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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Držíte v ruce poslední Kůru roku 2018. Za pár dní nám začne rok nový a s jeho 
příchodem si lidé dávají pravidelně nějaká předsevzetí. A také je s železnou 
pravidelností většinou hned první nebo druhý týden poruší, neboť s koncem 
svátečních dnů se jejich život vrátí do každodenních zaběhaných kolejí a na 
slavnostní prohlášení a sliby se pod tíhou všedních starostí rychle zapomíná. 
Nevím, jak jste na tom v tomto směru vy, tedy zda si plánujete, kolik orlích per si 
v příštím roce splníte, jaké hodnosti dosáhnete, kolikátí skončíte v celoročním 
bodování, případně jaké známky si opravíte na vysvědčení anebo jak dlouho 
vydržíte bez připojení na facebook. Ale ať jsou vaše plány pro rok 2019 jakékoli, 
celá redakce vám upřímně přeje, abyste se co nejvíce přiblížili jejich naplnění a 
aby úsilí, které na cestě k vytouženým cílům vynaložíte, zažehlo ve vašich srdcích 
pochodeň, jež vám bude svítit na dalších stezkách k vrcholům vyšším a 
vzdálenějším. Nezapomeňte však, že první krok je vždy na vás. Jak řekl kdysi 
Albert Einstein:“V přístavu je loď vždy v bezpečí, ale to není její účel.“ 

Zanechme však nyní hlubokomyslného filozofování a pojďme se spolu ohlédnout 
za dalším končícím měsícem naší společné kmenové činnosti. Na jeho počátku 
byla akce, kvůli níž jste mnozí svědomitě trénovali vázat 6 základních uzlů a pod 
vedením náčelníka a Krakena hledali ty nejrychlejší způsoby jejich uvázání. Že 
tato snaha rozhodně nebyla marná už nyní víte a uvnitř tohoto čísla BK můžete 
prostudovat výsledkové listiny kolínské regaty, na které se okem Šavana moc 
pěkně kouká! Již víte, že na dveře klepe termín Mistrovství České republiky v 
uzlování a zájemci mají možnost s náčelníkem do Ostravy vyrazit a pokusit se 
uspět v ještě nabitější konkurenci. Věřte si, že na to máte! Ten, kdo se o nic 
nepokusil, sice nic nepokazil, také ale nikdy ničeho nedosáhnul. 

Další prosincovou akcí byla tradiční kmenová nadílka. Té se letos účastnilo přes 
50 Šavanů a jejich hostů a díky jim všem a jejich pozitivnímu přístupu se jednalo 
o jednu z nejlepších nadílek, které jsem já osobně s kmenem prožil. Pěkně 
zvládnuté a zábavné scénky, spousta písní při kytaře, slavnostní atmosféra slibu, 
hromada dárků od vás všech, v níž každý našel hned několik drobností se svým 
jménem, a něco soutěží a her – to vše přineslo hřejivý pocit příjemně strávených 
chvil „mezi svými“. Díky za to a na viděnou v roce 2019!  

OSg. TAWASUTA 
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SLOVO NÁČELNÍKA 

Na vánoční nadílce mnozí naši bojovníci skládali slib vlčat a 

světlušek. Přidali se tak k velké skautské rodině a já bych 

k tomu připsal i pár následujících řádků. 

V našem skautském zákoně máme bod 4. Skaut je přítelem 

všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta a skautky. 

Důležitým základem každého přátelství je důvěra. Tam, kde důvěra chybí, 

nemůže být řeč o nějakém bratrství. Důvěra je to nejmenší a zároveň to největší, 

co můžeš bratru či sestře dát. 

PŘÁTELSTVÍ 

Přátele najdeš většinou náhodou. Potkáte se, seznámíš se s ním, promluvíte 

spolu, a už je to tu! Pak nastává nádherné poznávání toho druhého. Je to jako 

cesta do nové země – jdeš po ní po špičkách. Tvůj život je rázem bohatší, i když 

se teď už musíš dělit. Vše, co prožíváš, už není jenom tvoje záležitost, ale jsou to 

starosti i radosti tvého přítele.  

Opravdové přátele nenajdeš snadno. Jsou to nejvzácnější ze všech darů života! 

Některé už už se ti daří patřit, ale náhle propadnou sítem času. Po nějaké době 

si na ně možná vzpomeneš a řekneš jen: „To byl jeden z mých známých….“ Ale 

jméno přítele mu neudělíš. Je to totiž příliš vzácné! Přátelství je tolerantní a 

trpělivé. Má být také veselé. I ve zlých dobách jsme se s přáteli snažili jeden 

druhého nadlehčovat úzkost humorem. Ačkoliv jsme si vzájemně viděli do karet 

a bylo jasné, že prohráváme.  

Přátelství není laciné a potřebuje své oběti. První obětí je čas, druhou pravda. Je 

nutné, abychom ji vždy snesli. Někdy se za přátele i pyká, pakliže nastane doba, 

že se platí za druhé.  

Podmínkou přátelství není každodenní styk. S někým můžeš žít v bezprostřední 

blízkosti řadu let, a přesto přátelství mezi vámi nevznikne. S některými lidmi jsem 

se setkala třeba stokrát, prodebatovali jsme společně všechno, co nám leželo na 

srdci. Časem tito lidé z mého života zmizeli tak, jak se objevili. Přesto jsem 

neupadla do beznaděje a hledala dál…. 
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Na pustých ostrovech dnešního odcizení musíme každý mít svého Pátka, který 

nám pomůže rozdělat oheň, bude-li nám zima, a my mu zase řekneme, že už 

jsme jedli, i když to nebude pravda, aby on neměl hlad a vzal si i ten váš díl. 

Učím se neustále definici přátelství: 

Přítel je ten, kdo s vámi všechno vydrží! V jeho očích neprohráváte, i když vás 

přesila složí na lopatky! Je to ten, pro kterého chcete být lepší. Je to člověk, 

jehož barvy hájíte stejně, jako on vaše, jemuž držíte palce, a když večer usínáte, 

přejete si, aby mu v životě bylo moc a moc dobře.“ 

 

(Vybráno z jednoho z posledních textů herečky Olgy Scheinpflugové, 

který napsala krátce před svou smrtí.) 

 
Pro BK náčelník MIČKINIKWA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE  
 

…na vánoční nadílce v Hrabové vykonali slib vlčat Vanata 

Vrabčák a IQ a slib světlušek Korálka. Blahopřejeme. 

