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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Právě jste otevřeli lednové číslo našeho pravidelného měsíčníku a máte-li 
v rukou jeho tištěnou formu, jistě vám neušlo, že 274. Březová kůra patří 
bezpochyby k těm nejnaditějším. Pro příznivce časopisu je to jistě dobrá zpráva. 
A čemu za to můžeme vděčit? Jednak byl celý měsíc leden bohatý na kmenové 
dění, o čemž svědčí třístránkové „drobky“ a spousta zápisů z kmenových akcí, a 
jednak se neustále rozšiřuje okruh přispěvatelů, kteří pro vás Kůru tvoří. Nejno- 

věji jsme v redakci s radostí uvítali nabídku Mráčka na pravidelné články o dění 
u hrabovských Zálesáků. Jistě si i vy rádi přečtete, čím žijí naši tradiční spolutá-
borníci. A taktéž mezi vámi se najde řada pisatelů, kteří nepohrdnou bodovou 
prémií za příspěvek do časopisu, či si snad rovnou brousí zuby na orlí pero za 
celoroční práci pro Kůru. Jen tak dále! Je dobré vědět, že jste náš kmenový 
měsíčník přijali za svůj, určitě si to zaslouží. Wašte! 

Ne vše se však píše a čte tak příjemně jako předchozí odstavec. Kdo sleduje naše 
kmenové stránky, brzy na nich zaznamená příspěvek, který se týká shrnutí 
dosavadní docházky členů kmene na víkendové akce. Bohužel se ve spodních 
patrech tohoto žebříčku krčí i ti, na které se dříve sázelo jako na budoucí opory 
kmene. Někteří svým přístupem dokonce začínají ohrožovat svoji účast na letním 
táboře a je jen na nich, zda se nad tímto problémem zamyslí a uvidíme je v našich 
řadách častěji, anebo zda si sami vystaví poukázku na volný program v první 
čtvrtině prázdnin.... 

Ale zpět na pozitivní vlnu. Jak bylo zmíněno, kmenový život v lednu opět propukl 
naplno. Sotva skončily vánoční prázdniny a tříkrálové koledování, na kterém se 
nejeden Šavan také podílel, vyrazily rody na své družinové výpravy. Koníci, Hadi 
a Medvědi si užívali zimních radovánek, Káňata se vydala na olomouckou regatu, 
kde nejen zanechala opět výraznou šavanskou stopu, ale hlavně potrénovala na 
následující víkend. Během něj totiž ti nejzdatnější uzlaři vyrazili do Ostravy na 
neoficiální mistrovství republiky v uzlování. A i přesto, že nejcennější kov nám 
zde unikl, 2. místo Lišky a 3. místo Krakena a dvě čtvrtá místa v tak obrovské 
konkurenci lze určitě považovat za úspěch. Poslední lednový víkend pak patřil 
trojdenní výpravě do Prahy, kde došlo i na setkání s příbramskými Mohawky. Je 
jen škoda, že ti, kteří na sněmu po společné akci volali, zůstali tentokrát doma....  

OSg. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE  
 

… středisko Gatagewa Praha vydalo pěkný kalendář o 

své bohaté činnosti. Náčelník jej obdržel od bratra 

Pandy na setkání středisek začátkem ledna v Praze. 

Bude umístěn na klubovně v Zábřehu. 

… v polovině ledna náčelník vyměnil centrální vývěsku u gymnázia Zábřeh. 

Materiál je tentokrát obsah Březové kůry čísla 273. Toto číslo bylo také dodáno 

do městské knihovny.  

… u sedláře pana Šafáře jsme zadali k výrobě 20 skautských kožených opasků 

Další várka opasků je v plánu v měsíci únoru. Členové mají dost času si na teplejší 

období zajistit odpovídající zelené či hnědé kraťasy.  

   … Truhlice skautského pokladu se opět rozšířila. Tentokrát do ní 

přispěl dokumenty ze střediska Skalička bratr Unkas a věnoval také 

skautské vyznamenání, které obdržel jeho otec bratr Kamzík. Tím se 

sbírka vyznamenání v TRUHLE rozšířila ☺  

… členka našeho oldskautského klubu Mráček se rozhodla přispívat do našeho 

kmenového časopisu. Je možné, že už v tomto čísle najdete příspěvek s její 

osobní značkou. Tím se kolektiv redaktorů zase rozšiřuje. A to je moc dobře a 

šéfredaktor TAWASUTA jásá ☺  

… naše účast na několika uzlařských regatách přinesla hned 

několik pěkných cen. Jednu z nich daroval náčelník kmeni 

do sbírky našich deskovek a zábavných her. Kraken se 

k tomu také chystá. 

…  darovací smlouvu a peněžní dar kmeni Shawnee předal 

střediskový vůdce bratr Komár. I jeho zásluhou máme novou paní účetní, která 

se postará o dokončení účetnictví za rok 2018. Děkujeme 

… krásný obal na novou knihu OP připravuje šaman WATOKNAPA. Je to po 

dlouhé době, kdy se někdo pouští do většího korálkovaného díla. My, co 

WATOKNAPU známe, nepochybujeme, že obal bude super.  
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… na uzlařské regatě v Ostravě se nám dařilo! Také nás 

potěšilo, že jsme tam potkali naše přátele z TK Průzkumníci 

Kolín a po mnoha letech jsme si mohli popovídat i s kluky 

z vedení BVU Ostrava. Právě od tohoto oddílu jsme díky 

Rozbuchovi dostali důležité rady, jak vázat uzly v rychlejší 

podobě. Každý účastník nakonec dostal i tento pěkný 

pamětní list do svého deníku.  

… v úterý 22. ledna se podařilo domluvit zábřežské 

městské muzeum na velkou skautskou výstavu ke 

100. výročí skautingu v Zábřehu. Náčelník domluvil 

termín tak, aby tuto výstavu mohli vidět všichni 

účastníci podzimního setkání družin, které naše 

středisko Šavani pro ostatní oddíly organizuje.   

Občané města i místní junáci se mohou těšit na 

mimořádné nahlédnutí do zábřežské skautské 

historie. Plánujeme oslovit kamarády a rodinné 

příslušníky, aby nám poskytli dobové dokumenty.  

… na Uzlařské regatě Ostrava soutěžily tyto oddíly: Bobři 

Ostrava, BVU Ostrava, Čmoudík Ostrava, Dráčata Ostrava, 

Hogan Ostrava, KTO Ostrava, Kadao Opava, MSK Orlová, 

Paprsek Ostrava, Pavouci Ostrava, Průzkumník Ostrava, 

Sedmička Ostrava, Sihasapa Paskov, Sírius Ostrava, 

Stopaři Bílovice nad Svitavou, Sylvatik Ostrava, Šavani 

Zábřeh, Průzkumník Kolín, 30 a 2 Ostrava, Wabash 

Ostrava. Použitý znak je znak oddílu Hogan, který se také 

staral o organizaci regaty. Waste všem organizátorům.  

… při pátrání v zábřežské skautské historii jsme narazili na 

vzpomínku Milana Prokeše, který vzpomínal na skautský sraz, 

kde jej na ramenou nesl sám zakladatel českého skautingu 

Antonín Benjamin Svojsík. Protože jej máme v našem 

bohatém skautském archívu vyfoceného, můžeme jej vám 

představit jako zapálené vlče 
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…   náčelník při své návštěvě Zvole, kdy jel podpořit zvolská 

Káňata před sobotní uzlařskou regatou, se setkal také se 

starostou obce Zvole, který mu ochotně ukázal, kde se budou 

moci zvolské šavanské rody co nevidět scházet. Vážíme si 

zájmu obce o naši činnost a věřím, že se časem zapojí další 

nováčci z obce Zvole, ať sláva zvolských rodů narůstá.  

... nováčkovskou zkoušku začátkem měsíce února budou skládat Čmelák a Vloč-

ka. Věříme, že již budou připraveni a zdárně ji dokončí jako nedávno IQ a Korálka.  

