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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Občas se stane, že máte předem promyšlený plán, a každodenní realita si s vámi 
pohraje a na poslední chvíli musíte improvizovat a postavit z rozsypaných karet 
úplně jiný domeček. Zkrátka člověk míní, život mění. A to je na něm právě krásné. 
Naši bojovníci platnost zmíněného přísloví zažili na vlastní kůži na samotném 
počátku měsíce bláznů – listopadu. Plánovaná výprava k nejhlubší evropské a 
pravděpodobně i světové propasti (poslední odhady hovoří dokonce o 40 km 
hloubce!) do Hranic kvůli velké nemocnosti a nepříznivému počasí tak musela 
být na poslední chvíli odpískána a jako náhradní řešení byla zvolena návštěva 
šumperské výstavy ke stoletému výročí naší země a trénink na prosincovou 
regatu v Kolíně. A dle ohlasů zúčastněných této změny nikdo nelitoval. Výstava 
byla moc pěkná a poučná a co se týče druhé poloviny výpravy, o platnosti dalšího 
přísloví „Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“ se přesvědčíme při ostrém zápolení 
s uzlovačkami hned první prosincovou sobotu v Kolíně. Držme si palce! 

Třídenní výprava na Sokolku nad Sobotínem spojená se 108. sněmem a bitvou u 
Kanawhy byla také velmi povedená a na počasí nám tentokrát Matka příroda vše 
vynahradila - celý víkend jsme prožili doslova pod modrou oblohou. Jak již víte, 
pro mě osobně byla trojdenka spojena také s obřadem vigilií, který završil můj 
wagamedský kurz. Bylo pro mne ctí vigilie podstoupit a vnímat magii oné noci 
podobně, jako ji vnímala celá řada mých předchůdců. A mám nyní na mysli nejen 
midewiwinské ohnivce, nýbrž všechny, kteří napříč věky z jakékoli potřeby 
usedali se soumrakem k posvátnému hřejivému ohni, aby se pohrouženi do 
svého nitra na jednu noc zastavili a zamysleli se nad svou dosavadní životní 
cestou, svými postoji, hodnotami, chybami či promysleli své budoucí kroky, a aby 
od něj za úsvitu odešli obohaceni o prožitek čehosi nepřenositelného, čehosi, co 
si každý prožije jinak, po svém a sám se sebou. Jsem za tuto možnost rád a ze 
srdce ji přeji všem, na něž zatím v knihách vigílií čekají nepopsané listy.... 

Prosincové dění již bylo nastíněno – kolínská uzlařská regata umožní některým 
zažít opojení z dosažených úspěchů, jiní naopak skončí pod stupni vítězů, vždy 
ale dokažme poblahopřát vítězům se vztyčenou hlavou! Při troše píle můžete na 
jejich místě stát příště vy! A co by to bylo za prosinec bez šavanské nadílky?! De-
taily o ní se dozvíte již brzy, zatím dumejte, čím kamarády u stromečku překvapit. 

OSg. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE  
… MIČKINIKWA ve spolupráci s WAKIŠAKOU a TUWANAKHOU 

zajistil přísun dek rainbow pro ty členy, kteří projevili zájem. 

Většina dek již byla předána. 

…  každý týden jsme se věnovali vylepšení svých dovedností ve vázání 6 základ-

ních uzlů. Pravidelným pomocníkem se stal kamarád Kraken. Velkou nadějí pro 

blížící se regatu je členka rodu Medvědů Lasička. Waste. Mnozí si svůj speciální 

trénink nechávají na poslední týden, a tak uvidíme, jak to v Kolíně dopadne. 

… Kiwi a Bobo se pochlapili a vydali vlastním nákladem své CD. 

Na jeho křtu nás zastupovali Ferda, WATOKNAPA a MIČKINI-

KWA. Vystoupení probíhalo u levandulové kavárny v Zábřehu 

v neděli 11. listopadu. Kiwi nám na sněmu jedno CD věnoval, 

případní zájemci o jeho poslech ať se obrátí na TAWASUTU.  

… naše aktivity pro zábřežské skauty a veřejnost /výstava deníků, 

fotoprezentace historie vzniku skautingu v naší oblasti 1918–1938 a Skautské 

dušičky/ nenaplnily letošní heslo zábřežských skautů Srdcem skaut. Na akcích 

jsme z nich nakonec neviděli žádného. Poděkování patří organizátorům. 

…  Watoknapa vyjednala opravu naší střechy. Zatím došlo k menším opravám, 

ale vše by mělo pokračovat. Tatínek od Čmeláka zase jednal se starostou 

Zábřehu a ten slíbil udělat na přístupu ke klubovně zábradlí. 

… pro účastníky Dušiček byl připraven sborníček Slavín zábřežs-

kých skautů, který pro budoucí generace skautů v Zábřehu vydal 

kmen Shawnee. Obdrželi jej Ferda, Eva, Rony, Skřítek, Jiří 

Křenek, paní Vítková a V. Drábek.  

… první korálkovanou rozetu rodu Lednáčků dokončila rádce Káňat Vanata 

Surikata. Vše pod dohledem šamana WATOKNAPY.  

… s bratry a sestrami ze střediska Gatagewea Praha se uvidíme v průběhu čtvrt 

roku velice často. V lednu budeme spát u nich na klubovně, začátkem února 

jedeme na setkání vůdců a rádců do Prahy a oni zase pak na náš Indiánský den 

do Zábřehu. Dobrá spolupráce se tedy začíná projevovat. 

Pro BK sepsal náčelník MIČKINIKWA 
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VÝPRAVA DO ŠUMPERKA A ZVOLE 

3. LISTOPAD 2018 

V osm hodin a deset minut jsme se sešli na zábřežském nádraží. Sešlo se nás jen 

dvanáct. Jako první jsme hlasovali, hlasovali jsme o to, kam pojedeme. V plánu 

byla Hranická propast, ale protože nám nepřálo počasí, vyrazili jsme do 

Šumperka. MIČKINIKWA naplánoval, že půjdeme do přírodovědného muzea, a 

že si tam splníme i nějaká OP.  

Ale když jsme přišli, zjistili jsme, že výstava, na 

kterou jsme chtěli jít, nebyla otevřena. Tak jsme se 

vydali na výstavu o první republice. Ta byla moc 

hezká. Mohli jsme si tam vyzkoušet i třeba 

oblečení, které v té době nosili, Kajda se toho hned 

ujmula. Moc jí to slušelo. Po výstavě jsme šli na 

autobus, který nás dopravil do Zvole. Ti, co ve Zvoli 

bydleli, si skočili domů pro tenisky do sokolovny. 