… Korálka a IQ složili na rodové schůzce zábřežských 

Medvědů Zasvěcovací zkoušku a stali se členy kmene Šavani 

Zábřeh. Hned si také připsali body za splnění zkoušky a 60 

bodů za OP. 

… kmenová rada zasedla v sobotu v chrámu ČCE v Hrabové ve složení náčelník 

MIČKINIKWA, degandawída TAWASUTA, podnáčelníci Eddie a WATOKNAPA. Za 

Radu OP AJAGU. 

… své registrace ve skautském středisku Šavani přijali Kraken 

a Kiwi. Oba se tak stávají vzdáleným členem kmene 

Shawnee. Jsme tomu moc rádi, oba nám v činnosti pomáhají 

a jsou pří-kladem i pro ostatní kamarády a odchovance 

našeho kmene.  

… ve Zvoli se pod vedením TAWASUTY a za účasti mnoha 

našich členů konal živý Betlém. Akce povedená a krásná. 

Přiložený snímek je právě odtud. Účast byla velká, a tak 

mohli být organizátoři spokojeni. My jsme mnohé 

rekvizity použili i na našem kmenovém Betlému 

v Hrabové. 

… paní Vítková, v jejíž výloze máme naši vývěsku, nám ji 

pěkně vánočně ozdobila. My jí tímto děkujeme. 

… město Zábřeh na popud tatínka od Čmeláka postavilo 

na přístupové cestě na klubovnu zábradlíčko. Děkujeme 

všem, kteří se o toto zasloužili. 

… Indiánský den, který se uskuteční koncem února, bude 

v zábřežském Kulturáku. Akce bude určena i pro naše 

spřátelené kmeny a oddíly. Budeme vyrábět capote 
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(indiánský kabát z deky), válečné štíty, mokasíny, zrcátka, malovat bedny a je 

přichystána i řada aktivit pro ty nejmenší účastníky …. 

… děkujeme sboru ČCE v Hrabové za pronajmutí 

hrabovského chrámu. Poděkování patří také firmě 

NHKZ Steel Bludov za sponzorský dar na rozvoj 

střediska Šavani Zábřeh.  

… v Městském muzeu Zábřeh jsme rozjednali skaut-

skou výstavu ke 100. výročí skautingu v Zábřehu. Za 

kmen vyjednává náčelník MIČKINIKWA 

… na neoficiální mistrovství republiky v Uzlařské regatě se zatím přihlásili čtyři 

naši zástupci: MIČKINIKWA, Kraken, Lasička a Liška. Kdo další pojede s námi?  

… poté, co WATOKNAPA pomohla s korálkováním rodo-

vých rozet Medvědům, neváhá věnovat svůj volný čas i 

zvolským členům, aby i zde pomohla odborným vedením 

a dobrou radou ke vzniku nových rodových koleček. První 

z nich už je na světě – Eddie zdárně dokončila svou rozetu 

rodu Ledňáčků! Wašte! 

 

 

Sa. MIČKINIKWA 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjxaOfmb7fAhXR-KQKHWM3CMgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pamatky-cz.eu/clanek/113-Hrabova/index.htm&psig=AOvVaw29Um-7Q1OjV4OCQtO3cRJw&ust=1545937790959026
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UZLAŘSKÁ REGATA V KOLÍNĚ 

1. PROSINCE 2018 

Sešli jsme se na nádraží v Zábřeze i s Kama-

rády ze Šumperka a koupili si jízdenky. Pak 

jsme vyrazili vlakem do Kolína. V Kolíně jsme 

šli do obchodního centra, kde jsme potkali 

tatínka od Korálky a mohli jsme si něco kou-

pit. Pak jsme se s Kamarády přesunuli do bu-

dovy, kde regata probíhala. Tam jsme se 

přezuli a převlékli. Potom jsme si natrénova-

li regatu a mohlo to začít. 

První běželi Plavčíci, já jsem byla diskva-

lifikovaná a většina z nás taky. Pak Kadeti, 

kde běžela třeba Lasička. V dalších katego-

riích pak ostatní. Druhé kolo už se mi pokus 

povedl za 41 sekund. Třetí kolo jsem byla 

zase diskvalifikovaná kvůli škoťáku. Potom 

běželi a vázali rodiče s dětmi. Od nás běžel 

Kraken a Luky. Vedlo se jim dobře. Potom 

štafety skupin. Šavani měli dva týmy – 1. tým: já, 

Korálka, Vločka, Vrabčák, Liška a Koloušek, byli 

jsme Bublinky. 2. tým: Suri, MIČKINIKWA, Lasička, 

Čača, Kraken a Eddie, byli Hranolky. Kamarádi ze 

Šumperka byli Lachtani. Pak jsme uklízeli pásky a 

bylo vyhlášení. My se umístili na 8 místech z 12. 

Pak jsme šli do šatny a bylo vyhlášení bodování. O-

blékli jsme se a šli na vlak. Jeli jsme v dětských ku-

péčkách ve vlaku, který jel i na Slovensko. Dorazili 

jsme před půl osmou. Pak jsme se rozjeli domů. 

Akce se mi líbila. 

Ga. Sedmikráska 
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VÝSLEDKY REGATY 
Jak už jste se mohli dočíst na předešlé stránce v článku od Sedmikrásky anebo na 

našem webu, proměnila se kolínská uzlařská regata v jednoznačný úspěch našich 

borců. Z dvanácti míst na stupních vítězů v kategoriích jednotlivců si náš kmen 

odvezl hned osm oceněných! A díky Krakenovi s Lukym nám připadlo i vítězství 

v kategorii rodič + dítě a na stupně vítězů se ve štafetách dostali také oba naše 

týmy – sláva Bublinkám i Hranolkám! 😊 Zkrátka pilný trénink rozhodně nepřišel 

vniveč a Šavani se konkurence nezalekli. 

Tento velký úspěch však znamená jediné – hned v lednu vyrazí odvážní 

dobrovolníci s náčelníkem do Ostravy na nadcházející Mistrovství České 

republiky a srovnání s vítěznými časy z toho předešlého dávají mnohým naději 

na velký úspěch. Co říkáte, titul mistr České republiky v uzlování za pokračování 

v tréninku a výlet do Ostravy rozhodně stojí, ne? Budeme držet palce! A jaké 

tedy byly podrobné výsledky z Kolína?  

Kategorie Lodníci 
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Kategorie Plavčíci 
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Kategorie Kadeti 

 
Kategorie Mořští vlci 
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VÁNOČNÍ NADÍLKA 

22. PROSINCE 2018 

Letošní nadílka byla v Hrabové.  