…  narozeniny jsme mohli s našimi členy slavit v lednu … hned na začátku je slavil 

Luky z Medvědů, pak sestra Sněhurka. Popřáli jsme také našemu dlouholetému 

bojovníkovi a Sachemovi WABLAUTANAGOVI.  

… o středisku Gatagewa Praha jsem již psal v úvodu, ale 

ještě se ke skautům a skautkám z Prahy vracím. V lednu 

jsme mohli využít jejich klubovnu v Praze při společné 

víkendovce s kmenem Mohawků. O 14 dní později se 

v pražské klubovně setkají vůdcové a starší skauti k hod-

nocení celoroční činnosti a plánování budoucnosti. Nás 

tam bude zastupovat MIČKINIKWA, Komár a Sněhurka.  

Zástupci Gatagewy zase v termínu 22.-24. února dorazí 

na náš Indiánský den. Prostě spolupráce s pražským 

střediskem funguje. 

… celoroční bodování Javorová nažka se dostalo do 

poloviny hodnocení. Zatím jsou v popředí stejné 

tváře jako v minulém roce. Uvidíme, kdo nakonec 

získá malebnou a kvalitní deku Rainbow.  

… šaman Watoknapa převzala řízení zábřežského 

rodu Medvědů, který se v letošním roce rozrostl a šíří 

naději vzrůstu šavanského národa v Zábřehu.  

… v širším vedení se diskutuje o pořádání podzimní uzlařské regaty u nás ve Zvoli. 

Budeme na domácí půdě a pozveme si přátele z nedalekého okolí. Vyladíme také 

formu na Kolín, Olomouc a Ostravu.    

                                                                                                                                                                                                                                       

Náčelník Sa. MIČKINIKWA 
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 
5. LEDNA 2019 
 
Ne, v tomto případě se nejedná o klasickou kmenovou akci, ale rád přidám do 
Kůry pár řádků na téma celonárodní tříkrálové sbírky, neboť spousta z vás se na 
letošním koledování také podílela. Po Zvoli vyrazilo koledovat několik skupinek 
a mezi nimi také nemálo z vás – Eddie, Čača, Nelinka, Gituška, Sedmikráska, 
Větvička, Mrkvička a mnozí další Šavani. Wašte, pomohli jste dobré věci! 

Tříkrálovou sbírku jistě není třeba 
sáhodlouze představovat. Tak te-
dy jen stručně. Její historie se za-
počala psát v roce 2000 na území 
olomoucké arcidiecéze. Rok nato 
již proběhla pod záštitou Charity 
ČR na území celé České republiky 
a od té doby rok od roku stabilně 
narůstá objem vybraných peněz, 
až se v roce 2017 podařilo překo-
nat magickou hranici 100 milionů 
Korun českých. 

Letos se v tříkrálové sbírce vybralo celkem neuvěřitelných 120.307.567,- Kč. Na 
této sumě se nejvíce podílela opět olomoucká diecéze a to částkou 29.828.910,- 
Kč, z níž se 1.597.909,- Kč sešlo z obcí spadajících pod zábřežskou charitu. A to i 
díky vám, přátelé! 

Vybrané prostředky jsou využívány na financování předem určených dobročin-
ných projektů. Na co tedy bude využit podíl, který připadne zábřežské charitě? 
Kromě přímé podpory potřebným lidem půjdou peníze na zřízení a provoz nové 
chráněné dílny v Zábřeze, v níž budou moci pracovat lidé se zdravotním postiže-
ním, kteří by jinak hledali práci jen velmi 
obtížně, dále na nákup invalidních vozíků, cho-
dítek a polohovacích postelí nebo vytvoření 
zázemí pro distribuci potravinové a materiální 
pomoci potřebným. 

OSg. TAWASUTA 
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DRUŽINOVÁ VÝPRAVA KONÍKŮ A HADŮ 

12. LEDNA 2019 

Tento příspěvek by mohl být nade-

psán spíše „Družinová výprava Koníků 

a Hada“, neboť zatímco holky vyrazily 

v plném počtu, kluky zastupoval jen 

Tygr, ale tak už to někdy bývá ☹ 

První originální zážitky jsme začali sbírat už v autobuse cestou do Bludova – 

v Rájci nastoupila místní figurka Vojta, která nás bavila svými rockersko-

metalistickými výstupy na imaginární kytaru až na Valovou. Při vzpomínce na 

táborové zážitky s Josefem jsme museli konstatovat, že takové typy holt 

přitahujeme 😊 

V Bludově jsme začali stoupat na rozhlednu Brusnou a cestou narazili na několik 

vyvedených stop ve sněhu – veverčí, zaječí nebo srnčí. Z rozhledny jsme i přes 

nepříliš dobrou viditelnost dohlédli díky dalekohledu až do Zvole a po nezbytném 

posílení zahráli už na pevné zemi uličky. Poté jsme narazili na další stopy a 

tentokrát se jednalo o samotného yettiho! Děti se vydaly v jeho šlépějích a 

narazily na něj v nedalekém smrkovém porostu. Byla jeho podoba 

s TAWASUTOU čistě náhodná? Během dalšího putování stavíme s pomocí 

dosažitelných přírodnin dva pěkné sně-

huláky a soutěžíme v poznávání topo-

grafických značek. Hrajeme také oblíbe-

né poplachy a při další občerstvovací 

zastávce Tygr úspěšně završuje svůj 

fyzikálně-kuchařský pokus na téma 

„Kterak procedit termosku čaje přes 

turistický batůžek“. 

No nic, přidáváme tedy do kroku a s ohledem i na ostatní promrzlé malé členy 

výpravy míříme na Bludoveček, abychom se v místní restauraci trochu osušili a 

zahřáli a odpočinuli si před závěrečným výkonem. Tygr se tu ještě venku doslova 

sbratří s dvojicí s místních divokých prasat, uvnitř se pak posilníme hranolky a 

nadopujeme kofolou, abychom po hře Na pneumatiky mohli zkompletovat 
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tajnou zprávu, která nás nasměruje na bývalý 

bludovský hrad, kde by na nás měl čekat poklad. 

Stoupání na hrad je zničující, ale dobudeme jej 

nakonec všichni. Tedy....o pár století dříve jej již 

zcela dobyla uherská vojska Matyáše Korvína, ale 

po soutěži o nejvyšší sněhovou stavbu i po těch 

staletích nacházíme zbytky pokladu, který zde pro 

nás ukryl zakladatel hradu Blud III. a přiložil k němu 

i osobní vzkaz pro budoucí hledače! Děkujeme! 😊 

Finále patří nejmladší člence výpravy Motýlkovi, 

která je při závěrečném poplachu tak dovedně 

ukrytá, že chvilku propadáme do pochybností, že ji ještě kdy vůbec najdeme. 

Naštěstí jsme za chvilku zase kompletní, a tak zbývá ještě chvilka času na 

rozdělení jedlého pokladu, než pro nás dorazí odvoz, a po naskládání se do aut 

vyrážíme do sucha a tepla svých domovů. Zdařilé polární výpravě zdar! 

 

OSg. TAWASUTA 
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DRUŽINOVÁ VÝPRAVA KÁŇAT 

12. LEDNA 2019 

V sobotu jsme se sešli na nádraží v Zábřeze a jeli jsme do Olomouce. Já, 

Koloušek, Sasanka, Vrabčák, Vločka, Surikata a MIČKINIKWA. Hráli jme hry po 

cestě ve vlaku i po cestě do budovy, kde se konala regata. 

 Když jsme tam dorazili, přivítala nás 

Želva z Rysů. Chvíli jsme trénovali a 

pak se začalo vázat. Byla jsem straš-

ně nervózní a rozrušená. První běže-

la Vločka jako potápka. Potom běželi 

plavčíci. Já měla čas 35 sekund. 

V plavčících dále běželi Sasanka, Ko-

loušek a Vrabčák. Od nás pak ještě 

Surikata a MIČKINIKWA. Druhé kolo 

bylo taky dobré a potom finále. To dopadlo výborně. A nakonec výhry: já 2. 

místo, Vrabčák 3. a Sasanka s Kolouškem se taky umístily. A MIČKINIKWA vyhrál 

celou regatu. 

