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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Jsme za polovinou! Ptáte se za polovinou čeho? No přece dalšího kmenového 
roku! Venku za okny o sobě sice ještě dává vědět zima, ale vy možná právě sedíte 
ve svém vyhřátém pokoji a šijete si capote, na který jste si na našem Indiánském 
dni nastříhali deku, a jistě vám zvedne jinak možná lehce skleslou náladu zjištění, 
že do příštího letního tábora zbývá kratší čas, než uběhl od posledního dne 
minulých letních prázdnin. A než se pročtete na poslední stránku tohoto čísla 
Březové kůry, budete k táboru zase o nějakou tu hodinku blíže. To je docela 

příjemné zjištění, co říkáte? 😉 

A co nám v kmenovém životě přinesl právě se končící únor? Tak třeba jednu změ-
nu v původně naplánovaném programu akcí. Z organizačních důvodů na straně 
T.O. Kamarádi došlo ke zrušení společné hry městem, která se měla konat v Šum-
perku, ale jak už to tak bývá, všechno zlé je k něčemu dobré. My jsme tak mohli 
vyrazit do přírody a společně si užít v posledních letech ne zrovna obvyklé poc-
tivé zimy. Zasněženým údolím Moravské Sázavy jsme vlakem dorazili do Krasíko-
va a odtud se vydali na jedno z bývalých tábořišť kmene, abychom mohli mj. po-
kročit dále v plnění OP, které jsme vám nabídli v lednové Kůře (naší podnáčelnici 
Eddie rovnou gratulujeme k jeho úspěšnému splnění). Neodpustím si na těchto 
řádcích dvě malá rýpnutí – i cesta může být někdy cílem (to pro ty, jejichž neustá-
le se opakující otázka „Kdy už tam budem?“ mi ještě rezonuje v uších) a píše-li se 
na zvadle něco o vhodné obuvi a oděvu, není tam tato poznámka zbytečně (to 
pro ty, kteří mají potřebu vyrazit do lesa v outfitu hodném manekýn a pak se diví, 
že mají v botách mokro a je jim zima). Zamyslete se občas nad svým počínáním! 

Druhou kmenovou akcí byl již zmíněný Indiánský den. Dlouhá příprava se vyplati-
la a zábřežský kulturák opět zažil velkou a pestrou šavanskou akci. Na zdárném 
průběhu se podílely desítky dobrovolníků a ti přiložili menší či větší polínko do 
ohně, který zažehl úsměv na mnoha tvářích menších či větších účastníků z řad 
nejen šavanských rodů, ale i spřátelených oddílů či zábřežské veřejnosti. Děti 
mohly využít ke dvacítce stanovišť, na kterých si hrály, malovaly, navlékaly, stří-
haly, navrhovaly, foukaly, vybarvovaly, vypalovaly, razily, vyráběly anebo si ne-
chaly zaplést zdobené copánky či pomalovat obličej válečným indiánským malo-
váním a u toho všeho si poslechnout, jak to šlape kapele Zakafy. Díky všem!!!! 

OSg. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE  
 

… příbramský kmen Midé Mohawkové se účastnil nejen indiáns-

kého dne, ale také dorazil na naši výstavu časopisů, která se ko-

nala v neděli 24. února.  

… člen rodu Medvědů Čmelák složil Zasvěcovací zkoušku a stal 

se tak právoplatným bojovníkem kmene Šavanů. Medvědi tak 

mají již 5 bojovníků! 

… Indiánský den vyžadoval dlouhodobou přípravu. Velkou opo-

rou byl bratr Komár. Ten nechal také vyrobit dřevěné válečné 

štíty, o které byl mimořádný zájem. Celkem jsme jich měli 25 a 

většinu si odnesli členové jiných oddílů a snad budou dobře 

sloužit. O kvalitní výrobu se staral Tarzan a Slávek. 

… před Indiánským dnem jsme vyměnili obě dvě naše vývěsky.  

…akce Kuličkiáda, která se koná 23. března, bude v režii početné skupinky vede-

né WYOMINGEM a Sněhurkou. 

…na Indiánském dni jsme mnozí nelenošili a plno z nás si udělalo střih na capote 

a také se dostalo na roucha. U WATOKNAPY se vystřídala celá řada bojovníků – 

IQ, Korálka, Lasička, Liška, Kajda, Sedmikráska, Kecalka, Čmelák, Betty, Čivava.  