Sešli jsme se na zastávce, odkud jsme 
šli do kostelního domu, kde probí-
hala celá nadílka. Vešli jsme dovnitř, 
sundali si bundy a kdo měl cukroví, 
tak ho dal do kuchyňky. Vešli jsme do 
velké místnosti a usadili jsme se po 
rodech na židle. Vedoucí nám zahráli 
scénku o Betlémě, po nich Káňata 
zahrála Sněhurku a sedm trpaslíků. 

Když jsme se s Káňaty šli nachystat, holky mě pomalovaly nějakými stíny a 
rtěnkou. Ostatní mezitím zpívali, hráli 
hry a jedli cukroví. Naše představení 
proběhlo skvěle. Zahrála se jedna hra, 
která spočívala v tom, že každý byl na 
jedné židli kromě j  ednoho, který řekl 
jednu věc z bramborového salátu, 
která se musela vyměnit. Teď se šli 
připravovat ti nejmenší, kteří zahráli 
Karkulku. Medvědi po zahrání další 
hry a jejich přípravě na scénku zahráli 
Puberťačku Karkulku. Po další hře a 
občerstvení nám vedoucí zahráli Zlatou rybu. Většina z nás se šla napít a m ezitím 

poskládali vedoucí ze svíček sou-
hvězdí Orion, Velký vůz a Býk a TA-
WASUTA s MIČKINIKWOU o nich po-
vídali. 

Zase jsme si dali cukroví a MIČKINI-
KWA řekl, kdo si má vzít bundu a kdo 
si má nechat košili. Košili si nechali ti, 
co dělali slib (já, IQ, Korálka) a ti, co 
ho už mají. Přešli jsme do místnosti, 
kde byly lavice. Já jsem říkal slib jako 
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první, poté Korálka a pak IQ. Vše proběhlo 
v pohodě. Šli jsme zpátky a hned se přešlo 
k zapalování 13 svíček. Tento rok zapalo  vali 
jen hosté.  

Hotovo a konečně rozdávání dárků! Pozor! 
Nerozbalovat! Až po písni k západu slunce, 
kolování betlémského světla a zhasínání 13 
svíček. 

Rozloučili jsme se, popřáli hezké Vánoce a 
jeli domů. 

  

Vanata Vrabčák 

 

Na závěr scénky vedení došlo také k nečekanému překvapení - náčelník 

dostal dort ke svým nedávným narozeninám. Ještě jednou gratulujeme! 
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NOVOROČENKA - PF 

Novoročenka (PF), všeobecně tomu říkáme péefko „pro poblahopřání“, je 

obvykle papírová kartička nebo email zpráva s přáním do nového roku. 

Novoročenka je nenáboženskou alternativou vánočního papírového přání 

„Šťastné a veselé Vánoce“ 

I náš kmen jich pár dostal: 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Nastal zimní čas, příroda zdánlivě spí a bojovník lačnící po orlích perech z plame-
ne ochranářství možná propadá malomyslnosti a vyčkává na její jarní procitnutí. 
Chyba! I v zimním období můžete pokračovat ve své Cestě. Nabízíme vám mate-
riál k jednomu z orlích per, které si můžete splnit právě a jen v zimě. Vy, kdo listu-
jete svým zápisníkem orlích per, jste na něj už jistě narazili a možná jste jej pře-
skočili, protože se vám zdálo příliš těžké. Věřte tomu, že je ve vašich možnostech 
si jej splnit. Překážky se nám přece staví do cesty právě proto, abychom je překo-
návali. A čím vyšší taková překážka je, tím více si jejího zdolání budete považovat. 
Sachem TUWANAKHA se se mnou v naší emailové korespondenci podělil o jednu 
pěknou citaci spisovatele Walta Moreye, která vás může ke vzývání zdánlivě ne-
překonatelných překážek motivovat: 

“Když se něco naučíš, tak se v tom začneš zlepšovat, a když zjistíš, že jsi 

dobrý, tak Tě to i začne bavit.“  

Zapamatujte si toto moudro pro Váš budoucí život, bojovníci šavanští. Pravdu, 
kterou v sobě skrývá, odhalíte ve chvílích, kdy si nějakou dovednost osvojíte 
natolik, že pro vás její zvládnutí nebude napříště výzvou ale zábavou. 

OSg. TAWASUTA 

Než se pustíme do tohoto Orlího pera, 
měli bychom mít za sebou znalost 
listnatých stromů v době s listy, květy či 
plody (O-9), byť to samozřejmě není 
nutnou podmínkou. 

Určit deset, patnáct či dvacet listnatých 

stromů v období, kdy přišly o své nejvýra-

znější znaky se zdá mnohým nemožné, 

ale my si zde pokusíme dokázat, že těch 

10 stromů by mělo zvládnout poznat i trochu všímavější dítě... 
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BŘÍZA – jednoznačně nezaměnitelný 

strom, který pozná snad opravdu kaž-

dý. Jeho zářivě bílá borka (kůra) svítí 

do daleka. Snad jen u malých mla-

ďounkých stromečků bychom mohli 

udělat chybu a zaměnit lesklou kůru 

barvy lesního medu s višní, která je 

v tomto období podobného zbarvení. 

VIŠEŇ (třešeň) – ovocný strom s chara-

kteristickou hnědokarmínovou lesklou 

hladkou borkou, která u starších stromů 

praská a odlupuje se ve vodorovných 

pruzích od kmene. Má nezaměnitelnou 

vůni dřeva, přičichnete-li k stromu, ucí-

títe vůni ovoce. Podobnou ovocnou vů-

ni má z našich stromů už jen slivoň, což 

je jistě také důvod, proč se dřevo těchto 

stromů odedávna užívá při uzení masa. 

PLATAN – na tento strom nenarazíte právě často, 

ale určitě vás jeho vzhled zarazí na první pohled. 

Má totiž „maskování“, které není podobné žádné-

mu jinému stromu. Vždy, když přebíhám v Praze 

z Hlavního nádraží na Masarykovo, nedá mi to, a-

bych si opět neprohlédl jeho zajímavě zbarvenou 

borku.  Zatímco i v letním období může někoho za-

razit tvar listů a z neznalosti strom zařadit mezi 

javory, borka tohoto stromu na nás křičí: „já jsem 

platan!“ a tudíž nás navádí při určování na 

správnou stopu. 

