálkované roze-
ty - zkrátka myslím, že Káňatům vyrostl v Zábřeze zdatný soupeř a to je pro kmen 
určitě fajn! Medvědy jsem navštívil na jedné z jejich říjnových schůzek a musím 
říct, že jsem si odnášel velmi příjemný pocit z hřejivé atmosféry a pulsujícího 
družinového života. Wašte! Můj velký dík patří také Ferdovi a Komárovi, kteří ve 
stejné době zrovna horečně pracovali na zkrášlení okolí klubovny a ve svém vol-
ném čase pokračovali v budování nového venkovního ohniště. Kluci, paráda! 

Před koncem měsíce jsme ještě společně navštívili Pevnost poznání a už nám 
pomalu klepe na dveře listopad! Co můžeme očekávat v tomto měsíci? Vyrazíme 
do Hranic a také na celovíkendovou akci, během níž se dočká oživení jedna z na-
šich tradičních akcí, kterou je Bitva u Kanawhy. Dále by zde měl proběhnout již 
108. kmenový sněm. Rozběhl se nám také další ročník Javorové nažky a v listopa-
du se poprvé dozvíte, jak si stojíte. Zkrátka Šavani žijí naplno a to je moc dobře! 

OSg. Ostříž 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE  
… díky aktivitě WATOKNAPY se rozjelo korálkování rodových 

rozet také u Káňat a Lednáčků. Tyto rody navazují na 

předešlou aktivitu rodu Medvědů. Ti si rozety již vyrobili, ale 

po příchodu nováčků se budou asi dodělávat :-) Na foto 

vidíme Vanatu Vrabčáka při navlékání. Všichni jsou moc 

šikovní. 

… v neděli 21. října jsme pro širokou veřejnost na zábřežské 

klubovně připravili malou prezentaci o světových skautských setkáních. Akcí 

provázela Sněhurka a Medvěd. Akci předem připravili společně s MIČKINIKWOU 

o den dříve. 

…  rod Medvědů měl velice podařenou ro-

dovou výpravu a bylo jich tam neskutečně 

hodně. Bylo to ovšem tím, že se přidala 

bývalá členka oddílu Žab Puntík a vzala s 

sebou i dvě menší děvčata. Její dcera pak 

v pondělí přišla na schůzku Medvědů a 

klubovna byla plná. A to je moc dobře. 

Prostě rod Medvědů se rozjel … 

… naše odrostlejší děvčata se dohodla, že se budou opět společně scházet a 

prvním počinem bylo korálkování rodového kolečka Ledňáčků. Dle slov Eddie 

ovšem nezůstane jen u toho a holky nás jistě v dobrém překvapí. Waste  

…  na naší klubovně se již dvakrát objevil bývalý člen 

zaniklého kmene Delaware Bludov, a to legenda 

uzlařských regat Kraken. Důvodem je také to, že se 

k nám přidal jeho syn Lukáš, a rozhodl se nám pomoci 

s přípravou na uzlařskou regatu v Kolíně, kam bychom 

chtěli vyrazit začátkem prosince 2018. 

… na zábřežské klubovně to žije. Po zapojení kamaráda 

Ferdy do naší činnosti se prostředí u klubovny začalo 

měnit k lepšímu. Již několikrát svůj čas věnoval 

venkovním úpravám, a dokonce tam vzniklo i velké 
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ohniště. Do brigád se také zapojil střediskový vůdce Šavanů bratr Komár a 

přislíbil další aktivity k zvelebení areálu. 

… po paintball aréně se sešlo náčelnictvo 

kmene a rozhodlo o pár nejdůležitějších 

věcech. Tábor, nejbližší akce, setkání dru-

žin, jednání se zvolským Sokolem, nej-

bližší sněm atd. Bylo zahájeno vybírání 

kmenového poplatku na rok 2018 – 2019 

a to částka 1000 korun za člena. Poplatek 

ve Zvoli vybere degandawída Ostříž a v Zábřehu náčelník MIČKINIKWA. První již 

příspěvky uhradily Lasička, Liška a Darja. Waste  

… ohnivec Orlí Sagamor Ostříž si splnil poslední podmínku 

do wagamedského kurzu a získal také další OP. Jeho po-

chodeň hořela víc jak půl hodiny. Po mnoha letech další 

Šavan, který tento kurz dokončil svojí osobní aktivitou a 

pílí.  

… Lasička a Liška si zakoupily lakrosky. Pokud by byl něja-

ký další zájemce, obracejte se na MIČKINIKWU. 

… NAROZENINY NAŠICH ČLENŮ: Chtěli bychom za 

redakci, náčelnictvo gratulovat oslavencům. A to 

jmenovitě Lasičce a Sasance, které své narozeniny 

oslavili v říjnu 2018 a také Čače, které je bude 

slavit v průběhu listopadu. Ta je také nejdéle 

fungující členkou v kmeni Shawnee. Za náčelnictvo 

gratulují MIČKINIKWA, Ostříž, Eddie a Ajagů. 

 

 

 

 

 

Pro BK sepsal náčelník MIČKINIKWA 



5 
 

SRAZ DRUŽIN ABS V BRNĚ 

28.-30. ZÁŘÍ 2018 

Sešli jsme se v pátek ráno na nádraží 

v Zábřeze. Dali jsme si batohy do tranzitu a 

šli jsme do vlaku. Pak jsme hodinu a půl 

hráli různé hry ve vlaku. Když jsme konečně 

dorazili, museli jsme na tramvaj. Z tramvaje 

jsme vystoupili a šli jsme do VIDA parku. 