Pak jsme se sbalili a šli jsme do 

chrámu svatého Václava a MIČKINI-

KWA se chtěl vyfotit s nějakými Ja-

ponkami, které se fotily před chrá-

mem. V chrámu jsme se museli 

chovat tiše. Byla to krása, všechny 

ty sošky, ten betlém, prostě krása. 

Pak jsme šli na nádraží a hráli jsme 

hry. Pak jsme jeli domů. Akce byla 

super.   

 

Ga. Sedmikráska 
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DRUŽINOVÁ VÝPRAVA MEDVĚDŮ 

12. LEDNA 2019 

 V sobotu 12.1. 2019 jsme se sešli na zábřežském 

nádraží. Vyrazili jsme do lesního baru. Všichni s se-

bou měli lopaty na ježdění. Bylo totiž hodně sněhu. 

Ve vlaku jsme hráli hry. Třeba jsme hráli takovou 

hru, že WATOKNAPA nám přečetla slova pozpátku, 

a my jsme je museli co nejdříve poskládat tak, jak 

mají správně být. Byla to legrace. 

Dojeli jsme do Horní Lipové, kde jsme 

vysedli. Bylo moc krásně, obloha byla 

krásně modrá a sníh jsme měli až po 

kolena. Naštěstí cesta byla vyhrnutá, 

a šlo se nám dobře. Po cestě jsme na-

razili na obrovský rampouch. Cestou 

jsme hráli hru. Vždy, když kolem ně-

kdo prošel, museli jsme si ho pořádně 

prohlédnout, a potom, až odešel, WA-

TOKNAPA se nás ptala na otázky. Třeba jakou barvu měla jeho bunda? Nebo co 

měl na hlavě? 

V lesním baru jsme dohráli hru BEZABE-

ZE. Potom jsme se rozdělili na dvojice a o-

pekli jsme si špekáčky. Byly moc dobré. 

Potom jsme šli bobovat. A protože to na 

zpátek bylo z kopečka, tak jsme sedli na 

lopaty a jeli jsme. Dole jsme si zahráli 

koulovanou. A taky jsme si zahráli 

cestičky. Byla to taková honěná ve sněhu. 

Museli jsme si ale nejprve vyšlapat 

cestičky. Na závěr jsme udělali ve sněhu andělíčky. Byla to super výprava. 

Va. Lasička 
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UZLAŘSKÁ REGATA 

19. LEDNA 2019 

 

V sobotu 19.1. 2019 jsme vyrazili na uzlařskou regatu do Ostravy. MIČKINIKWA 

a AJAGU vyrazili vlakem brzy ráno, aby pro nás zajistili registraci. V půl osmé ráno 

se zbytek silného šavanského týmu 

sešel na nádraží. Mezi odvážnými ne-

chyběli: Vrabčák, Kecalka, Sedmikrá-

ska, Lasička, Liška, Sasanka, Kolou-

šek, Vločka, Surikata, Ferda, a náš tá-

ta. Ve vlaku jsme si zahráli člověče, 

nezlob se a trénovali a trénovali až do 

vyčerpání. V Ostravě na nás čekal A-

JAGU, abychom trefili, protože nikdo 

z nás nevěděl, kam máme jít. 

Byli jsme rozděleni do kategorií podle věku a začaly první rozběhy. Všichni jsme 

se hodně snažili, bohužel na některé z nás dosedl těžký úděl velkého očekávání 

a snahy. Tréma a nervy nás přemohly 

a daly nám tvrdší lekci. Přesto nás to 

nepoložilo, ale naopak ti, kteří nedo-

padli, jak by si přáli a na co také měli, 

si už slíbili, že za rok pojedou zase. 

Protože letošní regata v Ostravě byl 

dobrý trénink. Přesto všechno se Liš-

ka umístila na 2. místě, Kraken na 3. 

místě, Kecalka a Surikata na 4. místě. 

Jsme dobří 😉  

Zdraví a unavení jsme se večer vrátili do našich domovů a bylo to super.                                                  

 

Liška    
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TROJDENNÍ VÝPRAVA DO PRAHY 
25.-27. LEDNA 2019 

Sešli jsme se v Zábřeze na nádraží (WATOKNAPA, Eddie, Vrabčák, Sedmikráska, 

Koloušek, Saša, Kraken, Kecka, Bety a všichni Medvědi), rozloučili se s rodiči a šli 
na vlak. Na zastávce jsme chvíli čekali, než nám přijede vlak. Když přijel, tak jsme 

do něj nastoupili a alespoň já jsem začal svačit. Eddie někomu dala batohy 

nahoru na poličku. 

Po deseti minutách cesty nám WA-
TOKNAPA rozdala bingo. Když jsme 

si do něj zapsali čísla, začalo se hrát. 

Eddie zapisovala body. Po dohrání 

binga jsme se začali oblékat, proto-

že za chvíli byla Praha. Když jsme 

vystupovali a sešli se s Mohawky, šli 

jsme do klubovny u Florence. V klu-
bovně jsme se převlékli a zahráli si 

hry: o milionáře, pohádka o jednom 

slově na duši. Nachystali jsme se na 

spaní a šli spát. Při usínání nám vedoucí Mohawků četl kousek příběhu z Rychlých 

šípů. 

Vzbudili nás tak, že nad námi rozsvítili silné světlo. Na snídani jsme měli chleba 

s marmeládou. Zabalili jsme si batoh a po-

tom spací věci do balíků. Šli jsme do Národ-

ního muzea. Byly tam zajímavé věci z 18. – 

20. století. Šli jsme se kouknout na výstavu 
100 let trempování. Byly tam k poslechu 

skautské písně a k podívání různě vyzdobe-

né deníky. Šli jsme se podívat i na film o 

skautech a pak zpátky do klubovny. K obědu 

byl velmi ostrý guláš. 

Po chvíli odpočinku jsme vyrazili se kou-

knout na továrnu EGGO, která dělala výrob-

ky z kůže. Ten pán, kterému to patří, nám 

všechno o svém řemeslu vysvětlil a pod jeho 
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dozorem jsme si vyrobili klíčenku. Šli jsme do parku, který byl pod kopcem, a 

zahráli jsme si tam dvě hry: běhací kámen nůžky a vybíjená na barvy. 

Tramvají jsme odjeli do planetária. 

Na zastávce jsme dostali od WA-

TOKNAPY tatranku 😊. V planetá-
riu byly různé vesmírné stroje a vy-

nálezy. Pak jsme šli na promítání 

filmu o hvězdách. Šli jsme potom 

do místnosti, ve které bylo muze-

um vesmíru. Potom jsme jeli tram-

vají a metrem zase na klubovnu. 
Cestou v metru jsme potkali jednu 

podivnou paní, asi pod drogami, 

která po nás pořád křičela nějaké nesmyslné hlouposti. V klubovně jsme si 

zahráli hry, které bychom při lepším počasí hráli ve Stínadlech (nešli jsme tam, 

protože strašně pršelo). Vedoucí Mohawků nám na večeři připravili česnečku a 

potom jsme šli spát při dalším čtení z Rychlých šípů. 

Ráno nás WATOKNAPA probudila písnič-

kou. Šli jsme se nasnídat. U snídaně jsme 

dostali svačinu do vlaku. Zahráli jsme si 

Na milionáře a pobalili si batohy na cestu. 

Na nádraží jsme šli pěšky. V půli cesty 
jsme se rozdělili s kmenem Mohawků. 

Když jsme nastoupili do vlaku, vypadalo 

to tam jako v autobuse – nebyla tam ku-

péčka. Když jsme se rozjeli, tak se většina 
z nás vylekala, že jedou pozpátku. WATO-

KNAPA nám rozdala Bingo, abychom si do 

něj zapsali čísla. Vyhrál Kraken. Po Bingu 

jsme si zahráli hru, ve které jsme vytaho-

vali korálky z čepice. Nasvačili jsme se, o-

blékli a vystupovali v Zábřeze. Na nádraží 
na nás čekali rodiče. 