TOPOL LOMBARDSKÝ (vlašský) je kultivar topolu černé-

ho, který je velmi často vysazován v celých alejích oko-

lo cest jako tzv. větrolam. Štíhlý strom dosahuje výšek 

přes 30 metrů a je velmi odolný nepřízni počasí, říká se 

mu také lidově „Strážce“. Podle tvaru koruny jej jistě 

určíte snadno i na několik kilometrů. 
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TRNOVNÍK AKÁT – náš nejběžnější trnovník 

charakterizují nejen ony trny z názvu, ale i 

zvláštně zvrásněná borka. Když jsem se o stro-

my začal zajímat podrobněji, uvědomil jsem si, 

že mi pohled na kmen akátu připomíná surrea-

listické výtvory od Dalího či model svalové 

soustavy z hodin biologie. Kmen má borku vel-

mi potrhanou již od mladého věku, později se 

stává dálnicí protkanou hlubokými, síťnatě 

rozvětvenými a poněkud stočenými brázdami. 

Kmen bývá často velmi asymetricky stavěný (jak šikmá věž v Pise). 

BUK – ocelově šedá borka (v mládí tmavší až do černa) 

je hladká, a ani u starých stromů na ní nenaleznete 

zvrásnění a zbarvení je jednolité - na rozdíl od podobně 

zbarveného topolu šedavého či habru, se kterým se za-

měňuje nejčastěji. Buk je zajímavý i tím, že i v zimě na 

něm nalezneme uschlé listy. 

HABR – ocelově šedá borka je protkaná vzorem jemné 

síťoviny, často lehce odlišně zbarvené od okolní borky 

(nažloutlé, bělavé apod.). Lidově se říká, že habr „má 

křečové žíly“. Pro srovnání rozdílů mezi bukem a habrem 

můžete porovnat fotografie obou stromů. 

VRBA SMUTEČNÍ – opět se jedná o strom, 

který znají i ty nejmenší děti z pohádek o 

vodnících, kteří na nich sedí a šijí si botičky. 

Kultivar vrby bílé má charakteristický tvar 

koruny, který lze zřetelně identifikovat již 

z velké dálky. Jemné křehké větvičky dosa-

hují značné délky a jsou svěšené svou vahou 

podél kmene směrem k zemi. Při troše 

fantasie vzhled stromu připomíná z dálky a 

v šeru nějakou příšeru či strašidlo. Nápadná 

je i žlutě zbarvená borka, která je typická pro 

mnoho druhů vrb. 
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HRUŠEŇ – na jaře či v létě si často můžeme plést jabloň 

s hrušní. Strom ještě nemá plody, má podobný tvar listů 

i květy, vzhledem jsou podobné i jednotlivé kmeny 

až…ano až na borku! Kůra hrušně má typickou šachovni-

covou strukturu zvrásnění a jen těžko ji lze zaměnit s ja-

kýmkoliv jiným stromem. 

ŠKUMPA – tento okrasný strom můžeme 

dnes najít snad v každém městě. Zatím-

co listy můžeme snadno zaměnit s paja-

sanem žláznatým, určitě nepřehlédne-

me karmínové samičí květy kuželovitého 

tvaru, které zdobí strom téměř celý rok. 

I v zimním období bývají ovadlé nahněd-

lé květy jednoznačným identifikačním 

faktorem, který v podstatě odpadne až 

ve chvíli, kdy opět pučí nové květy. 

LÍPA – náš národní strom je i 

v zimním období rozeznatelný 

hluboce zvrásněnou borkou a 

tvarem koruny. Kdysi dávno mi 

kdosi, coby malému chlapci, tvr-

dil, že tvary koruny jsou podob-

né tvarům listů. To je samozřej-

mě nesmysl, jak brzy každý zjistí, 

ale koruna lípy může při troše 

fantasie připomínat tvarem srdce.  

Představil jsem vám v tomto článku několik opravdu nezaměnitelných druhů 

listnatých stromů a věřím, že byste je dnes již dokázali rozeznat. Pokud patříte 

do starších kategorií a potřebujete poznat více stromů, je potřeba si všímat i 

nejjemnějších rozdílů ve struktuře borky a srovnávat tvary koruny. Zejména, 

pokud si chcete plnit toto OP poctivě a zaměřit se na stromy, které u nás běžně 

rostou, a nikoliv pomocí návštěvy botanické zahrady, kde jistě není problém najít 

a určit typické dřeviny jiných kontinentů, jako třeba teak či ebenovník. 

S využitím fotografií z netu Sa. TUWANAKHA 
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KMENOVÝ PRAPOR SHAWNEE 

Náš kmen Šavani se v roce 1990 zapojil do organizace Junák. Byla to doba 

návratů a vzájemného poznávání. My jsme ovšem měli tradici a do této doby 

jsme tak trochu nezapadali a už tehdy se začal tvořit pohled na nějaký skautský 

indiánský oddíl ze Zábřehu. Tu dobu si pamatuje třeba TAWASUTA, AJAGU a 

MIČKINIKWA.  Ve svých materiálech jsem našel článek do BK a rozhodl jsem se 

jej pro vás přepsat do tohoto čísla: 

Celkem se celoročního boje účastnilo okolo 50 bojovníků 

ze šesti šavanských rodů. Celkem se nasbíralo 8593 kilo-

gramů papíru a to znamenalo průměr na jednotlivce 182 

kilogramů. Vrcholem boje bylo přetahování MIČKINIKWY 

s Chlupem o první místo. Oba dva přispěli k jasnému 

vítězství klanu starších bojovníků Modré Želvy. Velkou 

pomocí při této 

kmenové akci by-

la podpora vůd-

kyně Zlaté lilie E-

vy Jaroměřské, 

která nám doho-

dila odevzdání 

nasbíraného pa-

píru v papírnách 

v Lukavici. Je tu te-

dy další ročník a s ním touha vydělat si na kmenový 

prapor, jehož cenu odhadujeme na 5000 korun. Není to 

málo a o kmenovém praporu mluvíme řadu let. Nyní, kdy 

se vedení kmene stabilizovalo, se mnoho věcí dostává opět 

do popředí. 

Prapor kmene Shawnee bude vždy tam, kde tradice kmene 

má své místo, a můžeme se na něj těšit na všech 

vyhlašováních Javorové nažky a Javorového listu.  

Již se odstartovalo a v prvním kole přinesl trochu do mlýna Kája z rodu Káňat 

Zábřeh. A to je dobře, že to byl právě nováček. Papíru nebylo mnoho, ale přece 



19 
 

jen ho přinesl, a to bylo důležité. Pokud budete papír nosit na klubovnu, tak vždy 

řádně svázán! Můžete jej také rovnou odevzdat ve Sběrných surovinách a peníze 

s dokladem odevzdat vedení kmene.  