Tam jsme si hodinu pohráli s různými stroji 

a vyzkoušeli jsme si vynálezy a objevili pár 

věcí. Pak nás tranzitem vezli do tělocvičny, kde jsme měli spát. Nechali nás, 

abychom si vybalili věci, a pak nám řekli, že kluci budou spát v lese. Tak kluci 

odešli do lesa a my holky jsme si daly večeři. Pak jsme si vyráběly škrabošky a 

přívěsky z korků. Jak jsme si vše vyrobily, starší skautky šly přepadnout kluky a 

my jsme jim nachystaly jídlo. Řekli nám, že můžeme něco ochutnat, a my 

s Vločkou jsme ochutnaly oříšky wasabi, které mají pálivou slupku, a my jsme je 

ochutnaly i se slupkou 😊 Pak jsme šly spát. 

Druhý den ráno nás vzbudili a šli 

jsme za klukama. Tam nám vysvětlil 

bojovku Rian, vůdce brněnských 

skautů. Vysvětlili nám, co se prostě 

bude dělat. Tak jsme vyrazili a po 

plnění úkolů jsme se dostali na hrad 

Veveří. Tam jsme pak měli válku s vedou-

címa a doktor nás léčil dřepy. Pak jsme šli 

na loď na brněnskou přehradu. Z lodě na 

tramvaj a z tramvaje na autobus. Někteří šli 

i pěšky. Pak jsme si u kluků opekli špekáčky 

a uvařili gulášovou polévku. Pak jsme se vši-

chni přesunuli do tělocvičny a šli spát. 

Třetí den ráno bylo vyhlášení výsledků a pak jsme jeli na vlak a domů. 

Ga. Sedmikráska 
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ŠESTÁ PAINTBALLOVÁ ARÉNA 

 13. ŘÍJNA 2018 

V letošním roce se nám podařilo zorganizo-

vat další paintball arénu, kterou pořádáme 

již od roku 2015 a kam zveme tradičně své 

kamarády. Za roky hraní si tak u nás vyzkou-

šelo u nás paintball více jak 100 hráčů. Mno-

ho týmů bylo také složeno z oddílového 

podhoubí – Shawnee, Stopaři Zábřeh, Hvěz-

da severu Brno, Kamarádi Šumperk, Ksigu-

dan Praha, Delfíni Mohelnice, středisko Po-

střelmov Junák. Nám organizátorům vždy 

šlo především o pohodu a přátelské užití sobotního programu. To, že se mnohé 

týmy neustále vrací, je toho možná důkazem.  

Již dlouho před turnajem jsme domlouvali další zájemce o zapojení do turnaje. 

Novým týmem se měli stát také příbramští Mohawkové, kteří ovšem měli havárii 

auta, a tak nakonec nedorazili, a turnaj byl tak ochozen o jeden tým. Druhým 

týmem, který odpadnul, byli mohelničtí Delfíni, kteří s námi již minulou arénu 

prožili a aktivně se hned na další nahlásili.  

 Týmy turnaje: 

1. Zvolští taťkové – obhájci putovního poháru. Jádro 

tvoří degandawída kmene Ostříž, Soptík a parta 

kamarádů.  

2. Psí vojáci – tentokrát byli poskládáni se zbytků 

týmů, aby se utvořilo další družstvo, a tak 

MIČKINIKWU doplnil Soptík, Michal a dva členové 

z oddílu Kamarádi Šumperk. 

3. Frajeři Brno - Hvězda severu – jeden z tradičních 

hracích týmů, kteří naši arénu provází od 

samotného začátku a díky nim máme také 
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videozáznam na našich starých stránkách – velice akční. Brňáky vedl jejich 

nejzkušenější hráč Hřebík. 

4. T.O.Kamarádi Šumperk – Česká tábornická unie – 

další z našich velmi blízkých oddílů jsou Kamarádi ze 

Šumperka. Naše spolupráce trvá skoro 20 let a to už 

o něčem vypovídá. Tento mladý tým byl výborný a 

řadil se k favoritům turnaje.  

5. tým Pětka mix – celý tým sestavil MIČKINIKWA, ale 

ten se nakonec rozhodl posbírat přebytečné hráče a 

vytvořil 6. tým. A kdo že hrál za Pětku – z našeho 

kmene Ajagu, David a Medvěd. Tým doplnil Tom 

z Delaware a Hvězdář.  

6. Polesí Postřelmov – střediskový vůdce postřelmovských skautů vyslyšel naše 

pozvání a sestavil vyrovnaný tým, který byl obohacením podzimní arény 2018. 

MIČKINIKWA opět oslovil Lukáše H., který 

nám opět udělal se svými lidmi zázemí, a 

tak jsme se mohli věnovat jen samotné 

hře. 

Po úvodním nahlášení a registraci týmů 

došlo na rozlosování celého turnaje. Hned 

v prvním kole se utkaly týmy, od kterých 

se očekávalo to nejvyšší, a to zisk 

putovního poháru. Právě tento duel 

Zvolských taťků a Psích vojáků skončil 

ziskem 4 bodů pro Psí vojáky. To ovšem nakoplo poražený tým k velké šňůře 

výher a Taťkové se postupně dotaho-

vali na špici hracího pole. Velkým pře-

kvapením byl šumperský tým T.O. 

Kamarádi, kteří po 6 hrách celou arénu 

vedli, ale čekaly je 4 nejtěžší hry turna-

je.  Začátečnickou daň platil tým Polesí, 

kterému se podařilo získat jen 4 body, 

ale přispěla k tomu i jedna diskvalifika-

ce, která rozhodla o jejich 5. místě. 