Ostatní šli přímo do sokolovny. A abychom se 

rozběhali, zahráli jsme si vybíjenou. 

Pak jsme zkoušeli si splnit OP. Například 

jsme zkoušeli šplh po laně a po tyči, skok 

vysoký, skok daleký, trojskok, skok přes 

kozu anebo skoky přes švihadlo. Mno-

hým se to povedlo. Potom jsme trénova-

li na regatu. Potom jsme si dali závod 

v týmech. A potom jsme si zahráli lakros. 

Na konec našeho pobytu v sokolovně 

MIČKINIKWA vyhlásil výsledky dvoumě-

síčního bodování. Ti, co bydleli ve Zvoli, se vydali domů, a ostatní se vydali pěšky 

do Lukavice na vlak. Ke konci jsme museli už běžet, abychom vlak stihli. Do Luka-

vice jsme přiběhli jen tak tak. Ale vlak měl naštěstí menší zpoždění, takže jsme 

ho krásně stihli. V Lukavici se od nás odpojila Sasanka s Kolouškem. A i Medvědi 

s MIČKINIKWOU šťastně přišli domů. I přes nepřízeň počasí se výprava povedla. 

Va. Lasička 
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TROJDENNÍ VÝPRAVA 

16.-18. LISTOPADU 2018 

V pátek v pět hodin jsme se sešli v Zábřeze 

na nádraží a vyrazili do Sobotína. Nastoupi-

li jsme do vlaku a říkali si vtipy a hádanky, 

jak plují želvičky vesmírem nebo tak. Jeli 

jsme až do Petrova nad Desnou. Tam jsme 

vystoupili. Šli jsme k autobusové zastávce a 

zjistili, že autobus, který se ztrácí z dohle-

du, nám ujel 😊 Tak jsme šli do místnosti, 

kde se kupují jízdenky a hráli hru s mincí. Byli jsme tam asi půl hodiny. Pak jsme 

nastoupili do autobusu a jeli do Sobotína ke kostelu. Pak jsme šli do kopce. Asi 

v půlce kopce jsme objevili Ferdu (Myšáka). Ten nás doprovodil do chaty. Tam 

jsme se ubytovali a navečeřeli. Šli jsme spát. 

Druhý den jsme se vzbudili a šli na rozcvičku a pak na snídani. Byl chleba s vajíčky. 

Potom jsme museli být ticho, protože taťka Ostříž spal po vigiliích. Trénovali jsme 

autíčka a dračák a potom loďák, ambulák, zkracovačku a škoťák. K obědu byla 

sladká rýže s třešněmi a hroznovým vínem. Po obědě jsme si uklidili a potom šli 

ven si pro stopy ze sádry. 

Když jsme se vrátili, očistili jsme si odlitky ze 

sádry. Pak nás nechali si odpočinout a zase 

zavolali ven, kde nám vysvětlili hru, kde jsme 

luštili morseovku a hledali věci na různá 

písmenka. Po soutěži jsme šli do pokojů. 

MIČKINIKWA pak začal bubnovat a šli jsme 

dolů. Usadili jsme se a začal 108. sněm. 

Zahájili jsme ho a zahráli si písničky. Začal první skalp. Táta řekl živočich nebo 

rostlina a počet slabik. Získali jsme ho my. Písnička a další skalp. Medvědi a Čača 

ho získali. WATOKNAPA měla kartičky s indiánskými znaky a když jsme je správně 

přiřadili k názvu dostali jsme bod. Po písničce následoval další skalp. Ten taky 

získali Medvědi. Měli jsme zadat druhé skupině uzel a sami ho uvázat. Když ho 
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uvázali, vyzvali zase oni nás. Po další písnič-

ce byl poslední skalp. Vedoucí nám dali la-

krosky a my si museli vybrat čtyři dobro-

volníky. Dostali jsme také šišku a museli 

jsme si ji předávat koncem lakrosek, až 

šiška doputovala k poslednímu. Medvědi 

získali Agitanovo roucho. Potom muž sně-

mu s otázkami k Sobotínu a pak k indiá-

nům. Vyhrál to IQ. Nakonec orlí pera. Já 

jsem žádala o 4 OP ze 3 plamenů. Táta i o 1 mistrovství. Nejvíc OP žádal Vrabčák. 

Potom MIČKINIKWA nabídnul WATOKNAPĚ, jestli by přijala funkci podnáčelníka 

a ona přijala. Také řekl Ostřížovo lesní jméno, které si vybral na vigiliích. Jeho 

lesní jméno je TAWASUTA (Prudký) a TUWANAKHA mu dal svou hůlku, kterou se 

udělují orlí pera. Sněm byl zakončen večerní písní. Po sněmu jsme večeřeli a pak 

šli spát. 

Ráno jsme se sbalili, trénovali na regatu a pak nám 

řekli, že se jde ven na bitvu u Kanawhy. Jupí 😊 

Rozdělili jsme se do 2 skupin. Indiáni: TAWASUTA, 

Medvědi, Eddie, Čača a Koloušek. Běloši: Káňata a 

MIČKINIKWA. Skončilo to 2:2. Pak jsme šli na špagety 

a opustili chatu a pak se odebrali k zastávce nebo do 

auta. Bylo to super! 

Ga. Sedmikráska  
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE 
 

1.   Sachem               MIČKINIKWA       237 OP 13 mistrovství 

2.   Sachem               AJAGU                     96    OP 6 mistrovství  

3.   Orlí Sagamor      WATOKNAPA          120 OP 5 mistrovství 

4.   Orlí Sagamor      TAWASUTA 73 OP 5 mistrovství 

5.   Sagamor             Eddie              88    OP 2 mistrovství 

6.   Gaosed               Čača 43 OP 

7.   Gaosed               Sedmikráska 34 OP 

8.   Vanata                Surikata 42 OP 

9.   Vanata                Lasička 35 OP 

10. Vanata                Vrabčák 26 OP 

11. Vanata                Dela 23 OP 

12.  Vanata               Kajda 14 OP 

13.  Vanata               Medvěd 11 OP 

 

 

Tato tabulka byla sestavena po 108. sněmu kmene Shawnee. Uvádí nynější 

bojovníky kmene, kteří nejvíce pokročili ve svém Stoupání na horu. Od sněmu 

táborového nedoznala velkých změn, tou hlavní je přidání naší nové 

podnáčelnice WATOKNAPY, spíše kosmetickou pak postup Vrabčáka o stupínek 

výše. Stále platí, že konkurence je taková, že šanci dostat se do třináctky mají jen 

ti, kteří už dosáhli alespoň stupně Vanata. Budou se na 109. sněmu udělovat 

nové hodnosti, které třináctkou zamíchají pořádně?    