Klan Modrých želv ani tentokrát nechce nikoho nechat na pochybách a jeho 

dlouholetý člen Agitan zásobil klubovnu dalšími 80 kilogramy. A tím posunul klan 

Modrých želv do čela průběžné tabulky…  

 

Prapor bude vlát i v lednu 2019 na Uzlařské regatě v Ostravě a věříme, že 

budeme na něj hrdí. 

 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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SPŘÍZNĚNÉ ODDÍLY 

T.O. KAMARÁDI ŠUMPERK 

V tomto čísle Březové kůry začnu oddílem, který s námi spolupracuje již skoro 20 

let. A v nejbližších měsících s nimi budeme mít hned několik společných akcí. 

Jsou to T.O. Kamarádi Šumperk. 

Oddíl byl založen 15. září 1996 a to Přemkem Venoušem, 

jeho sestrou Monikou a Tomášem Lešingrem. První 

schůzka proběhla 18. 9. 1996.  My jsme se s tímto oddílem 

začali setkávat okolo roku 1998 a mezi první naše akce 

patřila výprava k podzemním štolám nedaleko obce 

Bohdíkov. Tam také proběhlo první mezioddílové Hututu. 

Oddíl Kamarádi se stal členem organizace Česká 

tábornická unie a to konkrétně její Jesenické oblasti. Tam 

se také časem přesunul bludovský oddíl Junáka a ten 

si po vzoru našeho indiánského názvu Šavani vybral 

název Delawaree Bludov. Jeho zásluhou vznikla 

tradiční akce v Bludově Uzlařská regata a ta nás 

společně s oddílem Kamarádů provázela celá léta.  

Oddíl vedený především Tomášem Lešingrem – 

Strejdou vláčkem se zaobíral také Jaroslavem Fogla-

rem a dokonce v Šumperském muzeu pořádal výsta-

vu o tomto spisovateli a skautském vůdci. V jejich 

tábornické činnosti naj-

deme mnoho zajímavých akcí. Často vyráží na vodu 

a to byla také nejednou příležitost, kdy jsme s nimi 

mohli zase prožít společné dobrodružství při sjezdu 

Moravy.  

Kamarádi se neuzavírali sami do sebe a začali pořá-

dat RVVZ - Regionální vzájemné výměny zkušeností, 

ale velký zájem ze strany většinou junáckých oddílů 

tu nebyl. My jsme několikrát akci podpořili. Vrcho-

lem snah Kamarádů bylo dokonce pořádání celo-
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státních CVVZ v Šumperku. Kamarádi přijali během posledních let hned několik 

našich pozvání a účastnili se třeba Indiánských dnů, Branných závodů - 

Memoriálů Jaroslava Tůmy, sehráli jsme spolu lakrosový zápas v Šumperku či 

v Hrabové pořádali Sportovní den. Kamarády jsme také podpořili při obnovení 

Uzlařské regaty na šumperské půdě a oni zase nás při tradiční Paintball aréně ve 

Zvoli.  

Poslední naše společná akce byla Uzlařská reagata na půdě kolínských Průzku-

mníků, kde jsme se společně podporovali. 

Do tábora nás čekají další společné aktivity, a to Hra městem, Indiánský den, 

Voda, Paintball aréna a pomůžeme třeba i s RVVZ. Prostě s tímto oddílem nás 

spojuje mnohé .-) 

 

Sa. MIČKINIKWA 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

GALERIE SKAUTSKÝCH VŮDCŮ ZÁBŘEH 

Jaroslav Horníček – Harry 

Jaroslav Horníček – Harry vstoupil v roce 1924 do zá-

břežského skautského oddílu, který vedl bratr Ferdi-

nand Špak. Zde prošel všemi stupni skautské výchovy. 

V roce 1932 se ujímá vedení 1. oddílu Svazu skautů a 

skautek v Zábřehu. V roce 1935 absolvuje Moravskou 

lesní školu v Šubířově a v roce 1936 po složení vůdcov-

ských zkoušek v Praze byl jmenován vůdcem oddílu. 

Během studií v Praze mimo skautské práce v Zábřehu 

pracoval v 2. oddíle Praha, jehož vůdcem byl Jaroslav 

Foglar – Jestřáb. 

Během vojenské služby jednak pomáhal v Olomouci a 

jednak také v Hlučíně. V roce 1939 začal pracovat jako 

zástupce vůdce 8. oddílu Brno, jehož vůdcem byl bratr 

A.Q. Kleinwachter – Nonni. Později tento oddíl převzal jako vůdce a vedl jej až 

do roku 1939. 

Během okupace se staršími hochy vytvořil dru-

žinu Cariboo a v junácké práci pokračovali až 

do osvobození, což umožnilo brněnskému 8. 

oddílu v roce 1945 rychlou aktivitu. Během pů-

sobení v Brně v 8. oddíle vytvořil junáckou di-

vadelní scénu nejprve z hochů 8. oddílu, ale 

později z 1. okrsku Brno, jehož vedením byl ro-

ku 1948 pověřen. V roce 1946 se pomalu pře-

souvá do Zábřehu a zapojuje se dle svých mož-

ností do zábřežského junáckého hnutí, ale stá-

le působí také jako vůdce brněnské Osmičky. 

Do práce se znovu zapojuje v roce 1968. Byl zvolen vedoucím zábřežského 

střediska a 14. 12. 1968 i předsedou Okresní rady Junáka v Šumperku. Pracuje 

také jako instruktor Oblastní lesní školy Švagrov. Středisko Zábřeh vede až do 

jeho zrušení v roce 1970.   
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V činnosti se zábřežskými oddíly pokračuje však 

i po zrušení Junáka a společně s částí dalších 

vůdců pomáhá i nadále. Poslední setkání s Har-

rym se koná na táboře Stopařů, Skaláků a Žab, 

který se uskutečnil na Drozdovské Pile v roce 

1980, kam přijíždí na krátkou návštěvu. Svůj ži-

vot dožívá v Brně. 

Jaroslav Horníček – Harry patřil k nejaktivněji-

ším zábřežským skautům, a to i ve vysokém vě-

ku.  

 

Pro BK s použitím materiálů Skautské stráže 

pod Jeseníky MIČKINIKWA 
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GRAND ENTRY 
I v letošním roce 2019 se vypravíme na vel-

ké Powwow do Kladna. Akce je určena pro 

zájemce o indiánskou hudbu, tanec a indi-

ánskou cestu. A mnozí z vás jste již projevili 

zájem. Proto jsem se rozhodl něco z průbě-

hu této akce napsat do našeho kmenového 

časopisu Březová kůra. 