8 
 

Polesí mělo ovšem hodně mladších hráčů a jejich nezkušenost se jistě podepsala 

na jejich samotné hře, ale zaslouží si velkou pochvalu za odvahu a bojovnost. 

Náš hlavní tým Pětka si také nevedl špatně a dokonce dvakrát jasně bodovali a 

se ziskem 7 bodů byli jistě spokojeni. Samotná hra byla trochu komplikována 

pravidlem zásahu, kdy se kulička musela rozbít. To 

se ovšem ne vždy stalo, a tak nastávalo někdy 

drama ☺  

Počasí nám přálo a nikomu se nic nestalo. Můžeme 

být tedy spokojeni a věřit v další arénu na jaře 

2019. 

Poděkování zaslouží také ti, kteří arénu v pátek 

stavěli, jmenovitě tedy MIČKINIKWA, Ostříž, Lukáš, 

Soptík, Hvězdář, Dominik, Ajagu.  

 Samotné bourání za účasti všech bylo jako vždy 

rychlé a bezproblémové.  

 

VÍTĚZEM ŠESTÉ PAINTBALL ARENY SE STALI PSÍ VOJÁCI 

 

Náčelník MIČKINIKWA 
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DRUŽINOVÁ VÝPRAVA KÁŇAT 

13. ŘÍJNA 2018 

S Kolouškem jsme přijely na zastávku a holky už na nás čekaly. Kajda došla po 
chvilce a šla si koupit brambůrky. Viděly jsme Delu, někam jela. 

Autobusem jsme dojely do Postřelmova. 
Suri nám řekla, že si máme vytáhnout 
mapy a vést nás. Po celou dobu jsme 
hrály šišku, tanky, poplach, povodeň a 
nějakou mašli (něco jako smraďoch). Ta-
ké jsme hádaly rostliny. V rámci té šišky 
jsme si dávaly úkoly. Když jsme vyšly 
z Postřelmova, tak jsme měly přestávku. 
Po sváče jsme si trochu házely tenisákama, potom šly mokou trávou a pak polem. 
Všechny jsme měly zablácený boty jak něco. Poté maličká přestávka. A 
pokračování v cestě zas polem, ale tentokrát lepším. Napojily jsme se na hrázku, 
já musel vylézt na strom kvůli kamarádce šišce. Pak tam byl nějaký palouček a 
tam jsme „hrály“ lakros nebo spíše přehazovanou. Poté jsme pokračovaly 
v cestě. Surďa se asi na chvíli urazila tím, že jsme ji neposlechly. Nakonec to bylo 

dobrý. Když jsme přešly nějakou vesnici, tak 
jsme šly takovýma lesníma cestama, kde 
Suri společně s náma chytla 2 žáby, a 
všechny jsme byly svědky tajného špehová-
ní, kdy se nás lekly srnky a zdrhaly jako o 
závod. Došly jsme k Leštině a daly si přes-
távku. Já měla super sýr, který má obal 
z vosku, a Suri napadlo to spálit. Nakonec 
jsme tím na šutr upevnily Bettynu svíčku a 

pak si na tom opíkaly ovoce a pendreky. Ušly jsme vélikou dálku až na lukavickou 
hráz, tam opět naše milovaná přestávka. Dokonce 2 přestávky. Potom už jsme 
zamířily do našich domovů. 

Boj. Sasanka 
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DRUŽINOVÁ VÝPRAVA MEDVĚDŮ 

13. ŘÍJNA 2018 

Ráno o půl osmé jsem se sešli na zábřežském nádraží. Přidal se k nám Puntík se 

svou dcerou Isabellkou a její kamarádkou Terezkou. WATOKNAPA nám neřekla 

kam jedeme, řekla nám jen, že výprava se jmenuje:  

VÝPRAVA ZA STÍNY. Ze Zábřeha jsme jeli do 

Pardubic. Ve vlaku jsme hráli plno her. Taky jsme 

trénovali morseovku. V Pardubicích jsme přesedli 

do dalšího vlaku, který nás zavezl do Chrudimi. Šli 

jsme na náměstí do muzea loutek. Tam to bylo moc 

hezký a všichni jsme si vyrobili stínovou loutku. 

Všem se moc 

povedla. Pak jsme museli utíkat na vlak, 

nakonec jsme tam byli o dvacet minut 

dřív, tak jsme si dali svačinu. Naše cesta 

pokračovala do Slatiňan. Tam bylo další 

překvapení v podobě Kočičího hrádku, na 

který jsme došli. V nedalekém lesíku jsme 

si zahráli hru velká pětka, pak taky hru na 

opice. Hráli jsme plno dalších her. Po cestě 

jsme hráli poplach, a taky velice zábavnou 

hru: vždy, když kolem nás jelo auto, dřepli 

jsme si a museli jsme se kouknout na jeho 

podvozek. V Chrudimi jsme si dali zmrzlinu. 

Potom jsme nasedli na vlak a jeli jsme domů. 

Cestou jsme hráli Bingo. Byla to super 

výprava. 

Va. Lasička 
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DRUŽINOVÁ VÝPRAVA KONÍKŮ A HADŮ 

13. ŘÍJNA 2018 

Dnes 13. 10. 2018 jsme se s našimi benjamín-

ky vydali na družinovou výpravu. Sešli jsme se 

v 10 h u sokolovny ve Zvoli a po opakovaném 

přepočítávání a sčítání účastníků jsme se mu-

seli spokojit s číslem 5. No jo, holt podzim je 

tu a s ním i virózy a rýmička. Ale my se ani níz-

kého počtu nezalekli a ve složení Eddie, Čača, 

Nelinka, Gituška a Luky vyrazili na cestu. Té-

matem naší výpravy byla Červená Karkulka. To znamenalo, že jsme měli svoji 

Karkulku i s košíčkem plným dobrůtek pro babičku (které se teda k babičce nedo-

staly, protože jsme měli přímo vlčí hlad). 