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9hbvnsvDeAhXLDuwKHX-GAlAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.getsemany.cz/node/753&psig=AOvVaw2GSxMar0suVoylT1G0tOnr&ust=1543264583555501
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

K mému překvapení jsem při pátrání v minulých číslech BK zjistil, že je to přesně 
rok, co jsem vám naposledy nabídnul OP z plamene lesní moudrosti. Je tedy 
nejvyšší čas zabrousit do stejného světla znovu. Znalost indiánských znaků je na 
první pohled složitějším orlím perem, ale vy sami jste při boji o skalpy na 108. 
sněmu ukázali, že to není vůbec pravda. Věřte tomu, že obětujete-li studiu znaků 
trochu času, či je zařadíte do programu vašich schůzek, nebude pro vás brzy 
žádný problém o toto OP už na příštím sněmu zažádat! A samozřejmě čím dříve 

se na něj vrhnete, tím méně znaků budete muset pro jeho splnění znát 😉 Jejich 
znalost můžete také využít k obohacení roucha o pěknou legendu. Před jejich 
vyšitím bude však přece jen lepší návrh legendy prokonzultovat se šamanem. 



9 
 

  



10 
 

 



11 
 

 

 
 
 



12 
 

 



13 
 

 
Sa. TUWANAKHA 
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T.K. PRŮZKUMNÍK KOLÍN 

Představujeme oddíl, který nás pozval na svou Uzlařskou regatu a třeba na tuto 
akcií navážeme spoluprací i v příštích letech ☺ 

V roce 1969 založil pan Miloslav Mokrý technický 
kroužek, který měl okolo 12 členů. V dubnu 1971 
přechází kroužek pod hlavičku Pionýrské organizace 
a jako pionýrský oddíl dostává jméno Průzkumník. 
Oddíl se rozrostl na 40 členů a s příchodem Květy 
Mackové (převzala vedení oddílu v roce 1976) rozšířil 
své aktivity o brannost, turistiku a přírodu obecně. 
Průzkumník tvořily čtyři samostatné družiny vedené 
sedmi instruktory, které si oddíl vychoval. 

V roce 1978 předala Květa Macková vedení Ladislavu Novákovi. Oddíl měl okolo 
50 členů a plně tábornické zaměření. O Vánocích 1982 přišel oddíl o svou 
klubovnu na Císařovsi, následoval zákaz užívání tábořiště v Hryzelích, navíc ze 
zdravotních důvodů odešel vedoucí Láďa Novák. Šéfování se ujal František Kopka 
a díky aktivitě celého vedení se podařilo vše vyřešit. V této době se oddíl 
pravidelně účastnil soutěže Pionýrská stezka a pořádal Zimní bály na Zámecké. 

V roce 1990 přešel Průzkumník pod Českou tábornickou unii, kde se s Marianem 
Jankulíkem v čele zařadil mezi nejaktivnější kluby. (Každoročně pořádá setkání 
tábornických klubů jako je Akce Návrat, Nouzovská 300, Uzlařská regata aj.). 
V současnosti se na činnosti oddílu podílí zhruba 60 dětí a 20 vedoucích, kteří 
jsou rozděleni do 5 družin. 

Celkem oddílem prošlo na více jak 350 členů a bylo uspořádáno přes 
650 oddílových akcí. 

 

 

 

https://www.pruzkumnik.cz/akce/navrat/
https://www.pruzkumnik.cz/akce/300/
https://www.pruzkumnik.cz/akce/regata/
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ŠAVANSKÁ UZLAŘSKÁ ŠKOLA 1992 - 2018 

I v roce 2018 se naši členové zapojí do Uzlařské regaty a tentokrát nás vlak 

doveze do dalekého Kolína, kde jsme ještě žádnou kmenovou akci neměli. 

Protože jsme hodně trénovali, tak jsem se vše pokusil sepsat do tohoto příspěvku 

pro BK.  

Nejdříve trochu historie, která odkrývá mnohaleté úspěchy šavanských uzlařů.  

Na začátku všeho byla soutěž Mistr uzlař a teprve v roce 1992 jsme se pokusili 

zorganizovat větší akci i pro ostatní oddíly, o které bychom mohli mluvit jako o 

regatě. Té se dokonce účastnil ještě tehdy malý chlapec 

František John-Lišák, nynější starosta Zábřeha. Byla to 

tedy akce mezi oddíly. Mezi startujícími byl také úspěšný 

nynější vůdce Jesenické lesní školy bratr Stanislav Balík – 

Ježek. Akce se účastnili zástupci skautů a skautek Rudy 

nad Moravou, střediska Bludov, oddíl Skalák ze Skaličky, 

oddíl Zlatá lilie ze zábřežského střediska. Nejúspěšnější 

v kategoriích byli: do 11 let Jirka z Rudy nad Moravou, 

nad 11 let Sokol ze Šavanů. V dívkách nejlépe uzlovala 

Riki z bludovských skautek. Družiny vyhrál rod Vlků 

Šavani a v oddílovém klání Trojka Shawnee Zábřeh. 

Rok 1993 přinesl další srovnání. Přijali jsme pozvání 

tábornických oddílů a v Katolickém domě se konala 

velká regata za účasti oddílů z různých koutů Moravy. 

Dorazili oddíly Tuláci, KoRř, Gingo, Pěšáci, Zlatá lilie, 

Trojka Shawnee, Medvědi Zábřeh, Poutníci Zábřeh, 

Sokoli, Sovy… obrovská konkurence a pro naše uzlaře 

velká zkouška. Zjistili jsme, že se máme co učit. Ale 

nejlepším uzlařem se stal tehdejší rádce našich Vlků 

Sokol. Nejlepší časy tehdy byly: Viki – Zlatá lilie – 35 

vteřin, kluci do 15 let Pucek oddíl Gingo – 20,4 vteřin a 

finále nad 15 let Ponka z Pěšáků – 17,04 vteřin. Časy, za které se nemusíme 

stydět ani v dnešní době. Prostě super kvalita v Zábřehu. 

Po delší době se organizování Uzlařských regat ujímá nám blízký oddíl z Bludova 

Delawárové vedený Antonínem Kubíčkem – Tonym. Tady se uzlařské dovednosti 

rozvinuly naplno. První bludovská regata 28.11.1998 dala dohromady tehdy 
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spolupracující oddíly Delaware Bludov, Třetí oddíl Strážkyně přátelství Šumperk, 

Pátý oddíl Pegas Šumperk, Kamarádi Šumperk, dívčí oddíl Bludov, Trojku 

Shawnee / Šavany / Zábřeh a hosty z Raškova. Z jednotlivých uzlů jsme si ve třech 

kategoriích odvezli neskutečných 22 diplomů a hromadu pěkných cen. 