… nové dekrety na OP vyrobila WATOKNAPA a budou 

jistě dobrým pomocníkem při vaší cestě na vrchol 

hory. 

… nejvíce OP za poslední dobu mají splněno IQ a Korál-

ka. Pomáhá jim to i v Javorové nažce a blížící se sněm, 

který uspořádáme společně s brněnskou Hvězdou se-

veru, tak bude jistě pro oba dva slavnostní událostí. 

… pan Hrdlička - tatínek od Ohně - nám nabízí louku na letní táboření. Náčelnic-

tvo se pojede podívat. Děkujeme! 
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… pomalu se blíží i letní tábor, a tak myslete na 

dokoupení tábornického vybavení, které se jistě 

bude hodit i na víkendové táboření. Táborové 

bedny dostaly další nové sestřičky. Kamarád a 

šaman Ksigudanu WAKIŠAKA dovezl další várku, a 

tak jsme na Indiánském dni mohli malovat a bude 

to na letošním táboře jistě paráda. Díky, Waki! 

… bowling turnaje se v Šumperku účastnili - za 

Šavany MIČKINIKWA, Medvěd, TAWASUTA, Eddie, 

Čača, Komár, Sněhurka, dále Mohawkové v počtu 4, Skukum za brněnské Stopa-

ře, Trpas za Liberec a pražské středisko Gatagewa v počtu 8 lidiček. Bylo veselo 

a výsledek byl tentokrát až na druhém místě ☺ Celkem nás tedy bylo 23! Komár 

pak zajistil u sebe doma všem přespolním kamarádům nocleh. Díky za to! 

                                                                                                                                                                                                                                       

Náčelník Sa. MIČKINIKWA 
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VÝPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ U KORUNY 

9. ÚNORA 2019 

V sobotu jsme se sešli na nádraží v Zábřeze 

a vlakem jeli do Krasíkova. V Krasíkově jsme 

udělali nástup a táta TAWASUTA nám vy-

světlil hru. Dostali jsme 10 sirek a když něk-

do během výpravy řekl ano, ne, jo anebo no, 

dal tomu, kdo ho na to upozornil, sirku a 

ten, kdo měl potom na konci nejvíc, vyhrál.  

Šli jsme k nějaké zřícenině kláštera Koruna, ale nedostali jsme se dovnitř, protože 

byl zazděný vchod. Tak jsme ho obešli z druhé strany a zjistili jsme, že má 

zřícenina jen tři stěny a dostali jsme se do ní zadem. Vyfotili jsme se a dále šli 

k akvaduktu, který je nejstarší funkční v České republice. 

Pak už jsme vyrazili do kopce. Po cestě jsme se každý snažili ukořistit co nejvíce 

sirek. Když jsme došli na bývalé tábořiště Šavanů, udělala Koloušek oheň na orlí 

pero a my si vařili polévky. Když jsme si uvařili a najedli se, tak jsme hráli Skokany. 

Při hře jsme se snažili přeskočit co nejdál na soupeřovo území, střídali jsme se a 

který tým skočil na soupeřovo území dále, vyhrál. Pak jsme hráli Maják. Jeden 

tým si zakryl oči a dělal lodě a druhý se rozmístil všude kolem a šuměl jako 

skaliska. Táta TAWASUTA byl maják, který houkal, aby se tým se zavázanýma 

očima k němu dostal a nenarazil přitom do skalisek. Nakonec jsme hráli hru Mise 

nálepka. Museli jsme na soupeřovo území nalepit na velký papír co nejvíce 

papírků naší barvy a nesměli nás při tom chytit. 

Pak jsme si vzali batohy a šli jsme zase dál. 

Po cestě jsme si zahráli lidské pexeso s pí-

sněmi. Pak jsme šli vesele až na nádraží 

do Hoštejna, kde jsme vyhodnotili hru 

Sirky a vyhrál Vrabčák. Eddie také 

vyhlásila bodování. Když nám přijel vlak, 

nastoupili jsme a jeli zpátky do Zábřeha, 

kde jsme se rozešli. Akce se mi líbila. 