Naše kroky směřovaly směrem k Léharově chatě, po cestě jsme hráli Poplach àla 

Schovej před vlkem, Klíště a Neztrať se v lese. U Léharovy chaty jsme si udělali 

piknik - snědli už zmíněné dobrůtky pro babičku a pak jsme tvořili umělecká díla 

pouze z přírodních materiálů. Myslím, že se nám vydařily úplně Mony Lisy, a tak 

můžeme být spokojeni.  

Poté jsme šli lesní cestičkou a pokukovali po hříbcích, ale 

nic moc… Ocitnuli jsme se na louce, kde jsme si zahráli 

Hledání vlka v lese. Hra se moc líbila a dokonce jsme si 

odnesli malé suvenýry – bodláky. Všude. Došli jsme ke 

stromu s houpačkou, tak jsme se ještě zhoupli, Luky a 

Nelča si sundali boty a měkkou trávou jsme si to kráčeli 

zpátky.  

Naše mini výpravička se, myslím, povedla a dětem se líbila. Chtěli jsme pobýt 

v přírodě. Splněno. Chtěli jsme krásné počasí. Splněno. Chtěli jsme zábavu a 

kamarády. Splněno. Mise splněna a my budeme mít hezkou vzpomínku na ještě 

hezčí den v hlavě, nebo tady na papíře.  

Sg. Eddie 
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VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM 

20. ŘÍJNA 2018 

V sobotu 20. října se náš kmen vypravil do 

Pevnosti poznání v Olomouci. 

Do Olomouce jsme jeli vlakem a pak jsme 

vystoupili a šli pěšky. 

Ostříž nám rozdal vstupenky. Rozdělili jsme se 

na skupinky. Naše skupinka Medvědů chodila 

společně. Čmelák, Lukášek a já. 

Bylo tam několik pater, kde jsme se mohli 

koukat do mikroskopu, posouvat kuličku, 

čistila jsem dělo a vyráběli jsme si s Lukášem 

vesmír. Byl tam také přesýpací písek. V 

horním patře bylo světlo a tma. 

Nejvíc se mi líbila kuličková dráha, ve které se 

kulička ovládala pomocí barevných páček. 

Na památku jsem si tam koupila sovičku a 

čtyřlístek na klíče. 

Nakonec jsme si dali svačinku a zahráli hry na 

špendlíky a pneumatiky a obíhačku. 

Potom už jsme šli zpátky na vlak do Zábřeha. 

 

Hledač Korálka 

Ještě brána a jsme tam! :-) 

Na závěr ještě vědomostní kvíz 

o naší historii.... 

Oblíbená kuličková dráha 

....něco pohybových her a pak 

už hurá na vlak. 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Umět použít mapu patří k základním skautským dovednostem. Bez znalosti 
topografických značek a umění mapu zorientovat a odhadnout dle měřítka 
vzdálenosti je pro vás každá mapa jen podivnou změtí čar a obrázků. Práci 
s azimutem vám odtajnila tato rubrika již v BK č. 256, nyní přinášíme přehled 
základních topografických značek. Za jejich zpracování děkuji WATOKNAPĚ. 
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K měřítku jen stručně – je udáno na každé mapě a říká, kolikrát je mapa zmenše-
ná proti realitě. Tedy měřítko 1:100 000 znamená, že jeden centimetr na mapě 

je 100 000 cm ve skutečnosti, což je 1 km. Prosté, že? 😊  
 
OSg. WATOKNAPA, OSg. Ostříž 
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SBORNÍK ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍN 
 

Již v loňském roce svolal MIČKINIKWA zájemce z řad 
oldskautů a zájemců o skautskou historii, aby se účastnili 
vzpomínkové akce na zábřežském hřbitově, kde je 
provázel po náhrobcích významných skautů, kteří si 
výrazně zapsali do historie skautingu v našem městě. 
V letošním roce jsme tuto akci připravili znovu a pro 
zájemce si náčelník nachystal malý sborníček, který 
připomene vše také psaným slovem a fotografií. 

Zájemci se sejdou 2. listopadu na naší klubovně, kde bude představen sborníček 
a prohlédneme si fotografie z činnosti vzpomínaných skautů.  

NA KOHO BUDEME VZPOMÍNAT? 

1. Stanislava Klimeše - jednoho z prvních skautských vůdců 

2. Josefa Matějíčka - zástupce odd. vůdce  

3. Oldřicha Fišnara  

4. Jaroslava Tůmu - katolického vůdce  

5. Stanislava Kundratu - Mývala  

6. Josefa Klimeše  - učitele  

7. Vladimíra Urbana - vůdce skautských táborů 

8. Františka Mikulu  

9. Viléma Mikulu 

10. Jaroslava Tannerta - skautského vůdce  

11. Josefa Dvořáka - Kuliho 

12. Bořivoje Lexmana - Břouška 

13. Zdeňka Smrčku - Klečku 

14. Josefa Urbana - skautského vůdce  

15. Jaroslava Kleppera  

16. Ladislava Korgera  

17. Miroslava Kratochvíla - skautského vůdce  

18. Josefa Švába - vůdce DTJ skautů  

19. Františka Drábka 

DUŠIČKY 2.LISTOPADU 2018 ZÁBŘEH 

Nezapomeneme na Sachema Agitana. 
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AKCE PRO ŠIROKOU ZÁBŘEŽSKOU 

VEŘEJNOST 
 

V sobotu po kmenové výpravě do Olomouce se Sněhurka a MIČKINIKWA vrhli na 

přípravu nedělní akce, která byla věnována světovým Jamboree. V srpnu tohoto 

roku se Sněhurka a Medvěd začlenili do 

výpravy českých skautů a skautek na 

setkání Eurocamp 2018. 