Nadpis tohoto článku napovídá, o čem bude. Pojem Grand Entry se používá pro 

jeden z vůbec nejpůsobivějších okamžiků každého powwow, při kterém vstupují 

za doprovodu zpěvu a zvuku bubnu tanečníci všech soutěžních kategorií do 

taneční arény. V čele slavnostního průvodu jdou „strážci“ neboli vlajkonoši. Jsou 

to většinou vážení muži a ženy - alespoň v indiánském světě - často váleční 

veteráni a veteránky, kterým je tímto úkonem vzdávána veliká čest. Za nimi 

přicházejí čestní hosté a hlavní tanečníci. Po nich do arény vstupují ostatní 

tanečníci: nejdříve mužské a za nimi ženské taneční kategorie. Když vstoupí 

všichni tanečníci do arény a dohraje píseň, zahájí se powwow modlitbou, o jejíž 

přednes bývá požádána nějaká starší a vážená osoba. Následuje píseň vlajce 

/Flag Song/, která se hraje k poctě indiánských zástav a vlajek. Během modlitby 

a písně vlajce, prosím, povstaňte! 

Prokazujeme tím respekt, jenž těmto ceremoniím náleží.  

Grand Entry je slavnostním vstupem tanečníků do arény. 

A účastnit by se ho proto měl jen ten, kdo má odpovídající 

regálie pro některou z vypsaných tanečních kategorií. 

Tedy tanečníci zaregistrovaní do soutěže /s přiděleným 

číslem/, ale případně i tanečníci, kteří se rozhodnou 

z nějakého důvodu nesoutěžit, nicméně příslušné regálie 

mají. Na našem českém powwow je snaha rok od roku 

jeho účastníky postupně vzdělávat o zvyklostech běžných na severoamerických 

powwow a také o tom, co je a co není možné považovat za taneční kostým pro 

jednotlivé kategorie. Hranice je – popravdě řečeno – mnohdy velmi tenká. 

Tak se můžeme těšit, že u toho zase naši zástupci kmene Shawnee budou, a 

jistě přineseme zajímavou reportáž pro náš kmenový časopis. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Obnovená rubrika nabízející prémiové body za trochu přemýšlení při luštění 

předložených šifer se setkala s pozitivním ohlasem alespoň u některých z vás a 

těmto odvážným jedincům pomohla k výstupu do vyšších pater prosincové 

nažky. Máte-li zájem o tento bonus i v lednovém bodování, zašlete správné 

řešení dnešních šifer na známou adresu edita.riff@seznam.cz 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

3.  Špičatý  nebo  rozťáplý,  vlasatý  nebo  ošmiklý. 

 

4.  Blxmšadxlicoexuqrvxvirtxvšnxžepwxdilxyiácxputxrlicxabnčxvtrtxdoéxu 

 

5. 1484 537 9 44 791 74 3158 92 67 

 

OSg.WATOKNAPA, OSg. TAWASUTA 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Kiwiho omyl....? Mnozí z vás si po hrabovské 

nadílce stěžovali, že na ně tentokrát nezbyl 

ani kousek z nabídky čerstvého ovoce, kterým 

byl zaplněn stůl vedle stromečku. Naši agenti 

se ihned začali problémem zabývat a pátrali 

po důvodu. Tajně pořízenou fotodokumenta-

ci podrobili důkladné analýze a záhadu roz-

louskli – přesně na 126 snímcích je zachycen 

Kiwi při konzumaci vystavených vzorků. Ano, 

čtete správně! Opravdu se jednalo pouze o 

vzorky dodané pro dekorativní účely sponzo-

rem nadílky Gumárny Zubří, a.s. Je s podivem, 

že Kiwi si svůj omyl se záměnou za skutečné 

ovoce neuvědomil a tácy vyčistil do poslední 

kaučukové náhražky hroznového vína! Anebo se o žádný omyl nejednalo? Oprav-

du tento kytarový mág ujíždí na gumových atrapách skutečného jídla? Zlí jazyko-

vé tvrdí, že by za vším mohla být jeho dávná dětská závislost na medvídcích 

Gummy Bear....  

 Kajděn cvičený Medvěd. Jasným vítě-

zem vánočních scének se pro nás stala 

Kajda a její ukázka mentální drezury di-

vokých šelem. O pěveckých schopnos-

tech této křehké dívky jsme se již pře-

svědčili mnohokrát, ale její hypnotické 

umění nám doslova vyrazilo dech. Bylo 

doslova odzbrojující na vlastní oči 

vidět, jak pouhým soustředěním mysli 

a vysíláním skryté energie dokáže zkrotit nespoutaného Medvěda a přimět jej, 

aby nejen tančil kozáčka na zadních tlapách, ale ještě u toho procítěně pěl operní 

árie z Rusalky! Kajdo, hluboce smekáme! A pro uklidnění militantních ochránců 

přírody dodáváme, že při zmíněném čísle nebylo ublíženo žádnému Medvědovi 

a předvedený exemplář byl poté vypuštěn zpět do volné přírody.... 

- ŠATAZPRAS - 
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Z HISTORIE KŮRY.... 

…SKAUTSKÝ PLES V LESNICI  
 

Za dveřmi je leden! A to znamená, že plesová sezona bude brzy v plném proudu. 

Říkáte si, co má nějaký ples společného s oddílovým životem a časopisem Březová 

kůra? V 179. čísle Březové kůry vyšel Stopařův článek ze skautského plesu 

v Lesnici. A protože se 19. ledna 2019 uskuteční skautský ples i v Zábřeze, můžete 

vzít článek jako takovou drobnou pozvánku ☺ 

Už se k vám možná doneslo, že skupinka složená z části náčelnictva a Želv se 

rozhodla potěšit všechny účastníky skautského plesu v Lesnici svojí přítomností. 

Nápad to byl OHIYESŮV a nutno říct, že se ujal, protože nás jelo celkem pět a 

kdyby bylo víc místa v autě, možná by nás bylo ještě víc. Šlo o OHIYESU, Mlčíma, 

TATEYOPAHA, Tarzana a mě – Stopaře. Dorazili jsme prakticky přesně v osm 

hodin večer, kdy ples začínal, koupili jsme si lístky a vybrali si místo v zatím 

celkem prázdném sále. Časem se ale solidně zaplnil a účast určitě byla dobrá. U 

vedlejšího stolu se usadili roveři a rangers z Postřelmova a Bludova, které jsme 

později využívali pro občasnou konverzaci a především k případnému tanci (tedy 

k tanci jedině rangers). 