 

Va. Vrabčák 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Přemítání nad dalším orlím perem, s jejichž plněním by vám mohla Březová kůra 
pomoci, mi usnadnila WATOKNAPA. Koneckonců bychom vám tentokrát mohli 
nabídnout pomocnou ruku nejen při vaší cestě na vaši Horu, ale také s návrhem 
na cíl některé z vašich příštích družinových výprav, a v neposlední řadě vám 
poodhalit něco informací z dlouholeté historie našeho kmene. Sám jsem zažíval 
pocity podobné cestování časem, když jsem listoval dávnými čísly našeho časopi-
su a pátral na našich někdejších webových stránkách (shawnee.skauting.cz a 
shawnee.unas.cz). Během několika večerů jsem se mohl dočíst o prvních 
sněmech Šavanů, o bouřlivé době, kdy hrstka věrných musela bojovat o udržení 
samotné existence kmene, vrátil jsem se do doby, kdy vznikl i náš rod Manato, 
kdy nabýval na síle a sbíral úspěchy, aby nakonec jako mnohé další udělal za svou 
historií tečku. Četl jsem o generacích, které přišly po nás, a které dosáhly velkých 
úspěchů nejen na mezioddílových uzlařských regatách, ale také na Svojsíkově 
závodě nebo Srazu BVÚ v Ostravě. 

Jak jsem se blížil víc a víc současnému dění, vydávala historie zmínky o začátcích 
zvolských Ledňáčků a poté o jejich mladších následovnících, kteří dnes tvoří silný 
rod Káňat. Dozvěděl jsem se mnoho nového a připomněl mnoho pozapomenuté-
ho, doplnil si něco chybějících údajů do svého zápisníku orlích per a také třeba 
zjistil, že se mi už kdysi dávno vlastně podařilo splnit L-63 (10x 100% docházka). 
Jak vidíte, může být taková příjemná procházka bohatou šavanskou historií i 
užitečná a vřele ji doporučuji i vám. 

Náš kmen se vydal na svůj letní tábor již jedenatřicetkrát a z tohoto pohledu se 

toto orlí pero může zdát takřka nesplnitelné. Pokud se ale níže projdete výčtem 

všech těchto táborů, zjistíte, že se konaly na „pouhých“ 8 místech. Z nich si 

samozřejmě můžete odškrtnout Štíty, dále jste na kmenových výpravách mnozí 

zavítali do Horních Studének, na Drozdovskou Pilu i do Vápenné. Křižanov či 

Koruna jsou od nás nedaleko a právě sem mohou vést vaše kroky na některé 

z budoucích družinových výprav. A Vlaské a Valašské Klobouky? Nevyrazíte-li 

sem sami, třeba vás tam zavede táborové iksuyapi nebo některá z příštích výprav 

kmene. S bližším určením místa vám ochotně pomůže náčelník 😊  
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1988 Horní Studénky – Pouští a pralesem 

1989 Vlaské – Vidrholc 

1990 Horní Studénky – Chillicothe 

1991 Horní Studénky – Iksuyapi 

1992 Štíty – Bagataway 

1993 Štíty – Tábor deště 

1994 Štíty – Tábor dívčích srdcí 

1995 Štíty – Tábor nové cesty 

1996 Vápenná – Tábor u Větrných skal 

1997 Křižanov – Tábor velké povodně 

1998 Křižanov – Tábor nových staveb 

1999 Štíty – Já tě zabiju 

2000 Štíty – Tábor u soudního dvora 

2001 Vápenná – Tábor Jadran klubu 

2002 Vlachova Lhota u Valašských Klobouků – Tábor velkých činů 

2003 Štíty – Nehlídám nic 

2004 Štíty – Tábor pod vznášejícím se stožárem 

2005 Vlachova Lhota u Valašských Klobouků – Tábor posvátného ohně 

2006 Štíty – Tábor mladé krve 

2007 Štíty – Tábor anarchie 

2008 Drozdovská Pila – Tábor u řeky 

2009 Štíty – Podříznu tě kartáčkem 

2010 Štíty – Tábor pod čistou modrou oblohou 

2011Koruna – Tábor zlaté horečky 

2012 Štíty – ???? 

2013 Štíty – Stará archa 

2014 Štíty – Tábor mimozemské aktivace 

2015 Štíty – Tábor u Arnolda 

2016 Štíty– Tábor nových tváří 

2017 Štíty – Možná 

2018 Štíty – Tábor sblížení 

 

Suché cesty a modrou oblohu na toulkách šavanskou historií vám přeje 

OSg. TAWASUTA 
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ČASOPISY ZÁBŘEŽSKÝCH ODDÍLŮ 
V letošním roce se u nás v Zábřehu oslavuje 

vznik první skautské hlídky, která se tvořila na 

půdě zábřežského Sokola. Naše skautské 

společenství Shawnee se do oslav zapojí ve 

vlastní režii a první připomínkou bude výstava 

časopisů a informačních tiskovin zábřežských 

družin, oddílů, středisek, ale nezapomeneme 

ani na ostatní neskautské oddíly.  

Akce se uskuteční v neděli po akci Indiánský 

den, který pořádáme pro přátele a návštěvníky 

v sobotu 23. února 2018 v kulturáku. Naváže na 

to právě výstava na 

naší klubovně na Sušilově ulici, kde návštěvníkům 

ukážeme na padesátku různých titulů časopisů, které 

se podařilo nashromáždit za desítky roků sbírání. 

Jedinečná příležitost vše vidět na vlastní oči. Hlavní 

expozice bude věnována především třem oddílovým 

časopisům a to Stopař /vycházel v zábřežském oddíle 

Stopaři/, dále časopisu Hořec /oddíl Skalák/ středisko 

Skalička a Březové kůře, která je nejčastěji vydávaným 

časopisem v Zábřehu a to dokazuje i toto 274. číslo. 

 

Jaké tituly na výstavě najdete: 

 

1. časopisy do roku 1970: Informační časopis 1. oddílu Zábřeh, časopis okrsku 

Zábřeh Marabu, Junáci, příroda volá, Táborový občasník 

 

2. časopisy vycházející v období, kdy skautské časopisy vycházet nemohly, 

protože tomu doba prostě nepřála: 
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Oddíl Stopaři - Picmoch, Stopař, Stopařík, 

Cherokee Journal, Vojtěch, Vosa, Kůra, Letící 

kometa, Zpravodaj wagamed, Owačira, Ohnivecký 

wampum. 

 

3. Časopisy vycházející v kmeni Shawnee a 

vydáváné pro širší veřejnost: 

Rádce, Podkova, Březová kůra, Shawnee dnes, 

Trojkař, Zpravodaj, Hočí, Okalůza, Ohnivecký 

wampum, Želvák, Pok, Kůrovník, Zvolský šíp 

 

4. Časopisy oddílu Naška-pi - Kuň – klak, Žabí noviny, 

Wočin Peat, Zvěsti Žab,  

 

5. Časopisy Mazaskazi Wanča – Zlaté lilie - Zlatá lilie, 

Hlásek, Wičaho  

 

6. Časopisy ostatních oddílů a kmenů – Brum, 

Telegraf, Skalák, Vlčí stopy, Hořec, Zpravodaj, Olymp 

Times.  

  

 

Takže pro zájemce dobrovolná akce v neděli 24. února od 10 do 15 hodin 

v naší klubovně na Sušilce. 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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BŘEZOVÁ KŮRA 1989 - 2019 

VÝROČÍ 30 LET 

Náš kmenový časopis začal vycházet původně jako 

časopis pro zájemce o OP a ohnivectví v srpnu roku 

1989. Byl druhým časopisem, který jsme v kmeni 

měli. Tím hlavním byl časopis Stopař, který držel 

tradici oddílu Stopaři a vycházel nepřetržitě od roku 

1979. Březová kůra jej nahradila začátkem roku 1990 

svým pátým číslem.  

Aby časopis mohl vycházet, je potřeba aspoň 

jednoho nadšence, který vše sepíše a sestaví do 

jednotlivého čísla. 

Ještě lepší je varianta, kdy se na sestavení podílí 

celá řada členů kmene. Mezi ty, kteří se stali 

hlavními šéfredaktory, byli dlouholetí bojovníci 

kmene, ale i jeho mladí členové, a dokonce i 

přátelé mimo kmen.  