Byli tak prvními Šavany, kteří se jej účast-

nili, a jsme tomu rádi. Dle fotografií z akce, 

které jste mohli vidět na našich stránkách, 

si to jistě užili, a my jen můžeme v dobrém 

závidět. Právě Sněhurka a Medvěd ná-

vštěvníky naší klubovny měli informovat, 

jak takové světové setkání skautů WFIS vypadá, a sdělit jim své dojmy. Materiály 

o skautských Jamboree 1920, 1929, 1933, 1937, 1947 dodal náčelník 

MIČKINIKWA a návštěvníci tak mohli vidět raritní materiály z těchto akcí. 

Mohli....bohužel i přes propagaci v Zábřežském zpravodaji a osobní pozvání 

prostřednictvím emailů však na akci nikdo nedorazil. To je určitě škoda. Je vidět, 

že volání po skautské vzájemnosti a podpoře akcí pořádaných jinými oddíly, 

kterými se tak rádi opakovaně zaštitují někteří skautští činovníci ve městě, asi 

není myšleno zase tak vážně. 

Šavani ovšem naplánovali hned další setkání a uvidíme, jaká bude odezva 

zábřežské veřejnosti tentokrát. Po Jamboree následuje setkání s MIČKINIKWOU 

– fotoprezentace na téma skautské historie v regionu 1918 až 1938 (středa 24. 

října), v neděli 28. října pak Ferda provede návštěvníky výstavou osobních 

deníků chlapců a děvčat ze zábřežských oddílů a poslední avizovanou akcí jsou 

Skautské dušičky, které pořádá náčelník 2. listopadu. Jak to všechno dopadlo 

napíšeme v dalším čísle naší Březové kůry.  

Náčelník MIČKINIKWA / Degandawida Ostříž 
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OD MEDICINMANA 

K NÁČELNÍKOVI SKAUTŮ 
Tuto knihu o E.T.Setonovi stále můžete zakoupit v ceně okolo 270 Kč. 

Woodcrafterští indiáni byli první z několika organizací 

pro mládež, které vznikly ve Spojených státech v době 

progresivní éry, a do roku 1910 byli nejpočetnější. Díky 

nim našli mnozí rodiče způsob, jak nejen zabránit svým 

synům v nezbednostech, ale také jak znovu nechat 

divočinu vstoupit do života lidí v moderní civilizaci. 

Daniel Carter Beard – Setonův přítel z Klubu táborového 

ohně – založil v roce 1905 alternativní organizaci, která 

se původně jmenovala Synové Daniela Boona. 

Beardovým vzorem byl hraničář oděný do kůže – 

naprostý protiklad Setonova hrdinného rudocha. 

Navzdory všem odlišným názorům však udržovali tito dva muži trvalé přátelství. 

I když se spolu občas hlasitě pohádali, pojil je společný zájem o umění, ochranu 

přírody a táboření. V době, kdy Seton zakládal svou organizaci, Beard byl 

redaktorem časopisu Rekreace. 

 Je namístě uznat, že obě organizace byly 

víceméně předchůdkyněmi Amerických chlapců 

skautů – Boy Scouts of America / BSA /. Když 

skauti překročili oceán, snažili se – jak Seton, tak 

Beard – zavést do své nové organizace své 

principy. Úspěch, kterého se organizace 

dopracovala přes noc, odráží významným 

způsobem styl myšlení Američanů té doby: 

skauting nabídl praktické východisko ze strachu, 

že Amerika ztrácí spojitost se svými kořeny z doby 

prvních osadníků. Joseph Knowles – výstřední 

bostonský novinář a milovník přírody – nadšeně 

přivítal novou organizaci slovy: „To, že jsme civilizovaní lidé, ještě neznamená, 

že kolonizace divočiny skončila“.  
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Většina historiků se shoduje v tom, že zakladatel skautingu sir Robert Baden-

Powell poangličtil mnohé ze Setonových principů a přizpůsobil je tak, aby se 

hodily do jeho schématu a vyhovovaly jeho patriotickým sklonům. 

 

23. ŘÍJNA V ROCE 1946 NÁS NAVŽDY 

OPUSTIL VELKÝ NÁČELNÍK. 

Vzpomínáme na tebe, bratře. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/?q=ernest+thompson+seton&url=http://www.citaty.emamut.eu/autor/seton,-ernest-thompson.jpg&imageId=b5194fd37d615772&data=lgLEEMVs_TZSM_1bwbmvR9dmSxXEMMN8fD6PB_wms1xXb1YszgDvYKqMNMORAmKIDzNtQWZEYwv5OsrdrckFOLP77EEf7c5bzflDxAL6EpPEArI5xALEKMQCnSw%3D
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KALENDÁRIUM LISTOPAD A PROSINEC 

Měsíc bláznů – listopad 2018 

3.listopadu 2018 vyrazíme na výpravu na 

Hranickou propast a prohlédneme si pro nás 

neznámou krajinu. Proběhne první letošní 

vyhlášení bodování. 