Ples byl zahájen zpěvem skautské písničky Pošto-

renská kapela, ke kterému byli vyzváni všichni 

skauti na pódium. Tak tuhle výzvu asi většina skau-

tů neuposlechla nebo jich bylo v celém sále tak de-

set, protože kromě naší kompletní šavanské výpra-

vy se na pódium dostavilo jen snad pět dalších lidí. 

Písničku, kterou většina z nás prakticky neznala, 

jsme si ale s chutí zazpívali a o Šavanech bylo zas 

slyšet. Mimo společenskou konverzaci je samo-

zřejmě náplní každého plesu i hudba a tanec. Hud-

bu zajišťovala dvojice hudebníků odněkud z jižní 

Moravy (bohužel už si opravdu nepamatuju název toho hudebního tělesa), ale 

šlo o žánr blízký country a tancovat se tedy dalo.   

Nechci přímo jmenovat, ale někteří z našich členů, od kterých bych čekal, že 

tancem žijí, netancovali ani jednou. A dokonce když se někdo jiný do tance 
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opravdu vrhnul s vervou a nebál se to roztočit, častovali jej poté poznámkami 

typu „Ty ses koupal?“ nebo „Ono venku prší?“. Zato musím uznat Tarzanovu 

kuráž, který si z nás zatancoval určitě nejvíc, a dokonce se nebál ani soutěže v 

tanci, ve které mu dělala tanečnici výchovná zpravodajka ORJ Šumperk – 

Hanýžka z Postřelmova. Tento námi podporovaný pár sice nezvítězil, ale snažil 

se. Navíc je třeba uznat, že výkon lesnického Klíštěte a jeho partnerky (kteří tedy 

byli na domácí půdě) byl opravdu profesionální a myslím, že vítězství jim 

nemohlo uniknout. Zpestřením plesu bylo také několikeré taneční vystoupení 

skautů a skautek z Lesnice. Jedno z těchto vystoupení se mimochodem zabývalo 

country tanci, které pak měli příležitost naučit se a zatancovat si všichni. Takže 

jsme se (alespoň my tři, co sem tam tan-

covali) taky něčemu přiučili. Dalším 

zpestřením byla tombola. Každý z nás si 

koupil lístky, ale ne na každého se u-

smálo štěstí. Tuším, že OHIYESA s Mlčí-

mem nevyhráli nic, snad příště. Já jsem 

si odnesl džus a malý zarámovaný obrá-

zek, TATEYOPAH vyhrál prací prášek a 

dva balíky papírových kapesníků a co 

vyhrál Tarzan už bohužel nevím. Ples 

jsme opouštěli už v celkem pozdní noční 

hodině, ale myslím, že zábava ještě ně-

jakou dobu žila i po našem odchodu. Rozvoz domů proběhl taky bez problémů, 

takže si myslím, že se všichni účastníci těší na další povedenou společenskou 

akci. 

Stopař 

 

Pro BK vybral DRak 

 

 



29 
 

S PÍSNÍ NA RTU 
Dnes vám v rubrice „S písní na rtu“ předkládáme píseň, která byla svého času 

nepsanou hymnou našeho kmene. Znal ji každý bojovník Shawnee a hrávala se 

při každé příležitosti – na sněmech, při táborových večerních sezeních nebo 

během obyčejných kmenových akcích, na kterých byl přítomen některý šikovný 

kytarista. 

Její obsah není zřejmě třeba vysvětlovat. O bitvě u Little Bighornu jsme psali 

například v Kůře č. 244 v životopise Sedícího Býka. Šlo o jednu z mála bitev, v níž 

drtivě zvítězili původní obyvatelé severoamerického kontinentu – 5 z 12 

kompanií 7. kavalerie bylo naprosto zničeno a jejich velitel G.A.Custer - bez 

přehánění tehdejší celebrita - byl v bitvě zabit. 

Aby bylo historii učiněno zadost, je třeba upřesnit, že Custer měl v bitvě „pouze“ 

hodnost podplukovníka (generálská hodnost mu byla pouze propůjčena v době 

války Severu proti Jihu) a stopař Jim Bridger u Little Bighornu vůbec nebyl. V do-

bě bitvy mu bylo již 72 let, z armády byl uvolněn o 11 let dříve a trávil stáří na 

rodinné farmě v Missouri, kde o pět let později také zemřel.  

 

Blízko Little Bighornu (skupina Greenhorns)  
 

1.  Tam, kde leží Little Bighorn, je indiánská zem, 

tam přijíždí generál Custer se svým praporem, 

modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin 

a z indiánskejch signálů po nebi letí dým. 

 

Ref.:  Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, 

pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. 

Kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 

proč Custer neposlouchal ta slova varovná. 

 

2. Tam blízko Little Bighornu šedivou prérií 

táhne generál Custer sedmou kavalérii, 

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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marně mu stopař Bridger radí: „Zpátky povel dej! 

Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.“ 

 

Ref.: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem....  

 

3. Tam blízko Little Bighornu se vznáší smrti stín, 

padají jezdci z koní, výstřely z karabin, 

límce modrejch kabátů barví krev červená, 

kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. 

 

Ref.: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem.... 

 

4. Pak všechno ztichlo a jen tam-tam duní nad krajem, 

v oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen, 

cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, 

tam uprostřed svých vojáků leží i generál. 

 

Ref.: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem....  

 

 Obraz Custerův boj od Charlese Mariona Russella 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Charles_Marion_Russell_-_The_Custer_Fight_(1903).jpg
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HERNÍK  
Na letošní vánoční nadílce jsme si následující hru zahráli 

s obměnou surovin, a to pod tematicky stylovým názvem 

hodícím se k Vánocům …. „Bramborový salát“ – ingredience 

pak byly: brambory, okurka, mrkev, vajíčko a majonéza ☺ 

 

 

Kompot 

 

Hráči si sednou do kruhu (nejlépe na židle) a vedoucí hry je obejde a každému 

řekne nějaké ovoce. 

Ideální je tak 5 druhů, co se opakují dokola (jablka, hrušky, 

švestky, třešně, broskve a podobně).  

Pokud může hrát společně s nimi, určí i sebe. Na začátku 

hry si stoupne doprostřed kruhu a zahlásí např.: „Jablka“. 