To, že naše tradice trvá, je zásluhou těchto 

šéfredaktorů – 

MIČKINIKWA, Sokol, 

SKANIATARIO, Pepa 

Michalík, TATEYOPAH, 

Datel, WAOPE, OHIYESA, KANAPIMA, TUWANAKHA, 

TAWASUTA – a mnoha desítek redaktorů, kteří se 

svými články na tvorbě podíleli.  

Březová kůra je také jeden z malá oddílových 

časopisů, který se stále tiskne pro členy kmene a je 

také na našich kmenových stránkách shawnee.cz.  
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BŘEZOVÁ KŮRA V KNIHOVNĚ ZÁBŘEH  

Od středy 16. ledna 2019 je možné získat BK také v zábřežské knihovně.  

 

 

 

 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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SPŘÍZNĚNÉ ODDÍLY 

GATAGEWA PRAHA – SKAUTSKÉ STŘEDISKO  

Skautské středisko Gatagewa 

bylo založeno 7. 10. 1991. Teh-

dy se kmeny Huroni a Meherin 

spolu s oddíly Toulátka a Vlci 

oddělili od střediska Phoenix.  

Všechny oddíly mají dlouhou 

tradici a pracovaly ještě dlouho 

před obnovením Junáka. Kme-

ny Huroni a Meherin byly mezi 

zakládajícími členy společens-

tví Midewiwin, s kterým se ale 

jejich cesta na nějaký čas rozešla. Po celou dobu však staví program na 

indiánských tradicích a táboří v tee-pee.  

V roce 2000 středisko Gatagewa opouští Junák, ve kterém zůstává pouze oddíl 

„Vlci“, a stává se členem nově založeného skautského sdružení Skaut – český 

skauting ABS. V roce 2005 mají kmeny Huronů a Meherin jen málo členů, oddíl 

Toulátka ze stejných důvodů činnost končí. Přesto vedení střediska věci 

nevzdává a snaží se krizi překonat. V roce 2009 konečně nastává zlom, letní tábor 

je nazván táborem „Nového začátku“ a od té doby kmeny opět jedou naplno – 

klanovky, výpravy, tábory, akce pro veřejnost…  

V roce 2013 nachází cestu ke Skautu ABS i kmen 

Šavanů a obnovuje se stará spolupráce. V témže roce 

pořádají Šavani tradiční „Setkání družin“ Skauta ABS, 

kde se seznamují s ostatními oddíly, které Skaut ABS 

tvoří. Setkání bylo perfektní a navíc bylo památné tím, 

že se ho zúčastnil prezident WFIS (World Federation of 

Independent Scouts) bratr Klaus Tegeder, aby zde 
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udělil několika bratrům a sestrám, prvním českým absolventům, dekrety o 

absolvování Woodbeads Course. Woodbeads je mezinárodní lesní škola. Většina 

absolventů byla ze střediska „Gatagewa“.  

Členem WFIS na zkoušku se Skaut ABS stal v roce 

2007 a v roce 2008 v ní získal plné členství. Světo-

vá federace nezávislých skautů dnes sdružuje již 

více než 6 000 000 skautů napříč světem a stala se 

tak 3. největším mezinárodním skautským spole-

čenstvím.  

Občas se setkáme na společných akcích se Šavany. 

Byli jsme například na jarmarku, na Indiánském 

dni, účastnili jsme se Uzlařské regaty a Šavani 

přijali pozvání do Prahy k účasti na naší tradiční 

akci Hon na Široka. Poslední lednový víkend budou trávit v naší klubovně v Praze. 

Doufáme, že i dalšími společnými akcemi obohatíme naši činnost.  

Hanka, Gatagewa 
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TEKUMSEHŮV ŠTÍT 
Před více jak 19 lety byl v kmeni udělen první Te-

kumsehův štít, který v posledních letech v našem 

kmeni nikdo nezískal, a tak připomínám jeho pod-

mínky. Je určen starším bojovníkům, kteří jsou 

v kmeni dlouho a dovršili hranici 18 let. 

 

1. Je 7 let bojovníkem kmene Shawnee. 

2. Účastnil se 5 letních táborů kmene, aspoň na 2 

z nich byl členem vedení tábora. 

3. Tři roky aktivně vykonává funkce v náčelnictvu nebo v Radě OP. 

4. Stane se šlechticem Lesní moudrosti s titulem Sachem, ale na cestě k vrcholu 

Hory se nezastaví, ale kráčí tak daleko, že získá 100 Orlích per a 8 Mistrovství. 

5. Vykoná oheň Vigílií a získá Lesní jméno. 

6. Stane se wagamedem kmene a bude nejméně dva roky působit v Radě OP 

v tomto ohniveckém stupni.  

7. Na základě dlouholeté činnosti je mu udělen 3. stupeň Březového lístku. 

8.  Účastnil se dvou zimních táborů. 

9. Nejméně po dobu jednoho roku vedl dlouhodobou soutěž nebo akci (celoroční 

hra, letní tábor, zimní tábor, Šavanskou družinovou ligu, táboření v teepee, 

šéfredaktor Březové kůry) anebo aspoň 5x vedl některou z těchto akcí Cesta 

kolem světa, Branný závod, sněm, vánoční nadílku, Bitva u Kanawahy. 

10. Získá titul Muž sněmu. 

11. 3 roky pravidelně přispívá do Březové kůry. 

Jak sami vidíte, stejně jako u Hrdiny kmene Shawnee musí adept Tekumsehova 

štítu splnit aspoň 6 podmínek z jedenácti. Je ale také vidět, že se v žádném 

případě nejedná o podmínky jednoduché a ten, kdo je přesto dokáže splnit, si 
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právem zaslouží, aby jeho jméno bylo zapsáno na štít pojmenovaný po velkém 

náčelníkovi Šavanů Tekumsehovi, nazývaném též Letící hvězda anebo Horský lev 

chystající se ke skoku.  

Stane-li se snad někdo z bojovníků držitelem štítu a nebude mít Lesní jméno, 

může se po domluvě s Radou OP kmene Shawnee odebrat na oheň Vigílií a vrátit 

se s novým, indiánským jménem. 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA V ROCE 1936 

Při mém bádání v oblasti zábřežského skautingu jsem narazil i na tuto 

interpelaci ministrovi vnitra z roku 1936, kde se zmiňují i o zábřežském sboru 

skautů a skautek. 

O neoprávněném postupu úřadu proti zábřežskému táboru na zotavenou spolku 

„Wandervogel“.  

Dne 28. března 1936, jako v předešlých letech, brněnské župní vedení spolku 

Wandervogel pro Moravu a Slezsko 

doporučeným dopisem zábřežské-

mu okresnímu úřadu ohlášeno, že 

spolek „Wandervogel“ uspořádá o 

velikonočních svátcích v Zábřehu tá-

bor pro zotavenou. Slova o táboru 

na zotavenou neznamenají, že snad 

účastníci skutečně budou tábořiti 

pod širým nebem jako skauti a jiné 

svazky podobné těmto organizacím, 

nýbrž účastníci byli umístěni v ložnicích zvlášť k tomu vyhlédnutých a zařízených, 

a to každé pohlaví odděleně. Účelem tak zvaného tábora na zotavenou bylo a 

jest umožniti mladistvým spolku Wandervogel, a hlavně obyvatelům měst 

pouze, aby za levný peníz strávili o velikonočních svátcích 3 až 4 dny na venkově, 

a přitom aby společnými výlety, pěstováním národních písní, lidovými tanci, 

provozováním hudby a společenskou zábavou bez alkoholu poskytl mladým 

obyvatelům měst jakýsi odpočinek. 