108. sněm kmene Shawnee 16.- 18. listopadu  

Po delší době vyrazíme opět na vícedenní výpravu a 

zavítáme na nám známou chatu Sokolka nedaleko obce 

Sobotín. Bude nás čekat tradiční bitva u Kanawahy a 

další a to již 109. sněm kmene Šavanů.  Šavanské rody 

se opět usídlí ve svých pokojích a okolí chaty nám 

tentokrát třeba více umožní najít nějaký pěkný 

minerální kámen do sbírky. Celá akce, ubytování, jídlo, 

cesta tam a zpět je za symbolických 50 korun ☺ To je co.  

Měsíc dlouhých nocí – prosinec 2018 

Nedávno jsme zabrouzdali na stránky zajímavého oddílu Průzku-

mník Kolín, který je členem ČTÚ a na jejich strán-

kách jsme našli také, že letos pořádají již 20. Uzlařskou regatu. 

Pokud vše vyjde a budeme pozváni, pojedeme do Kolína, a to 

nejen za regatou.  Můžete se podívat i na jejich stránky, kde 

najdete i výsledky posledních regat ve čtyřech věkových 

kategoriích. Vyrazí i Staré páky Delaware Bludov a bude nás více.  

Vánoční kmenová nadílka 22.prosince 2018 

Poslední společná akce nás Šavanů je vánoční setkání všech 

u kmenového stromečku. Sejdeme se, zazpíváme, pobaví-

me se scénkami a předáme si dárky od srdce. Místo konání 

nadílky je v jednání. Naše zábřežská klubovnička je malá a 

sokolovna zase studená ☺ 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 Další akademický titul u Šavanů? Korálka z rodu Med-

vědů nelenila a při návštěvě Pevnosti poznání se pilně 

věnovala studiu vystavených exponátů a ihned poho-

tově využila zákaznickou víkendovou akci „Maturita 

v ceně vstupného“. Naši agenti ji zachytili v okamžiku 

výběru maturitních otázek, a protože při tom měla 

zřejmě šťastnou ruku, vybrané téma odrecitovala pří-

tomné komisi přímo bravurně a maturitu složila napo-

prvé. Ihned se také zapsala k dennímu studiu na míst-

ní Univerzitě Palackého v oboru Andragogika v profi-

laci na personální management. Před našimi agenty tak vyvstal nelehký úkol 

zjistit pro vás, o co se vlastně v tomto oboru jedná.... (Nadšen úspěchem své 

kamarádky běží k maturitě v pozadí také Dino, ten však tolik štěstí neměl a 

maturitu si zopakuje za pár let v řádném termínu.) 

Úspěch na poli vynálezů! Vrabčák se stal 

minulý měsíc živoucím důkazem toho, 

jak dokáže život v drsném prostředí mo-

tivovat nadaného jedince k dosažení ne-

vídaných úspěchů. Jeho rádkyně Surika-

ta si na schůzkách tak dlouho prozpěvo-

vala nahlas své oblíbené písně, až Vrab-

čák zasedl k rýsovacímu prknu a navrh-

nul a posléze i sám vyrobil převratný pří-

stroj Autoechotransformátor. Vyrobený prototyp na Surikatě ihned vyzkoušel a 

kýžený efekt se okamžitě dostavil - jakmile Suri zaslechla svůj koncentrovaný 

zpěv zbavený okolních zvukových šumů, zmlkla ve vteřině jako partyzán, a vděční 

zbylí členové rodu Káňat odnesli svého zachránce ze schůzky na svých ramenou 

za frenetického provolávání slávy až domů. Vrabčák vycítil obrovský obchodní 

potenciál, podal si na žádost o vystavení patentu a svůj vynález komerčně využil. 

Přístroj jde na dračku, tisíce kusů objednali obyvatelé rovníkové Afriky pro tamní 

přemnoženou kolonii vyjících šakalů a vřele doufají ve vytoužený klidný spánek. 

- ŠATAZPRAS - 
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Z HISTORIE KŮRY.... 

…BITVA U KANAWHY  

Do říjnové Kůry jsem pro vás vybral zápis z každoroční podzimní víkendovky, jejíž 

součástí byla i jedna z tradičních kmenových akcí – Bitva u Kanawhy! Článek vyšel 

v 176. čísle BK v říjnu roku 2005.  Na akci si velice dobře pamatuji – ačkoliv nás 

bylo málo, panovala opravdu pohodová a kamarádská atmosféra. A ačkoliv jsem 

s oddílem zažil návštěv bazénu několik, tato byla opravdu nezapomenutelná. 

Proč, to se dozvíte v následujícím článku ☺ Zápis, který jsem pro vás dnes vybral, 

sepsal tehdejší degandawida kmene WAOPE, pod jehož vedením jsme zažili 

spoustu skvělých akcí, ke kterým se vrátíme v některém z příštích čísel. 

Ve stejném termínu jako v loňském 

roce a dokonce i na stejném místě se 

konala čtyřdenní akce v Hynčině, kte-

rá byla zakončena 62. sněmem kme-

ne, o kterém je jistě psáno na jiném 

místě v Kůře. Je pravdou, že účast ne-

byla tak silná jako loni, ale po zkuše-

nostech jsme nebrali Koníky, na kte-

ré by akce byla příliš náročná, a proto 

se účastnili družiny Vlků a Káňat. Za 

Káňata se na akci dostavili Drak, Helča, Grizzly a hlavně oblíbenec vedení Lišák. 

Dlužno dodat, že z Vlků se účastnili pouze Netopýr a Šmodrch! Bohužel mnoho 

lidí bylo omluveno ze zdravotních důvodů a někteří se neomluvili vůbec!!! 