Ga. Sedmikráska 
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INDIÁNSKÝ DEN 

23. ÚNORA 2019 

Poslední únorovou sobotu nás čekala akce, která 

nebyla klasickou kmenovkou, ale chystali jsme se 

na ní přivítat i mnoho mimokmenových účastníků 

a zároveň se kromě vlastní zábavy věnovat práci 

na pozvednutí úrovně našich společných táboření. 

Díky dlouhodobé přípravě a obrovskému množství 

práce mnoha a mnoha pomocníků se obojí poved-

lo na výbornou. 

Dlouho před dnem D se chystal plán celé akce, 

MIČKINIKWA domluvil se Zdeňkem Davidem pro-

nájem kulturáku, oslovil spoustu dlouhodobých příznivců našeho kmene, o kter-

ých dávno víme, že na prosbu o pomoc kmeni přispěchají bez rozmýšlení s jasnou 

odpovědí: „Ano, přijdu rád/a!“, dále s kmenovou radou doladil svou vizi průběhu 

akce a dle svých možností jsme se pak všichni společně pustili do práce, na jejímž 

konci byl slavnostní ra  nní nástup všech příchozích při zpěvu večerní písně kmene 

Zuni.... 

 Poté už se spousty dětí a jejich 

rodiče, tety, strejdové či praro-

diče vydali na obchůzku po jed-

notlivých stanovištích, aby se 

koukli, co pěkného si mohou 

vyrobit nebo vyzkoušet. Po-

stupně se tak kulturákem zača-

li prohánět malí indiáni s váleč-

ným malováním na obličeji, o-

zdobou z peří a koňských žíní 

ve vlasech, zapletenými copánky a korálkovými náramky se sadou indiánských 

kostek v kapse a papírovým modelem svého týpí v ruce. Zkrátka kdo chtěl a 

nebál se pustit do práce, své si rozhodně našel a odcházel spokojený a s nějakou 

tou památkou na příjemně prožitý den. Ostatně spousty pozitivních ohlasů, které 
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jsme si od návštěvníků na místě vyslechli, jsou toho důkazem, a na následujících 

stránkách se můžete do některých jejich hodnocení začíst. 

 Jak už bylo zmíněno, velký význam 

měla akce i pro náš kmen, a v tom-

to směru spousta z vás uspěla na 

výbornou. I vy jste neváhali a rád 

zde napíšu, že vám šla práce od ru-

ky. Předmalovali jste si pěkné vzory 

na zbrusu nové táborové bedny (a 

těším se, až je uvidím hotové!), na-

stříhali si deky na nové capoty, vy-

robili si nová indiánská zrcátka nebo si navrhli legendy na svá roucha. Je jen na 

vás, zda započatou práci dokončíte, ale já věřím, že vás žádný zádrhel v práci na 

obohacení vaší táborové indiánské výbavy nezastaví. Nebojte se v takovém 

případě oslovit kohokoli z vedení, rádi vám poradíme a pomůžeme! 

Na závěr bych rád zmínil, že nemalý 

přínos měla akce i k posílení vazeb se 

spřátelenými oddíly ze všech koutů 

České republiky. Rádi jsme se viděli 

s příbramskými Mohawky, pražskou 

Gatagewou, frýdeckomísteckými Ta-

te-o-šota, olomouckými Rysi, hrabov-

skými Zálesáky, brněnskou Hvězdou 

severu nebo šumperskými Kamarády. 

S mnohými z nich jsme se ještě setkali při příjemně stráveném večeru na 

bowlingu v Šumperku, který pro ně byl takovým malým poděkováním za to, že 

vážili mnohdy dalekou cestu k nám do Zábřeha. Tak na viděnou příště! 

OSg. TAWASUTA  
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INDIÁNSKÝ DEN - OHLASY NÁVŠTĚVNÍKŮ  
Opět vydařená akce. Vládla tu pohoda, děti se aktivně zapojovaly do činností na 

stanovištích. Nikdo se nenudil, atmosféru zpříjemnila super kapela. Díky všem 

organizátoru a lidem, kteří se podíleli na tom, že se třeba pár dětí zvedlo od 

počítače a šlo se zabavit jinak.  Více takových akcí!     Markéta 

Děti na stanovišti Indiánské kostky byly velmi kreativní a ukázněné. Nikdo se 

nepopálil. Stanovišť bylo hodně a Mráček chválí muzikanty.        Mráček 

V Zábřehu docela dost lidí, zájem i šikovnost - budete fest ozdobení.  
      Neznámý návštěvník :-) 