V průběhu skoro deseti let jsme pravidelně na bludovskou regatu jezdili. Naše 

účast pak vždy budila uznalé reakce ostatních oddílů. Postupně se naše časy 

zlepšovaly a z některých šavanských uzlařů se staly legendy – např. pozdější 

Sachem Mauglí, který vázal regatu okolo 17 vteřin, Sagamor Tarzan, který se stal 

dokonce celkovým vítězem regaty, kterou jinak pravidelně Šavani díky 

náčelníkovi vyhrávali.  

Po zániku oddílu Delawaree Bludov přišla doba, kdy jsme na uzlařské závody 

nejezdili, ale v činnosti se tradice soutěží udržovala i dále. Po obnově regaty 

oddílem Kamarádi Šumperk jsme tuto výzvu 

přijali a s tímto oddílem jsme svedli velké 

souboje. Nakonec jsme se rozhodli uspořá-

dat velkou regatu sami, a to ve Zvoli z a účasti 

obrovského množství závodníků a oddílů. Byl 

to velký svátek uzlařských kvalit našich členů 

a družstev. Po roční přestávce jsme se rozho-

dli opět vyrazit jinam a nám nejbližší regata 

byla v Olomouci a společně s oddíly Tuláci, 

Rysi, KoRř Mohelnice jsme byli zase jako ryba 

ve vodě. To je vlastně nynější doba našich 

uzlařských nadějí a tahounů jako je Eddie, 

Surikata, Čača, MIČKINIKWA a nastupujících 

hvězdiček Kecalka, Lasička, Liška, Vrabčák, 

Sedmikráska a také ostatní jsou moc dobří. 

Uvidíme, jak nám dopadne náš velký test v Kolíně, kde jsme ještě nebyli, a o tom 

se jistě dočtete v příštím čísle Březové kůry.  

 

Pro BK náčelník MIČKINIKWA 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzpdnuyfDeAhXCAewKHVybClEQjRx6BAgBEAU&url=http://kmenshawnee.blog.cz/1702/uzlarska-regata-2017-ve-zvoli-u-zabreha&psig=AOvVaw2EfO9t0Qo7F46p_gH0L0l_&ust=1543270776260712
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Ze strany čtenářů našeho časopisu zaznělo volání po opětovném zařazení šifer o 

prémiové body. Dobrá, uvidíme, kolik z vás na oživení této rubriky zareaguje a 

pošle své odpovědi na adresu jedné z našich podnáčelnic edita.riff@seznam.cz 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. KAjDa roZsYPAla vELKOu BEDNU foTOgRAFIÍ. DEla roZSvÍTiLA, přezULA SE, 

ZAdívalA SE NA Ni A jeN ZA sEBOU třÍSKLA RáZNĚ bRANKOU. 

 

3. Smyk Ajagu Trasy Uran Atlas Zajda Lýko Žili Lípa Bas Víko Jas Ibišek 

 

4. SdcBkoáezmnHnppLktůoaaakueeklzchpýííe 

 

5.Bkydbyotvypřznyřikyítcychtrpyoaxydtyutuaybmlěyírgylkyýotreychmlcyidynyd

sadyinvyátrekyntyiutryndsyepozyzkelyntweyamopyldfdyikopykhbyovasyndryě 

 

OSg.WATOKNAPA, OSg. TAWASUTA 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Šavanská výpomoc státní správě. Tajný 

ministerský kurýr zaklepal jednoho pod-

zimního večera na dveře Chillicothu, 

aby doručil náčelníkovi spěšnou žádost 

o skautskou výpomoc ve státní správě. 

Krize na pracovním trhu má za následek 

mj. nedostatek státních úředníků a je-

den ze zapadlých příhraničních okres-

ních úřadů již delší dobu postrádal ve-

doucího odboru poštovních holubů. Nebylo pochyb, kdo z našeho kmene je pro 

tuto funkci nejvhodnější - Vrabčák bude jistě holubům rozumět nejlépe. Nároč-

ného úkolu se nezalekl a do této zodpovědné funkce nastoupil v plné parádě. 

Děkujeme našemu bratrovi za příkladnou reprezentaci kmene a připisujeme 

pořádnou porci prémiových bodů do javorové nažky! Státní správě jsme také 

ihned nabídli kandidátku na pozici tiskové mluvčí  - Kecalko, buď ve střehu! 

 Nepovedená motovýprava.... Pro jednu 

z víkendových výprav nabídla Dela služby 

dědova plechového veterána. Společný-

mi silami jsme tatrovku vytlačili ze stodo-

ly, nalakovali ji v barvě našich kmeno-

vých triček, vyleštili a vyrazili. Výprava 

však bohužel neměla dlouhého trvání. 

Hned v ulicích Zábřeha stopla vyparádě-

ný kmenový vůz motohlídka dopravní po-

licie a požádala o předložení řidičského oprávnění a technického průkazu. Pře-

kvapená řidička se trpělivě snažila vysvětlit policistovi, že ve svém věku řidičák 

opravdu vlastnit nemůže a technický průkaz děda dávno odevzdal na dopravním 

inspektorátu. Šokovaný strážce pořádku velel posádce vystoupit z vozidla, načež 

Sedmikráska a Čmelák odvětili, že mohou těžko vystoupit, když musí držet 

upadené světlo a zrcátko. Nerudný dopravák stihl již jen zařvat „Všichni ven!“ a 

když na tento povel vyskákalo z kufru kompletní náčelnictvo s hosty Mráčkem a 

Ferdou, poslala jej jeho pocuchaná nervová soustava nekompromisně k zemi.... 

- ŠATAZPRAS - 
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Z HISTORIE KŮRY.... 

…VÁNOČNÍ NADÍLKA 2004  
 

Prosinec. Teploty klesají k bodu mrazu a dny se povážlivě zkrátily. Hlavně se ale 

blíží Vánoce a s ním i spousty cukroví, kapr, stromeček a třeba i pár těch dárků 

od ježíška, pokud jste byli hodní. Pro mě byly Vánoce vždy pevně spojeny také 

s oddílovou Vánoční nadílkou. Jedna z těch, na které vzpomínám nejraději, se 

uskutečnila v roce 2004 v chatě na Olšanských horách. Těsně před výpravou 

napadla spousta sněhu a samotná nadílka byla v kapličce vedle chaty a 

atmosféra tak byla opravdu vánoční. V dnešním dílu našeho seriálu se vrátíme 

do 168. čísla Březové kůry, kdy článek z víkendovky napsal tehdejší degandawida 

kmene Sa. Stopař.  