V tu chvíli se musí všichni hráči, kteří jsou ve skupině 

jablíček, zvednout a vyměnit si místa (nikdo z nich nesmí 

zůstat sedět, nebo se vrátit na tu stejnou židli). Ale 

sednout se samozřejmě snaží i vyvolávač, takže nám jeden hráč opět zůstane 

uprostřed. Míchat samozřejmě můžeme i dva druhy ovoce, nebo třeba všechny 

zvoláním „Kompot!“. 

Hra končí, až nás přestane bavit ☺ 

 

 

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
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic8sr9_bvfAhWODewKHTmqC2QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepik.es/vector-premium/mermelada-ilustracion-dibujos-animados-jar_1700142.htm&psig=AOvVaw3tLnnEe9hBnTkdxMARjRlY&ust=1545861750655618
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HRSTKA VTIPŮ  

      ….dnes dozvuky Vánoc....  
 

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ 

prosí Michálek maminku. „Nic si 

nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my 

všichni.“ 

Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Trmácí se hodinu, dvě, 

tři a stále nic nemají. Po čtyřech hodinách jedna zavolá na druhou: „Máš něco?“ 

„Ne!“, odpoví druhá. „Hele, to asi nemá cenu. Co kdybychom teda vzali nějaký 

bez ozdob?“ 

Setkají se Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to rudé Ferrari? To 

jsem dostal k Vánocům!“ Rus kontruje: Vidíte to zelené Porsche? To jsem dostal 

pod stromeček já!“ A Čech na to: „A vidíte to modré Lamborghini? Tak takové 

barvy jsem dostal tepláky!“  

„Šéfe, mohl bych si vzít zítra volno? Žena potřebuje doma pomoct s vánočním 

úklidem,” ptá se Rudolf v práci. „To jsi se zbláznil, Rudo? Víš, jak jsme na tom 

před Vánocemi, kvůli takové pitomosti ti prostě volno dát nemůžu! ” „Díky, 

šéfe," uleví se Rudovi, „já věděl, že je na vás spolehnutí!” 

Po vánočních prázdninách se ve škole potkají dva spolužáci a jeden se ptá 

druhého: "Co jsi dostal na Vánoce?" Ten druhý odpoví: "Ále, PSP..." První 

s neskrývanou závistí užasne: "Týjo, jako Playstation portable, jo?" A druhý na 

to: "Ne....Ponožky, Slipy a Pyžamo"  

Poslední týden před Vánocemi, venku sněží, a tak se paní učitelka ptá dětí: „Děti, 

půjdeme se koulovat?“ A děti radostně: „Ano, ano.“ „Tak dobře,“ povídá paní 

učitelka, „tak k tabuli půjde Novák.“ 

Jeden kamarád se svěřuje druhému: „Fakt to nechápu, jindy mi máma nadává, 

jak jsem línej, a včera jsem zvládl skoro měsíční práci ani ne za hodinu a zase se 

jí to nelíbilo....“ Druhý ho polituje: „To víš, rodiče, a cos vlastně dělal?“ „No, 

vyjedl jsem všechny okýnka adventního kalendáře.“ 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj94p3gg6_fAhWOCuwKHeGRDRcQjRx6BAgBEAU&url=https://kreslenyvtip.cz/vanoce-2016&psig=AOvVaw2kmL6AI8UTKB8dwiWhu2Ei&ust=1545416416851056
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 NAJDI 5 ROZDÍLŮ 
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JAVOROVÁ NAŽKA LISTOPAD 2018 
Bodování starších 
1.   místo   Ga. Sedmikráska 352 bodů  Káňata  100% docházka 
2.   místo   boj. Liška 270 bodů  Medvědi  68%   docházka 
3.   místo   Va. Lasička 268 bodů  Medvědi  68%   docházka 
4.   místo   Va. Vrabčák     257 bodů  Káňata  100% docházka 
5.   místo   hledač Vločka 246 bodů  Káňata  100% docházka 
6.   místo   Va. Kecalka 243 bodů  Káňata  100% docházka 
7.   místo   boj. Sasanka 233 bodů  Káňata  72%   docházka 
8.   místo   boj. Koloušek 232 bodů  Káňata  86%   docházka 
9.   místo   Va. Kajda 222 bodů  Káňata  86%   docházka 
10. místo   hledač Čmelák 172 bodů  Medvědi  100% docházka 
11. místo   hledač Bety 146 bodů  Káňata  57%   docházka 
12. místo   Ga. Čača 141 bodů  Ledňáčci  67%   docházka 
13. místo   Va. Dela 135 bodů  Ledňáčci  67%   docházka 
14. místo   hledač IQ 114 bodů  Medvědi  68%   docházka 
15. místo   hledač Korálka 94   bodů  Medvědi  94%   docházka 
16. místo   Va. Čivava 85   bodů  Káňata  57%   docházka 
17. místo   hledač Izabel 80   bodů  Medvědi  68%   docházka 
18. místo   hledač Drozdík 75   bodů  Medvědi   68%   docházka 
19. místo   Va. Surikata 74   bodů  Káňata  43%   docházka 
20. místo   hledač Luky 72   bodů  Medvědi  68%   docházka 
21. místo   hledač Darja 42   bodů  Medvědi  32%   docházka 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Prosincové číslo Kůry je trochu obsáhlejší, a tak vám možná bude chvíli trvat, než 
na jejích stránkách naleznete správné odpovědi na obvyklých pět otázek. Ale kdo 
hledá, najde. A trocha té námahy za slušnou dávku extra bodíků určitě stojí. Ti, 
co si je nenechávají ujít už ví, že předních příček v javorové nažce díky nim 
dosáhnou snadněji. A my doufáme, že při hledání odpovědí narazíte na nějaký 
ten zajímavý článeček, který vás zaujme, a který byste jinak třeba přešli bez 
povšimnutí. Adresa pro správné odpovědi se nemění: edita.riff@seznam.cz 

1)  Ve kterém městě proběhne v únoru Mistrovství České republiky v uzlování, 
kam se vydají i dobrovolníci z našeho kmene? 

2)  O kterých souhvězdích vyprávěli na vánoční nadílce TAWASUTA a MIČKINI-
KWA řecké báje? 

3)  Který rod či klan vyhrál v roce 1990 kmenovou soutěž ve sběru papíru? 
(Výdělek z této akce byl mimochodem použit na zakoupení nových týpí na tábor 
Iksuyapi konaný v Horních Studénkách v r. 1991.)  

4)  Co znamená zkratka RVVZ?  

5)  Kdo vchází první do taneční arény při úvodním ceremoniálu powwow? 

  

 

 

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
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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 NHKZ Steel s.r.o., obec Zvole a město Zábřeh. 
 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 27.12.2018. 