Přesto, že ohlášení bylo dne 

28. března 1936 zasláno dopo-

ručeně okresnímu úřadu a 

nedošlo k zamítavému rozhod-

nutí, dostavili se 8. dubna 

1936, když už mnoho účastní-

ků se přijelo do zábřežského ú-

tulku pro mládež, v deset ho-

din večer četníci, místní stráž-

ník a civilní policejní inspektor 
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okresního úřadu do útulku pro mládež, žádali, aby se účastníci legitimovali, 

dotazovali se jich po zbraních, prohlíželi jim kapsy. Odňali jednomu účastníkovi 

jeho soukromé dopisy a poukazujíce na to, že prý úřad neudělil svého povolení 

na pořádání, hrozili, že spolek Wandervogel bude rozpuštěn. Tento úvod působil 

na mládež velmi tísnivě, což si již lze představiti. Příštího dne 9.dubna 1936 

dopoledne podala rada rodičů a přátel spolku Wandervogel k ohlášení ze dne 28. 

března 1936, které dostal okresní úřad, ještě dodatek, v němž se praví: 

Účelem tábora na zotavenou jest poskytnouti mladistvým příslušníkům spolku 

Wandervogel hlavně z větších měst Brna, Opavy atd. přes velikonoční svátky 

levný a bezvadný pobyt na venkově se společenskými výlety do okolí a možnost 

pěstovat národní písně, lidové 

tance, společenské zábavy bez 

alkoholu a provozovati hudbu. 

Účastníci jsou umístěni v ložnici a 

jídelně útulku pro mládež firmy 

Brassovy v Zábřehu, Třída 28. 

října. Stravují se společně tamtéž. 

Tábor má trvati přes velikonoční 

svátky, tj. od 8. do 13. dubna 

1936. Se zřetelem na nenucený 

způsob uspořádání, jen 

k zotavení a uvolnění městské 

mládeže, se nepomýšlí na určitý program. 

Pomýšlí se: ve středu 8. a ve čtvrtek 9. dubna přijetí přijížděních účastníků a jejich 

úmístění. 

Potom na prohlídku města a výlety do nejbližšího okolí. Na 

společné zpívání písní z přiložené knížky „Zupfgeigenhansl“. 

Na lidové tance podle připojené knížky Gertrudy Meyerové – 

Tanzspiele und Volkstanze. 

Na předčítání krátkých veselých povídek z knížky „Tiroler Bauernschwanke“ od 

Schonherra ochotnické hry. V přestávkách hudba několika mladistvých. Všechno 

to děje se však nikoliv veřejně. Na velikonoční neděli se pomýšlí na společný výlet 

do Dolní Hynčiny.  
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Podnět k táboru na zotavenou dalo a pořádá jej brněnské župní vedení spolku 

„Wandervogel“ Pro Moravu a Slezsko, o místní provedení se má postarati 

zábřežský spolek „Wandervogel“. 

Úřadující úředník okresního úřadu ukázal plné pochopení zástupci žadatele a 

také úplnou ochotu. Dne 10. dubna dostala také rada rodičů a přátel spolku 

„Wandervogel“ úřední povolení, aby uspořádala sjezd mládeže podle 

oznámeného programu ve dnech 8. do 13. dubna u firmy Brassovy v Zábřehu 

(útulek pro mládež). 

 

Fotografie a obrázky byly použity z internetu k doplnění textu na téma 

wandervogel. Dokončení příště. 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Ani v tomto čísle nepřijdete o možnost přilepšit si v javorové nažce a posílit své 

šance na zisk té krásné duhové prémie, která čeká na vítěze celoročního 

bodování. Velká rainbow deka mnohé z vás láká a byla by škoda nesebrat 

z pomyslného podnosu poměrně laciné bodíky, které vám náš časopis nabízí. Tak 

směle do toho a pak už jen nezapomeňte včas odeslat vyluštěné znění šifer na 

adresu edita.riff@seznam.cz 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  ../.../-.-/---/-/.../---./.-./-.//./...//-.../-//----/-.-/-./.-.-/.-./-. 

 

3.   

 

 

4.  ST ZB UW ZB MO YŽ IK ChJ GCh TV IK DF RŠ ŠŤ 

 

5. 14-1-20  22-27  16-19-13-10  17-5-19-16  27-15-1-13-16-20-21  20-10-6-5-19? 

OSg.WATOKNAPA, OSg. TAWASUTA 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 AJAGU velmistrem! Paralelně s kláním v uzlování pro-

běhlo v Ostravě též zápolení ve skládání známé rubi-

kovy kostky. AJAGU neváhal, rozpomněl se na své dáv-

né umění pilované pod lavicí během svých základo-

školských studií a pln nadšení se do soutěže zapojil. A 

opět jednou platilo ono okřídlené veni-vidi-vici, tedy 

přišel-viděl-zvítězil! Tento vskutku naprosto nečekaný 

úspěch vzbudil u ostatních ú-

častníků ostravského výjezdu 

nelíčený údiv. Například ta-

kovému Ferdovi doslova spadla brada! Naštěstí ducha-

přítomná a pohotová Liška okamžitě přispěchala s po-

mocnou rukou a bez zaváhání využila uzlovačku, s níž 

se právě chystala na start regaty, aby Ferdovi vrátila 

bradu na původní místo a zajistila ji zcela novým uzlem. 

Zájemce jistě tento uzel zvaný „bradáč“ ochotně naučí, 

hlaste se tedy u ní! 

Vystřelený Tygr.... Jistě už jste sly-

šeli o někom říkat, že se chová „ja-

ko vystřelený z praku“. Jestli toto 

přirovnání sedí na některého z na-

šich nejmladších, pak určitě na Tyg-

ra-Lukyho. Ze své neutuchající e-

nergie nic neztratil ani po zdolání 

většiny družinové výpravy, která 

byla pro některé z jeho kamarádů 

díky sněhovým závějům opravdu vyčerpávající. A tak si jeho rádkyně Eddie řekla 

„Proč ne?“ a využila velkoobjemový prak, který se právě na Bludovečku testoval 

pro účely dálkového zasílání velkých poštovních balíků. Na fotce vidíte Tygra 

v praku těsně před okamžikem vystřelení. Kam až doletěl nám zatím není známo, 

nálezce jej však jistě ještě rád vrátí. Spolu s Eddie však doufáme, že si do té doby 

její nervová soustava dostatečně odpočine 😊  

- ŠATAZPRAS - 
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Z HISTORIE KŮRY.... 

…ZIMNÍ VÝPRAVA NA ANDRLŮV CHLUM  
 

V dnešním článku našeho seriálu se vrátíme do roku 2004, kdy v Březové kůře 

vyšel článek ze zimní výpravy na rozhlednu Andrlův chlum u Ústí nad Orlicí. Tato 

výprava mi utkvěla v paměti hlavně proto, že ji měla kompletně na starost naše 

družina, a tak jsme několik družinovek věnovali vymýšlení místa a programu 

výpravy. Navíc nám skvěle vyšlo počasí a byly kopy sněhu. Článek napsal do 160. 

čísla Březové kůry náš tehdejší rádce Plamínek.  

Tuto výpravu a celé její zajištění 

a program měl na starost rod 

Vlků. Osobně si myslím, že se 

nám to vydařilo a vše proběhlo 

podle plánu. Sraz byl na nádraží 

v 8 hodin. Měl jsem docela 

strach, že nám ujede vlak, 

protože nás zdržel Sběratel. 

Přišel pozdě a my mu museli 

dodatečně kupovat jízdenku. 

Ufff!!! Zvládli jsme to – naštěstí.  