Napříště již toto nebude tolerováno. Oddíl není holubník a také není pro 

každého. Nabízí spoustu kvalitní a zajímavé činnosti, ale kdo nemá zájem, 

nebudeme jej nutit. 

Na úvod nás čekala cesta vlakem do Hoštejna a odtud „smrťák“ v podobě kopce 

do Hynčiny. Musím ocenit, že Grizzly kopec vyběhl jako křepelka (oproti 

minulému roku, kdy jsem se bál, že ho vpůli skolí mrtvice). Nebylo to ale jediné 

pozitivum. I Lišák se snažil jít s davem a nezaostávat. V podvečer jsme dorazili na 

místo. Pan starosta nám půjčil klíče a ubytovali jsme se. Večer jsme hráli hry a 

zkoušeli práci s mapou. Musím říci, že oproti akci Do neznáma se nejmenovaná 
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družina velice zlepšila. Za tmy jsme se vyrazili osvěžit před budovu do 

podzimního počasí a po večerníčku ve 22.00 jsme šli spát.  

Pátek byl ve znamení náhradního 

programu, takzvané varianty 

„B“. Vzhledem k menšímu počtu 

členů byla naplánována akce 

bazén do České Třebové. Po ne-

zbytné rozcvičce nahoře bez 

jsme posnídali a po příjezdu TA-

TEYOPY jsme vyrazili směr Hoš-

tejn a Česká Třebová. Do Hoštej-

na jsme doslova dolétli za 50 mi-

nut a po jedenácté jsme byli na 

bazéně. Pikantnost byla v tom, že nikdo z nás neměl plavky, ale tady se ukázala 

naše vynalézavost a schopnost improvizace, této typicky české kladné vlastnosti. 

Někteří zvolili styl „slipy“, většina šla do kraťas (vlastně celé vedení) a někteří si 

plavky půjčili na místě. Paní plavčici jsme se sice nezamlouvali (hlavně OHIYESA) 

ale nakonec to dopadlo dobře a dokonce si většina z nás splnila nějaké to Orlí 

pero. Bazén se všem líbil – tobogán, vířivka, pára a to vše v základní ceně 

výpravy! Vícenáklady hradil oddíl, takže kdo na akci nebyl, prodělal. 

Cestou zpátky jsme vykoupili místní Lidl a pak vysadili Draka a Netopýra v 

Tatenici, odkud měli dojít do Hynčiny. Byl jsem překvapen, že i ostatní se chtěli 

vydat do neznámého terénu, ale až příště, jo, Grizzly? Na místě už nás čekal 

MIČKINIKWA a po odpočinku a večeři jsme se věnovali výrobě indiánských 

nákrčníků a triček. Každý si mohl něco vyrobit. Vyhlášena byla taky celodenní 

soutěž ANO-NE, kterou vyhrál Netopýr. 

V sobotu se pak realizovala hlavní 

část programu. Ráno jsme začali 

tréninkem uzlů na Regatu a pak 

jsme vyrazili na rekonstrukci slav-

né Bitvy u Kanawahy. Pěkně si ji 

připravil Tarzan, a tak jsme si dob-

ře zabojovali. Indiáni měli lakros-

ky, běloši štíty, takže jsme se drželi 

historie. Bohužel na indiánské o-

blečení bylo chladno. Nejprve zví-
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tězilo družstvo bělochů a po změně rolí družstvo indiánů. Následovalo vaření 

oběda po družinách. Jídlo se všem povedlo. Vrátili jsme se na základnu, kde 

probíhal program – starší si plnili OP otisk kapradiny a mladší měli možnost něco 

se dozvědět o požární prevenci. Poté se dostavili Mauglí a Ječmen. Následovala 

soutěž ve znalostech přírody připravená Mauglím a poté Klání rodů – spíše 

miniklání, které si připravil TATE-

YOPAH. Vlky posílil podnáčelník 

Ječmen. Přesto zvítězila Káňata, i 

když hlavně po první soutěži byla 

zralá na ručník. Večer pokročil a 

přiblížil se 62. sněm kmene. Prů-

běh sněmu je popsán na jiném 

místě Kůry. Na sněm se kromě 

nás dostavil i Martin, WYOMING 

a host pan Kašík. Důležitá pro ná-

čelnictvo a vůbec pro chod oddílu 

byla však jedna věc – na sněmu oficiálně odstoupil podnáčelník Ječmen a ukončil 

svoje osmileté působení v oddíle Trojka. Ječmenovy fanynky však nemusí zoufat 

– Ječmen se ještě ukáže na florbale. Po sněmu část ohnivců a hosté odjeli přímo 

domů. Odjeli také Ječmen a Martin. Zůstalo nás tedy 8, ale nechtělo se nám jít 

spát, a tak jsme si téměř do půlnoci povídali o všem možném a probírali 

nejrůznější aspekty oddílového i osobního života. Dokonce jsme byli ochotni se 

bavit i o Pánu prstenů se Šmodrchem! Lišák, Drak, Helča a Netopýr nám zase 

sdělili leccos zajímavého ze svého školního života. Před půlnocí se dostavili i 

Mlčím, Tarzan a OHIYESA, kteří zahladili sněmoviště, a šlo se spát. Nedělní ráno 

bylo již pouze ve znamení úklidu a cesty do Hoštejna a Zábřeha. Zde byla akce 

ukončena. Sice nás zde nebylo mnoho, ale zdálo se mi, že zde zavládl přátelský 

duch a velice kamarádská atmosféra. To se také (snad) projevilo na dobrovolné 

akci Dušičky, která se konala o tři dny později, kde se dostavili všichni ti, co byli i 

v Hynčině (kromě studujícího vedení). 