Letošní oslava nejkrásnějších svátků byla v našem 

oddíle Trojka Shawnee docela netradiční. Když už 

v ničem jiném, tak určitě v tom, že netrvala jedno 

odpoledne, ale hned celý víkend. Já s MIČKINI-

KWOU jsme se sešli už v pátek večer na Valové a 

vyrazili jsme do Horních Studének. Původně bylo 

v plánu, že v pátek večer odcestuje s vedením i 

rod Želv, ale Mauglí onemocněl a ostatní kluci 

měli kolonu, což je určitě pochopitelná omluva. 

Ačkoliv dosud nebylo po sněhu ani památky, ten-

to páteční večer jako by příroda opravdu uznala, 

že je tu zima a za dveřmi Vánoce, takže do chaty 

na Olšanských horách jsme doráželi nejen za tmy, ale i s botama od sněhu. A 

zatímco venku pořád padal nový sníh, který krásně přikryl celou přírodu bílou 

peřinou, my jsme v chatě zatopili a připravovali se na příjezd zbytku oddílu druhý 

den. Sobotní ráno nás opět přivítalo výhledem do bílé krajiny a čekalo nás několik 

úkolů, nejdůležitějším bylo opatřit vánoční stromeček. To se po chvíli hledání 

povedlo (samozřejmě jsme se chovali jako skauti a neřezali jsme žádný živý 

smrček, ale hledali jsme stromek už ležící) a po desáté hodině dorazil zbytek 

oddílu v solidním počtu 24 lidí. A úspěchem bylo, že se většina nepřítomných (až 
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na nováčky z rodu Káňat) omluvila. Byli tu 

ale poprvé i Koníci ve složení Kuba, Zdeněk 

a Helča. Dopolední část programu měl na 

starost Tarzan a užívali jsme venku sněho-

vé nadílky, takže kdo ještě nebyl mokrý 

z cesty na chatu, měl možnost se zde dora-

zit. Ječmínek pobíhal po zasněžené louce 

v županu. Po poledni proběhl oběd, který 

připravil Rendy s Míšou, a následoval jakýsi 

polední klid, v němž rody pilovaly své scén-

ky. Poté proběhla vycházka na nedaleké 

místo konání několika kmenových táborů. 

Tam MIČKINIKWA pohovořil trošku o histo-

rii Šavanů a následně nemohla chybět po-

řádná bitva, k čemuž stále přibývající sněhová nadílka jen vybízela. Mezitím 

dorazil WABLAUTANAGA se zásobami, ale protože cesta byla opravdu nesjízdná, 

vyrazila mu naproti ke kostelu ve Studénkách skupinka šerpů, k nimž se 

neplánovaně připojili zbloudilci Ječmen a Zdeněk. Kolem půl čtvrté jsme byli 

všichni zpátky v chatě, a zatímco venku se pomalu začínalo stmívat, uvnitř začala 

zábava plná zpěvu, scének a soutěží. Tu měl letos pod křídly Cestovatel. Želvy a 

Sovy vsadily na osvědčený humor z dílny Monty Pythona, Káňata nabídla sérií 

hraných vtipů, zatímco Vlci zahráli 

skoro celovečerák z motoristické-

ho prostředí a z benzínky, kde se 

nesmí říkat „benzin“. Obdiv si ur-

čitě zaslouží hvězda této inscena-

ce – Béďa. Protože Koníci ještě 

dnes večer odjížděli, byli jsme 

trošku tlačeni časem, takže ne-

proběhly úplně všechny soutěže. 

Každopádně kolem půl šesté 

jsme se v tichosti přesunuli do ka-

pličky, kde už byl připravený vánoční stromek se spoustou dárků pod ním, a 

čekala nás asi nejslavnostnější chvilka oddílových Vánoc. Po několika slovech 

MIČKINIKWY došlo na tradiční zapalování třinácti svíček. Jako první se dostalo 

pocty zapalování Dráčkovi - minulému vítězi javorové nažky a sirky si pak kluci 

navzájem předávali podle vlastního uvážení. Až se stromeček zcela rozzářil, začali 
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za zvuků vánočních koled oddíloví rádcové s rozdáváním dárků. Nutno uznat, že 

prostředí kapličky, zářící stromeček, koledy a spousta dárků navodili opravdovou 

vánoční atmosféru. S náručemi plnými dárků jsme se přesunuli zpět do vyhřáté 

chaty, kde došlo na rozbalování. Mezitím pod Míšovým vedení vyrazili Koníci do 

Horních Studének, odkud je Rakša odvezla domů do Zábřeha. Ostatním však 

slavnostní večer ještě nekončil. Většina z nás vyrazila do zasněženého, již dávno 

potemnělého lesa, kde oddíloví rádcové připravili kruh z hořících svíček. U něj 

jsme chvíli postáli, bylo proneseno několik slov, zavzpomínalo se na uplynulý rok 

a každý si při vzpomínce na všechny své blízké zapálil jednu prskavku. Mezitím 

připravil WABLAUTANAGA, Rendy a Tarzan slavnostní večeři, k níž se podával 

bramborový salát, rybí prsty, ovoce a vánoční cukroví. Takže po návratu z 

mrazivé přírody jsme se všichni převlékli do krojů a usedli k slavnostní tabuli, kde 

se jedlo, pilo, hodovalo,… Večer už pokračoval volnou zábavou. V kuchyni ještě 

proběhla krátká oddílová rada, po níž vyrazili domů Rendy s WABLAUTANAGOU. 

Všichni ostatní strávili večer buď blbnutím s obdrženými dárky (především luky 

ze špejlí měly úspěch) nebo jen tak kecáním anebo zpěvem v nově se formujícím 

(kolem Mlčíma) hudebním tělese – Zpívající plechovky. Spát se šlo kolem desáté 

hodiny.   

Ráno se začalo hrubým úklidem a balením. Po snídani se šlo opět ven, kde už se 

většina kluků bez problémů válela ve sněhu, takže i zbytky suchého oblečení 

padly. Pak se ještě chvilku sedělo v chatě, kde Cestovatel bavil přítomné svými 

rébusy. Mezitím už vrcholily úklidové práce a před dvanáctou jsme všichni 

vyrazili na autobus do Horních 

Studének. I když to místy hod-

ně klouzalo, na zastávku jsme 

došli celí. V autobuse jsme 

potkali skauty ze Štítů, kteří 

mířili do Zábřeha na středis-

kovou vánoční besídku. Na 

Valové jsme ukončili myslím 

hodně povedenou akci závě-

rečným nástupem s několika 

slovy a kmenovou Lelawati-

kou. 