Vlakem jsme dorazili do Ústí nad Orlicí, odkud jsme se pod nedůvěřivým vedením 

Ječmínka vydali vzhůru na rozhlednu. Cestou byly i malé komplikace s některými 

členy, kteří se neumí pořádně obléknout. Kupodivu byla docela zima. Cestou 

jsme šli vedle Křížové cesty, která lemovala náš výstup. „Konečně jsme tady“, to 

byla první slova, která zazněla, když jsme dorazili na místo. Byla tady chata a 

opodál stála vysoká rozhledna. Zakoupili jsme lístky, vystoupili až nahoru a 

kochali se spící přírodou, pokrytou nemalou vrstvou sněhu. Po odpočinku a 

posilnění jsme vyrazili na místo, kde se měl vařit oběd. Brodili jsme se po kotníky 

sněhem a kolem nás jezdili běžkaři. Cesta byla dlouhá, ale hlavní bylo, že svítilo 

sluníčko. Myslím, že i to přispělo ke kvalitě akce. Asi za 1,5 hodiny jsme konečně 

vyšli z lesa na louku, zde jsme vybrali plácek a hned začali chystat oběd, poněvadž 

všem už asi kručelo v břichách. Za chviličku už hořel oheň a byly vidět první 

nepovedené bramboráky u rodu Vlků, vznikající guláš u rodu Sov a těstoviny u 
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rodu Káňat. Konstatuji, že nejlepší to měli Vlci (nejpovedenější poslední 

bramboráček). Sovy měli nedodělaný a slaný guláš a Káňata, Káňata měla 

dokonce solné doly s těstovinami a kabanosem. Případné reklamace na mé 

konstatování nepřijímám. Po obědě zbyl čas na etapovku pod vedením Tarzana. 

Kromě začátku, který promarnil spoustu času, to Tarzanovi celkem vyšlo a 

etapovka se povedla (až na 

některé maličkosti). Dále 

jsme hráli Hu – tu – tu a esky-

máckou honičku. Doufám, že 

se všichni pořádně vyblbli a 

užili si tuto výpravu. Nakonec 

jsme vše uklidili, zamaskovali 

ohniště a bylo vyhlášeno bo-

dování. Sejít do Dlouhé Tře-

bové už nebyl problém a vla-

kem jsme se vrátili zpět do 

Zábřeha. Soudím, že se vý-

prava povedla. 

 

Sepsal: Plamínek  

 

Pro BK vybral DRak 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 
Od tohoto čísla Kůry se budete setkávat s novou ru brikou, 

v níž vás Mráček pustí za oponu hrabovské scény Zálesáků. 

Rádi jsme uvítali její nabídku na pravidelné příspěvky, díky 

nimž můžeme blíže poznat naše kamarády, kteří se již 

tradičně účastní našich letních táborů. 

NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY 

Ve středu 9. 1. 2019 nazrál čas ke zkouše-

ní zálesáckých dovedností. Starší Zálesáci 

byli jako vedoucí na stanovištích, kde své 

kamarády – nováčky prověřovali ze zna-

losti Morseovky, KPZ a uzlování. 

Ke zkouškám se dostavilo 5 dětí – Zelená-

čů, kteří prokázali své dovednosti na vý-

bornou a stali se z nich Zálesáci. 

DOPRAVNÍ PRŮZKUM V HRABOVÉ ANEB EKOŠKOLA PROVĚŘUJE 

Mezinárodní titul Ekoškola je oceněním škol, ve kterých žáci s učiteli snižují 

ekologický dopad provozu školy a zlepšují její prostředí. Náš certifikát s titulem 

Eco–Schools Hrabová nám byl udělen na čtyřleté období od června 2017 do 

června 2021. 

V letošním roce pokračujeme v plnění sedmi povinných kroků a přibíráme si další 

okruh, kterým je DOPRAVA. Toto téma jsme otevřeli už na loňské škole v přírodě 

ve Švagrově, kdy jsme si povídali o druzích dopravních prostředků a o tom, které 

a jak často využívají naše rodiny. 

Na podzim letošního roku jsme si naplánovali v duchu badatelsky orientovaného 

vyučování dopravní průzkum v Hrabové. Nejdříve jsme se zamýšleli nad tím, jak 

jsme spokojeni s dopravní situací v obci, jestli se na ulicích cítíme bezpečně nebo 

máme zkušenost s nepřehlednými místy či neukázněnými řidiči. Potom jsme si 

formulovali hypotézy a tipovali si počet a druh projíždějících vozidel, a zda jsou 

dodržována pravidla silničního provozu - zejména rychlost. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp0YDz3pbgAhVRZFAKHdzRBPcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Flucillekerner%2Ftrappers-mountain-men-loggers%2F&psig=AOvVaw2H1841pVzBFn_lZuahz01L&ust=1548980122369455
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Následovalo plánování badatelských skupin, jak to budou dělat a co budou 

potřebovat. 

A pak už jste mohli naše skupinky průzku-

mníků vidět během dvou dnů jednoho lis-

topadového týdne. Vlastní pozorování pro-

bíhalo vždy na dvou stanovištích, jednou 

dopoledne a jednou odpoledne a zapsaná 

data jsme předali našim čtvrťákům a páťá-

kům do hodiny matematiky ke zpracování. 

Co jsme zjistili? 

• Za 1 hodinu projelo Hrabovou asi 150 aut, z toho asi 120 aut osobních 

a 30 nákladních. 

• Při průjezdu kolem radaru ve směru od Vitošova asi 20 aut během půl 

hodiny výrazně překročilo povolenou rychlost – prakticky každé druhé 

auto nejelo podle předpisů.   

• Během půlhodinového měření jsme zaznamenali průměrně 7 

telefonujících řidičů. 

 Společně jsme došli k závěru, že na-

še tipy (hypotézy) jsou výrazně niž-

ší než skutečnost. Burcující je vyso-

ký počet řidičů nerespektující pra-

vidla silničního provozu v místě, 

kde se pohybují lidé. 

Shodli jsme se na tom, že bude nut-

né provést kontrolní měření a do-

pravní situaci v naší obci věnovat 

nadále velkou pozornost. 

 

Krásné a pohodové dny, bezpečné silnice s ukázněnými řidiči a zvídavé děti, 

kterým záleží na světě kolem nás, Vám za celý Ekotým přeje Eva Mráček 

Vysoudilová, koordinátorka Ekoškoly při ZŠ Hrabová 
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S PÍSNÍ NA RTU 
V tomto čísle Kůry vám přinášíme další v kmeni oblíbenou píseň Hudsonský šífy 

od Wabiho Daňka. A opět si neodpustím drobné „vzdělávací okénko“. Přemýšleli 

jste někdy, o čem se v této písni vlastně zpívá? Že je to o paroplavbě po jakési 

řece Hudson, to asi pozorného posluchače nepřekvapí. Ale existuje vůbec ve 

skutečnosti tato řeka? A kde bychom ji našli a jak přišla ke svému jménu? 

Vraťme se na počátek 17. století, kdy jistý kapitán Henry Hudson hledal pro Anglii 

novou cestu do Asie. Po několika marných pokusech obeplout severovýchodně 

Evropu se vydává naopak na západ s cílem obeplout severozápadně Ameriku. To 

už slouží Holandsku a poté, co ani tento pokus nevede k úspěchu, otáčí se podél 

severoamerického pobřeží na jih a když objeví široké ústí pro něj neznámé řeky, 

pojmenuje ji Mauritius a na pevnině položí roku 1609 základy tzv. Nového 

Nizozemí. (Osídlení se později rozroste na město, které je nejdříve pojmenováno 

New Amsterdam a o půlstoletí později po dobytí Angličany definitivně 

přejmenováno na dnešní název New York.) 

Kapitán Hudson se však hned roku 1610 už opět pod anglickou vlajkou vydává 

znovu na sever ve snaze pokračovat ve svém započatém hledání severní cesty. 

Námořníci však již mají dosti útrap, chladu a kurdějí, vzepřou se, kapitána i s jeho 

sedmnáctiletým synem a několika věrnými vysadí u nově objeveného velkého 

zálivu a vracejí se do Anglie. 

Následná záchranná výprava už kapitána ani jeho přívržence nenajde, a tak je na 

jeho počest alespoň přejmenována řeka Mauritius na Hudson a onen záliv, u 

něhož byl naposledy spatřen, na Hudsonův záliv. 

 

Hudsonské šífy (Wabi Daněk)  
 

1. Ten, kdo nezná hukot vody lopatkama vířený 

jako já, jó, jako já, 

kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 

 

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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2. Ten, kdo nepřekládál uhlí, šíf když na mělčinu vjel, 

   málo zná, málo zná, 

   ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 

 

Ref: Ahoj, páru tam hoď, 

   ať do pekla se dříve dohrabem, 

johoho,  johoho. 