  

Napsal WAOPE  

 

Pro BK vybral Drak 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 

Bláznova ukolébavka 
 

1. Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků končí, 

kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá zvenčí, 

já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, 

zas má bílej plášť a v okně je mříž. 

 

 

Ref.: Máš, má ovečko, dávno spát, 

a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, 

vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, 

jestli ty v mých představách už mizíš. 

 

 

2. Máš, má ovečko, dávno spát, už máme půlnoc temnou, 

zítra budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou, 

proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, 

když tebe mám rád, když tebe tu mám. 

 

Ref.: Máš, má ovečko, dávno spát.... 

 

                                 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ7-rU_preAhXR_aQKHTfGCrcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freelancer.com/contest/T-Shirt-Shaun-the-Sheep-playing-banjo-551289-byentry-9543882.html&psig=AOvVaw3wOHRXBb00tNtUhsb4s32c&ust=1540330014451262
http://www.obrazky.cz/?q=noty&url=http://www.nfkph.cz/wp-content/uploads/2015/05/noty2.png&imageId=8fe0dc23c8d94bc5&data=lgLEEEZv6GLWrnj-XcOMZt9F52DEMCFHzVnm1ezE932vyKHWcwHQDpmcqeQjAkNZ-NP38tHZ_733msj_MzoXCry4RciRD85bCk8XxAJqqJPEAiAfxAJWacQC_QI%3D
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HRSTKA VTIPŮ  

      ….dnes vtípky k výročí naší země, 

aneb co Čech, to kabrňák....  
 

Dohadují se Rus, Američan a Čech, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze skla. Rus říká: 

„My u nás v Rusku dokážeme vyrobit tak dlouhou skleněnou trubku, že s ní 

vidíme až na dno nejhlubšího oceánu!“ „A jak tomu říkáte?“ „Oceánohled.“ 

Američan na to říká: „To nic není, to my, dokážeme vyrobit tak silnou čočku, že 

s ní vidíme do nejvzdálenějšího vesmíru, říkáme tomu kosmohled.“ Čech na to: 

„To my v Čechách dokážeme vyrobit takovou věc ze skla, že s ní vidíme skrz zeď.“ 

Ostatní se diví: „To není možné! A jak tomu říkáte?“ „Okno!“ 

Čech, Rus a Američan se vsadili, kdo má silnější alkohol. Američan do sebe kopl 

deci Whisky. Postavili před něj židli a zeptali se, kolik židlí vidí. „Vidím dvě židle“, 

odpoví Američan. Rus so sebe kopl deci vodky a odpověděl: „Ty židle jsou tři!“ 

Čech do sebe obrátil deci slivovice a když se jej zeptali, kolik vidí židlí, odpověděl 

otázkou: ,,A v které řadě?“ 

Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?“ 

Ostatní: „Jojo, to je dobrý!“ „No, tak takový jsem dostal k Vánocům!“ Rus povídá: 

„A vidíte to zelený Porsche?“ Ostatní: „No jasně, to je taky dobrý!“ Rus: „Tak já 

jsem takový dostal k Vánocům!“ A Čech: „A vidíte to modrý Lamborghini?“ 

Ostatní: „No to je nádherný!“ „Tak přesně takové barvy jsem dostal k Vánocům 

tepláky!“ 

Sedí Čech, Američan, Angličan a Japonec v letadle. Letadlo ale brzy postihne 

porucha. Mají však jen 3 padáky, a tak se o ně „spravedlivě“ podělí. Američan: 

„Já musím vyskočit, jsem z největší země na světě.“ Vezme padák a vyskočí. 

Japonec: „Musím vyskočit, protože jsem z nejinteligentnější země na světě.“ A 

vyskočí. Angličan je správně vychovaný a nabízí padák Čechovi, ale Čech na to: 

„Klidně si ho nechte, ten obyvatel nejinteligentnější země na světě si vzal místo 

padáku můj batoh se svačinou, teď máme padák každý svůj.“ 

Letí Rus, Angličan a Čech letadlem a letuška říká: „To je zas nějaký vtip?“ 

https://vtipnice.eu/praotec-cech-nabyl-in/
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NAJDI 5 ROZDÍLŮ 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

Protože bude první letošní bodování opět vyhlášené dohromady za září i říjen, 
máte možnost přidat extra dávku za správně zodpovězené otázky kvízu za tuto i 
minulou Kůru. A to už se může v pořadí řádně projevit! Ti, kteří usilují o pěkné  
celkové umístění, by tedy měli zbystřit a zabojovat hned dvakrát! Na správné 
odpovědi už teď nedočkavě čeká naše podnáčelnice Eddie a vy jí je můžete buď 
sdělit osobně anebo zaslat do její mailové schránky edita.riff@seznam.cz! 

1)  Které naše členky oslavily v říjnu své narozeniny? 

2)  Jak se jmenovala družinovka Medvědů? 

3)  Pod jakou značkou byste na mapě hledali kostel?  

4) Jak se jmenovala dětská organizace založená na počátku 20. století 
D.C.Beardem?  

5)  Kdo na 62. sněmu odstoupil z vedení našeho kmene?  

mailto:edita.riff@seznam.cz
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
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtsDaipveAhVFYVAKHVpeAQIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.loadtve.biz/bev-doolittle.html&psig=AOvVaw1oRM9jsgv2iFu0m5Kmb4mU&ust=1540332876055793
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Kontakty: 

Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (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 23.10.2018. 