Napsal: Stopař 

Pro BK vybral DRak 
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ZE STARÝCH ŠAVANSKÝCH ČASŮ 
Šavani tenkrát přebývali na sever od Ohia a každá cesta přes řeku k jihu se tehdy 

už pokládala za válečnou výpravu, i když se v Kentucky usadilo teprve pár bílých 

osadníků, a i když Šavani a především hrdinný Tekumseh stále ještě cítili, že toto 

území je jejich vlast, že v ní tedy mají 

plné právo bydlet a lovit. I toto tažení 

rodové skupiny Mse-pase, Horských 

lvů, byla válečná výprava, třebaže se 

vydali v prvé řadě lovit. Na takové 

výpravy brali Indiáni s sebou nejen 

ženy, ale především chlapce, aby toho 

hoši hodně viděli a aby se něčemu naučili, aby se pokud možno co nejdříve 

připravili na chvíle, kdy se z nich stanou bojovníci a muži. Jen na výpravy proti 

bělochům je nebrali, a protože Tekumseh svolává své rodové skupiny do boje 

proti cizím vetřelcům, měli se nejen chlapci, ale i ženy vrátit za řeku Ohio do své 

vesnice. 

Za hodinu se paseka vyprázdnila. Pošlapaná tráva a černá 

ohniště označovaly místo, kde indiánská tlupa prožila čtyři 

neděle. Postačí čtyři další týdny, přijde slunce a déšť, a nikdo 

už ani tyto poslední známky na první pohled nenajde. Zvečera 

budou chodit na paseku zase zvířata na pastvu, veverky se 

budou šplhat po stromech nahoru a dolů, černý medvěd se 

napije z potoka na svém oblíbeném místě a na větvi sladkého 

javoru nad pramenem, kam chodí zvířata pít, bude zas bez 

hnutí číhat rys. Jediný šíp se ještě před odchodem pokusil 

přemluvit Lelašikaha k tomu, aby se s nimi vydal k jihu, protože náčelníkovo 

rozhodnutí, že sám odvede ženy domů, vyvolalo u mužů udivené pohledy, a u 

žen dokonce zlomyslné šuškání. 

Náčelník však měl ledový pohled, a 

aniž se staral o mínění posluchačů, 

odpověděl hlasitě a stroze:„Ten, 

který kráčí proti proudu, je 

náčelníkem. Nemusí poslouchat, 

kdykoli v lesích zaštěká mladý Pes.“ 
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Po těchto slovech vsedl na koně a ujížděl k severu v čele žen a dětí. Byl to dlouhý 

průvod. Koně táhli na stanových tyčích všechny zavazadla a kořist za poslední 

měsíc, ženy a chlapci šli vedle nich, jen několik nejmenších dívek jelo na koních.   

Leckterý ustaraný pohled zalétal zpět k bojovníkům, 

kteří zůstali. Setkají se s nimi ještě někdy? Indiánská 

žena však neprojevuje svou bolest nahlas, když cítí 

úzkost a zármutek právě tak silně jako její bílá sestra. 

Jakmile i poslední opozdilci zmizeli z dohledu, Jediný šíp 

se mlčky otočil a vydal se k malému potoku. Ostatní ho 

v dlouhém zástupu následovali. Šli pěšky. Rychlá ústa a 

ještě jeden bojovník vyrazili dopředu jako zvědové. Do-

kud nehlásili nic podezřelého, nebyl důvod k přehnané 

opatrnosti. Muži však spěchali hnáni netrpělivostí a 

pomyšlením na to, že je volá Tekumseh znameními, o 

nichž ještě teď museli Žlutý vlk a Medvídek znovu a 

znovu podávat zprávu.    

 

Z knihy Tekumseh vybral náčelník ☺ 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXt5-90vDeAhWKzaQKHdgoDTwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.daildeli.cz/vrastilsteuben3.html&psig=AOvVaw26Ig-gcZbqS1J_vDrfxxzw&ust=1543272895429585
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S PÍSNÍ NA RTU 

 

Kláda (skupina Hop-Trop)  
 

1.  Celý roky prachy jsem si skládal,  

nikdy svýho floka nepropil,  

vod lopaty měl vohnutý záda,  

paty od baráku jsem neodlepil,  

nikdo neví, do čeho se někdy zamotá,  

tohle já už dávno pochopil. 

 

2.  Taky kdysi vydělat jsem toužil,  

brácha řek' mi, že by se mnou šel,  

tak jsem háky, lana, klíny koupil,  

a sekyru jsme svoji každej doma měl,  

a plány veliký, jak fajn budem se mít,  

nikdo z nás pro holku nebrečel.  

 

Ref.:  Duní kláda korytem, bacha dej, hej, bacha dej!  

S tou si, bráško, netykej, netykej!  

 

3.  Dřevo dostat k pile, kde ho koupí,  

není těžký, vždyť jsme fikaný,  

ten rok bylo jaro ale skoupý,  

a teď jsme na dně my i vory svázaný,  

a k tomu můžem říct jen, že nemáme nic,  

jen kus práce nedodělaný. 

 

2x Ref.: Duní kláda korytem, bacha dej, hej, bacha dej!  

S tou si, bráško, netykej, netykej!  

 

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
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt2b6R7e3eAhUqM-wKHSr9AVkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.summersymphonylive.com/964/lumberjack-coloring-pages-06-05-2018/&psig=AOvVaw0zc33-ZNV7fZQr2fcahlP0&ust=1543177070747875
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HERNÍK  
Pro potřeby vašich družinových akcí či třeba ukrácení 

dlouhých chvil při jízdě vlakem přinášíme v nově zavedené 

rubrice další jednoduchou hříčku, kterou se můžete docela 

slušně odreagovat a pobavit. Ti, co vyrazili v říjnu na sraz 

družin ABS do Brna si jistě vzpomenou....  

 

Bum 

 

Hráči sedí v kroužku. Rádce určí číslo, které bude při hře TABU a nikdo je tedy 

nesmí vyslovit nejen samostatné, ale ani jeho násobek nebo spojeni s jiným 

číslem. Místo nich musí říct jen "BUM". 