 

3. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků 

   jako já, jó, jako já, 

   ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 

 

4. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, 

   málo zná, málo zná, 

   kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 

 

Ref: Ahoj, páru tam hoď.... 

 

5. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad 

   jako já, jó, jako já, 

   kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 

 

6. Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk, 

   kdo je sám, jó, jako já, 

   kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 

 

Ref: Ahoj, páru tam hoď....  
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HERNÍK  

 

Elektrika 

Skupina se rozdělí na dvě poloviny. Každá si sedne na jednu stranu stolu (pokud 

nemáme stůl, mohou jen naproti sobě na zem, ale v tom případě s rukama za 

zády). 

Hráči ve skupině se chytí za ruce a první dá ruku i vedoucímu hry. Ten sedí v čele 

stolu (případně mezi sedícími prvními hráči). Naproti němu (mezi posledními 

hráči) leží nějaký předmět (list papíru, krabička od sirek apod.) 

Organizátor vysílá stiskem ruky signál. Pokud 

tě zmáčkne tvůj soused, zmáčkni souseda na 

druhé straně….tak se stisk musí dostat co 

nejrychleji na konec. Poslední hráč plácne na 

papír či krabičku. Která skupina bude rychlejší, 

vyhrává.  

Ale pozor na chytáky, kdy organizátor pošle stisk pouze na jednu stranu – pokud 

plácne i strana která nebyla stisknutá = bod ztrácí. 

Hraje se do předem stanoveného počtu bodů na jedné nebo druhé straně. 

 

Poznámky:  

- je dobré, aby všichni hráči koukali na předmět, do kterého se plácá 
(předejdete tím hádkám, že někdo nehraje fér a mačká dřív) 

- na rodovce Medvědů jsme zapojili Krakena a dětem se moc líbilo, když 
nám dělal zvonek u dveří (držel poslední hráče a místo plácání do papíru 
řekl „cink“ směrem, ze kterého mu přišel stisk). 

 

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=2ahUKEwi15M6krP3fAhVNKVAKHSkuBi8QjRx6BAgBEAU&url=https://old.slovenskenovice.si/crni-scenarij/na-tujem/brata-sestro-ubila-elektrika&psig=AOvVaw1aSDnkvSSOIc7mttJ9kAed&ust=1548107467650448
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HRSTKA VTIPŮ  

      ….tentokrát na návštěvě u 

Chucka Norrise....  
 

Když Graham Bell vynalezl roku 1876 telefon, zjistil, že má dva zmeškané hovory 

od Chucka Norrise.... 

Chuck Norris dokázal třikrát po sobě vyhrát Tour de France....na rotopedu.... 

Chuck Norris dokázal uhádnout ve sportce sedm čísel ze šesti.... 

Když jde večer bubák spát, podívá se radši pod postel, jestli tam náhodou není 

schovaný Chuck Norris.... 

Víte, kolik udělá Chuck Norris kliků? Všechny.... 

Jedině Chuck Norris dokáže dojet na kruhovém objezdu až na konec.... 

Víte, proč Chuckovi zakázali hrát v Titanicu? Protože by všechny zachránil.... 

Říká se, že Chuck Norris zemřel už před deseti let. Ale smrt zatím nenašla dost 

odvahy na to, aby mu to řekla.... 

Jak dlouho vydrží Chuck Norris pod vodou? Tak dlouho, jak potřebuje.... 

Někteří lidé dokáží vyčůrat své jméno do sněhu. Chuck Norris do betonu.... 

Chuck Norris se budí tak rychle, že ještě přistihne sám sebe, jak spí.... 

Některé děti chodí spát v pyžamu se supermanem. Superman má na pyžamu 

Chucka Norrise.... 

Chuck Norris neví, co je to strach z nočních můr. Buďte si ale jistí, že noční můry 

zatraceně dobře ví, co je to strach z Chucka Norrise.... 

Chuck Norris je tak rychlý, že dokáže oběhnout zemi a ještě se stihne poplácat 

po zádech.... 

Švýcarsko není neutrální. Jen vyčkává, na kterou stranu se přidá Chuck Norris.... 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-7HC8ZDgAhUEY1AKHb5GBcEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftorpeda.cz%2F1426%2FChuck-Norris&psig=AOvVaw3P58bVlBnOzfhYOxjpcJO5&ust=1548778658411602


37 
 

NAJDI 5 ROZDÍLŮ 



38 
 

JAVOROVÁ NAŽKA PROSINEC 2018 

Bodování starších 
1.   místo   boj. Korálka 245 bodů  Medvědi  100% docházka 
2.   místo   boj. IQ 240 bodů  Medvědi  100% docházka 
3.   místo   Ga. Sedmikráska  225 bodů  Káňata  100% docházka 
4.   místo   boj. Sasanka 184 bodů  Káňata  100% docházka 
5.   místo   hledač Luky 180 bodů  Medvědi  100% docházka 
6.   místo   hledač Vločka 170 bodů  Káňata  100% docházka 
7.   místo   boj. Koloušek 168 bodů  Káňata  100% docházka 
8.   místo   boj. Liška 148 bodů  Medvědi  100% docházka 
9.   místo   hledač Čmelák 148 bodů  Medvědi  60%   docházka 
10. místo   Va. Lasička 146 bodů  Medvědi  100% docházka 
11. místo   Va. Kajda 130 bodů  Káňata  40%   docházka 
12. místo   Va. Vrabčák     126 bodů  Káňata  80%   docházka 
13. místo   Va. Kecalka 120 bodů  Káňata  40%   docházka 
14. místo   hledač Bety 118 bodů  Káňata  80%   docházka 
15. místo   Ga. Čača 116 bodů  Ledňáčci  100% docházka 
16. místo   Va. Čivava 116 bodů  Káňata  40%   docházka 
17. místo   Va. Surikata 90   bodů  Káňata  40%   docházka 
18. místo   hledač Izabel 80   bodů  Medvědi   50%   docházka 
19.-20. místo   hledač Darja 78   bodů  Medvědi  50%   docházka 
19.-20. místo   hledač Drozdík 78   bodů  Medvědi  50%   docházka 
21. místo   Va. Dela 70   bodů  Ledňáčci  67%   docházka 

Oprava s omluvou: Lukyho docházka v listopadu nebyla 68% ale 80%! 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Mrkvička 89 bodů  Koníci  100% docházka 
2.   místo   hledač Větvička 87 bodů  Koníci  100% docházka 
3.   místo   hledač Tygr  84 bodů  Hadi  100% docházka 
4.   místo   hledač Beruška 83 bodů  Koníci  100% docházka 
5.   místo   hledač Motýlek 70 bodů  Koníci  100% docházka 
6.   místo   hledač Davídek 63 bodů  Hadi  67%   docházka 
7.   místo   hledač Dino 40 bodů  Hadi  63%   docházka 
 

JAVOROVÝ LIST PROSINEC 2018  

1. místo   Medvědi 149,2 bodů 1. místo   Koníci 82,3 bodů 
2. místo   Káňata 144,7 bodů 2. místo  Hadi 62,3 bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Další Kůra pročtena? Výborně! Proč si tedy jako vždy neotestovat svoji pozornost 
a zároveň si nepřilepšit v javorové nažce, že? Jistě nemusím připomínat, že za 
každou správnou odpověď získáte 5 cenných bodíků plus za vyluštění všech 
otázek dalších 5 prémiových! Směle do toho a správné odpovědi sypte do 
mailové schránky jedné z našich podnáčelnice Eddie: edita.riff@seznam.cz 

1)  Kdo z našich nováčků se chystá v únoru složit nováčkovskou zkoušku?  

2)  V kterém měsíci a roce začal vycházet časopis Březová kůra? 

3)  Jak dlouho je třeba přispívat do Březové kůry ke splnění jedné z podmínek 
k získání Tekumsehova štítu?  

4)  Kolik nováčků splnilo v lednu u Zálesáků nováčkovskou zkoušku?  

5)  Jaký název původně neslo dnešní americké velkoměsto New York? 

  

 

 

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                  Přijď mezi nás!!!! 

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 31.1.2019. 

http://www.shawnee.cz/