Předpokládejme, že rádce vybral číslo 7. Všichni hráči dokola 

začnou odříkávat čísla. Rádce začne jedničkou, hráč po jeho 

levici řekne "dvě", další "tři" atd.  Hráči musí být po celou dobu 

ostražití a důsledně si hlídat, která čísla jsou tabu. Číselná řada 

by tedy měla pokračovat takto: 4, 5, 6, BUM, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, BUM, 15, 16, BUM, 18, 19, 20, BUM, 22, 23, 24, 25, 26, 

BUM, BUM, 29, 30.... Kdo se splete vypadavá ze hry. 

Hra pokračuje tak dlouho, až zůstane ve hře poslední hráč. Odříkávání se 

zrychluje a popletení je tu jedna dvě :-)  

 

OSg. WATOKNAPA 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjag9X3k9zdAhWOYVAKHZNXAXsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/TattieBrownBoy/lacrosse/&psig=AOvVaw0p79KTLAvkkhmZNZLv66lN&ust=1538171042023463
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ1Kzd3fDeAhUKNOwKHRbcDdsQjRx6BAgBEAU&url=http://blogenisway.blogspot.com/2014/10/await-next-post-bomb.html&psig=AOvVaw1k_LXa3oOu2WsU_ieI_1oj&ust=1543276114455811
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HRSTKA VTIPŮ  

      ….dnes opět výprava 

 za zvířátky....  
 

Můj pes pořád honil lidi na kole. Nakonec už to zašlo tak daleko, že jsme mu to 

kolo museli vzít.... 

Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli a zeptá se: „Promiňte pane, 

mohl bych vám přeběhnout po tom vašem poli? Hrozně potřebuju stihnout vlak 

v 16:23!“ Zemědělec pokrčí rameny a odpoví: „Ale jo, klidně. A když si vás všimne 

můj býk, tak podle mě stihnete i ten v 15:30.“ 

Víte, jak se jmenuje ta měkká tkáň, co má žralok mezi zuby? Pomalý plavec. 

Co dostanete, když zkřížíte žraloka s krávou? To netuším, ale dojit bych to teda 

rozhodně nechtěl. 

„Pane farmáři, jsou vaši koně silní kuřáci?“ „No, to rozhodně nejsou!“ „Hm, tak 

v tom případě se obávám, že vám hoří stáj....“ 

Volání na policejní tísňovou linku:“Prosím, okamžitě přijeďte! Jde mi o život!“ „A 

kde se nacházíte?“ „V Disneyho ateliérech v Hollywoodu!“ „A co se děje?“ „Běhá 

tady kočka!“ „No a? Prosím vás, kdo vlastně volá?“ „Mickey Mouse!“ 

Fotograf: „Mladá paní, ty fotečky, budete chtít vyvolat barevné nebo černobílé?“ 

Zebra: „Prosím?!?!“ 

Jde lev a potká želvu a zeptá se: „Kdo je pánem zvířat?“„No přece ty, lve,“ odpoví 

se strachem želva. Jde dál a potká supa: „Hej, ty palice opelichaná, kdo je pánem 

zvířat?“ „Ty, lve,“ odpoví sup. Lev jde dál a ptá se i dalších zvířat a všechna mu 

odpoví stejně. Až potká slona: „Zdar, ty ušoune hnusná, kdo je pánem zvířat?“ 

Slon se naštve, chytne lva chobotem, strašně ho omlátí o zem a pustí… Lev po 

pěti minutách vstane a říká: „Se nemusíš hned tak rozčilovat, když něco nevíš.“ 

Štolba přijímá na zámku do služby nového kočího: „A rozumíte koním, jo?“ Nový 

kočí se zarazí a ptá se: „Proč, říkali něco?“  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJmZ26-ujeAhUmNOwKHbxDA44QjRx6BAgBEAU&url=https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/17364-lide-smutni-pak-se-podivaji-na-nektery-jeho-vtip-a-musi-se-zacit-smat-zemrel-autor-sveraznych-mysi-a-kocek-pavel-kantorek-nezny-humorista-a-ironik.htm&psig=AOvVaw3dAgIpoYZHqK6loxpQhXGR&ust=1543007688288944
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NAJDI 5 ROZDÍLŮ 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2018 
Bodování starších 
1.   místo   Va. Surikata 456 bodů  Káňata  100% docházka 
2.   místo   hledač Korálka 439 bodů  Medvědi  100% docházka 
3.   místo   Va. Lasička 402 bodů  Medvědi  92%   docházka 
4.   místo   Ga. Sedmikráska     389 bodů  Káňata  91%   docházka 
5.   místo   Ga. Čača 385 bodů  Ledňáčci  100% docházka 
6.   místo   boj. Sasanka 368 bodů  Káňata  91%   docházka 
7.   místo   boj. Liška 350 bodů  Medvědi  92%   docházka 
8.   místo   hledač IQ 340 bodů  Medvědi  92%   docházka 
9.   místo   boj. Koloušek 326 bodů  Káňata  82%   docházka 
10. místo   hledač Bety 256 bodů  Káňata  73%   docházka 
11. místo   Va. Kecalka 250 bodů  Káňata  64%   docházka 
12. místo   hledač Čmelák 248 bodů  Medvědi  75%   docházka 
13. místo   hledač Luky 242 bodů  Medvědi  83%   docházka 
14. místo   Va. Kajda 241 bodů  Káňata  82%   docházka 
15. místo   Va. Vrabčák 232 bodů  Káňata  64%   docházka 
16. místo   Va. Čivava 225 bodů  Káňata  55%   docházka 
17. místo   Va. Dela 209 bodů  Ledňáčci  60%   docházka 
18. místo   hledač Vločka 200 bodů  Káňata   55%   docházka 
19. místo   hledač Natálka 117 bodů  Káňata  45%   docházka 
20. místo   hledač Darja 99   bodů  Medvědi  67%   docházka 
21. místo   hledač Izabel 72   bodů  Medvědi  67%   docházka 
22. místo   hledač Dan     59   bodů  Medvědi  42%   docházka 
 
 
 
 
Bodování mladších 
1.   místo   Luky 190 bodů  Hadi  100% docházka 
2.   místo   Nelinka 183 bodů  Koníci  100% docházka 
3.   místo   Větvička 131 bodů  Koníci  86%   docházka 
4.   místo   Mrkvička     129 bodů  Koníci  86%   docházka 
5.   místo   Dino 125 bodů  Hadi  71% docházka 
6.   místo   Gituška 115 bodů  Koníci  86%   docházka 
7.   místo   Davídek 100 bodů  Hadi  57%   docházka 
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CENA PRO VÍTĚZE – DEKY RAINBOW 
 

V letošním roce se v celoročním bodování a také v do-

cházce bojuje o praktické ceny, a to pěkné deky, které pa-

tří k velice oblíbeným doplňkům indiánských táborů. Ce-

na je určena pro celoročního vítěze Javorové nažky a ta-

ké pro členy s nejlepší % docházkou v době prosinec 

2018 až červenec 2019.  

Mnozí starší členové si již deku objednali či zakoupili a to 

MIČKINIKWA, TAWASUTA, Mráček, Ajagu, Sokol, Ferda. 

Deky Rainbow 

Krásné, barvami hrající vlněné deky, které se hodí nejen pod širé nebe. Díky své 
pevné vazbě a vyšší gramáži jsou nedocenitelným společníkem všech milovníků 

života v přírodě. Deky Rainbow jsou vhodné jak 
pro interiérové, tak především pro exteriérové 
použití. Přehodíte-li je v obývacím pokoji přes 
pohovku, jsou svými barvami předurčeny stát se 
jeho dominantou. Výborně se ale hodí přede-
vším ven, za což vděčí skutečnosti, že jsou tkány 
pevně a na hladko. Proto jsou bytelné a zároveň 
se na nich tak snadno nezachycují nečistoty, a to 

ani v případě, že se deka rozloží např. v trávě. Mají vyšší gramáž, takže jde o 
opravdu teplé deky, vhodné i do zimy. Tyto deky se těší velké oblibě u všech, 
kteří rádi táboří a spí pod širým nebem, ve stanu či v teepee. Ti je využívají jako 
plnohodnotnou a dobově autentickou 
alternativu spacích pytlů. I proto mají tyto deky 
trochu netypický rozměr 165 x 230 cm, který 
zabezpečí, že se do nich může bez obtíží zabalit i 
sebevětší spáč. Rainbow jsou mezi našimi 
dekami (spolu s dekami Gergana) jediné, kde je 
coby osnova využita bavlna. Ta tak tvoří až 10 % 
materiálu, 90 % pak je vlněný útek. Po utkání 
jejich výroba pokračuje vodní lázní, v níž se srazí na požadovaný rozměr, a poté 
ještě lisováním a mykáním (počesáním), kdy je deka protažena mezi dvěma 
mykacími deskami obrovského lisu, čímž získá svůj finální objem a tloušťku. 
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Historie dek, které souhrnně označujeme jako „Rain-
bow“, je neméně zajímavá a je spojená s kolonizací 
Severní Ameriky a obchodem s indiány. Z obchodních 
dopisů vyplývá, že vlněné deky byly významným pla-
tidlem již počátkem 17. století. Vedle střelných zbra-
ní, kovového nádobí a pastí na zvěř byly jedním z hla-
vních a nejžádanějších artiklů v obchodě s původními 
obyvateli Severní Ameriky. Jednalo se o obchod vý-
měnný, při němž se za zboží platilo kožešinami. Deky 

byly indiány vysoce ceněny. Byly používány především jako oděv nebo spací 
pytel. Svými kvalitami byla vlněná deka o mnoho pohodlnější a praktičtější než 
dřívější oděvy z kůže. Navzdory obecně vžitým představám nebyli indiáni v tomto 
obchodě ani zdaleka bráni na hůl. V kvalitě dek se prý vyznali lépe než kdokoliv 
jiný a obchodníci se museli předhánět v nabídce prvotřídního zboží. Během 400 
let trvání kožešinového obchodu se deky proměňovaly podle vkusu a poptávky 
indiánů. Zpočátku se nejvíce dovážely bílé deky v menších rozměrech, jež byly u 
okrajů lemovány barevným pruhem. Různé kmeny měly v oblibě různé barvy. 
Prérijní indiáni například kupovali zejména deky bílé, aby nebyli na pláních v zimě 
nápadní. Rozměry dek se lišily podle toho, za jakým účelem se deka kupovala, 
zda měla být vakem na dítě, kabátem, nebo sloužit jako spací pytel. Rozměr deky 

se udával tzv. body, resp. čárkami u okraje deky. Tento systém se vyvinul 
postupně a dále se měnil. Obecně však platilo, že čím více čárek, tím větší deka 
je, a tím více kožešin se za ni zaplatí. Často se říká, že co čárka, to cena jedné 
bobří kožešiny. Nejednalo se však o „fixní kurz“ a čárky tak vypovídají v první 
řadě o velikosti a až následně o ceně dek. Společností, které se zabývaly 
obchodem s indiány, bylo více a konkurence byla tvrdá. Deky se vyráběly z 
počátku jak ve Francii, tak v Anglii. Postupně získala navrch společnost Hudson 
Bay Company (odtud vžitý název pro deky „hudsonbay“) a produkce v Anglii, kde 
největší proslulosti dosáhla manufaktura ve Witney. 

Sa. MIČKINIKWA 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

Při zpěvu podnáčelnice Eddie na 108. sněmu jste slyšeli, jak do kmenového 
bodování promlouvají prémiové body za kvíz v BK. Zdaleka ne všichni čtenáři 
našeho kmenového časopisu se o tyto body rvou a o to víc mají potom vliv na 
celkové pořadí bodovaných jednotlivců. Plný počet za pět správně zodpověze-
ných otázek je 30! Jen si toto číslo vynásobte deseti čísly Kůry, které během roku 
vyjdou! 300 bodů je slušná porce, co říkáte? Kolik z vás má ještě šanci na ni 
dosáhnout? 

Správné odpovědi na níže položené kvízové otázky zasílejte jako vždy na dobře 
známý mail edita.riff@seznam.cz 

1)  Jak se jmenuje sborník, který sepsal náčelník při příležitosti letošních Dušiček 
a který obsahuje informace o zábřežských skautech, kteří už nejsou mezi námi? 

2)  Jak zní skautská přezdívka současného starosty Zábřeha Františka Johna? 

3)  Komu se dostalo cti zapálit 1. z 13 svíček na stromku na vánoční nadílce 2004?  

4) U které řeky žili Šavani v době, o níž pojednává ukázka z Tekumseha v této BK?  

5)  Jaký systém byl používán pro jednoznačné určení rozměrů dek Rainbow?  

 

 

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=2ahUKEwj_7di-hPPeAhUGEVAKHXM-B2cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.icollector.com%2FFramed-Print-By-Bev-Doolittle_i9909086&psig=AOvVaw2Ku0nY6bJhIDqEc_WJfElL&ust=1543355163521452
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Kontakty: 

Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (TAWASUTA) 
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. 
 
Náš oddíl stále přijímá nové členy, schůzky rodu Medvědů probíhají každé 
pondělí 16:00-18:00 na klubovně - Sušilova 65, Zábřeh. Přijďte mezi nás! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 26.11.2018. 