Celá akce působí příjemně. Krásné výrobky, šikovné děti a na pozadí hezká 

hudba. Díky za pozvání.           Tomáš - Strejda Vláček, T.O. Kamarádi Šumperk 

Fajn akce. Správná atmosféra. Spousta stanovišť se zajímavými výrobky. Rád 

jsem se zúčastnil.            Koudy, T.O. Kamarádi Šumperk 

Pěkná akce, spousta zajímavých věcí.       Gatagewa Praha 

Mnohokrát děkujeme za pozvání na tuto parádní akci. Obdivuji toto nasazení a 

obrovskou organizaci. Jsme rádi, že jsme mohli tady být a Šavanům přejeme jen 

to nejlepší do jejich další činnosti.  CHIBIABOS, TOM 20211 Hvězda severu Brno 

Bylo to tu moc prima. Příjemná atmosféra. Spousta prima lidiček. Díky. 
            Želva, Rysi Olomouc 

Obdivuji MIČKINIKWU, že má takovou výdrž zorganizovat velké akce na 

Zábřežsku ♥ Ať žijí indiáni, je to kouzelné, že v dnešním světě techniky na vás 

dýchne romantická atmosféra dávných časů. – Howgh, WASTE VŠEM, CO MAJÍ 

CHUŤ SE PODÍLET.          Neznámý návštěvník :-) 

Děkujeme za takové akce, které pořádáte. Užili jsme si to tady a příště určitě 

přijdeme zase. Vyrobili jsme si krásný štít.        Johnovi 

Akce se nám velmi líbila. Holkám se nejvíce líbilo, že si věci mohly samy vyrobit 

a vše jim bylo krásně a trpělivě vysvětleno. Mockrát všem děkujeme za krásně 

strávený čas.            Neznámý návštěvník :-) 
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Úžasná atmosféra. Člověku se nechce ani odejít. Čas utekl tak rychle, muzika a 

přátelský přístup. Děti si užily všelijaké zábavy. Výroba, tvorba vlastního štítu, 

ozdoby do vlasů.            Neznámý návštěvník :-) 

Škoda, že lidé neseberou děti od té moderní techniky a neukážou jim, že zábava 

může být daleko plnohodnotnější. A tahle báječná skupina lidí přesně ví, jak dětí 

nalákat a ukázat jim, že to jde i jinak.        Neznámý návštěvník :-) 

Moc vám všem děkuji za krásný den.         Wendy 

Hned první stanoviště mě zaujalo výběrem ptačích pírek, žíní, nadělaných 
kornoutků a korálek tu bylo dost. Každé další stanoviště jsem jen zírala a indiánští 
přátelé mi ochotně podali výklad k výrobkům. Dýmky z catlinitu, výšivky z ostnů, 
lenošky, nádherná indiánská roucha, spousta věcí, které stály za pozornost a 
obdiv. Nejvíce mne potěšilo, že se na toto výročí sjeli skauti z celé republiky, že 
vážili dalekou cestu. Pro každou věkovou kategorii a pohlaví se našlo stanoviště, 
které stálo za to. Byla jsem úplně „paf“ z toho, že se nahoře vyrábí capote, 
indiánské truhly, ozdoby a spousta jiných věcí. Dobrá práce, Šavani! 

            Maruška Mlynářová 
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ŠIKOVNÉ RUCE  

CAPOTE - INDIÁNSKÝ KABÁT Z DEKY 
 

 Pamětníci si možná vzpomenou, že jsem v Kůře kdysi 

zavedl rubriku Šikovné ruce. Vzhledem k tomu, že se 

nesetkala s velkou odezvou, jsem ji po několika číslech 

raději zrušil. Na indiánském dni jsem se však přesvědčil, 

že šikovné ruce a chuť něco pěkného a užitečného si 

vyrobit rozhodně máte. Mnoho z vás se totiž na stano-

višti, které jsem zajišťoval s TUWANAKHOU, pustilo do 

nastříhání deky na capote. Pro ty, kteří se z nějakého dů-

vodu do výroby nepustili a zpětně toho litují, anebo ty, 

kteří teď doma sedí nad nastříhanými kusy deky a marně 

vzpomínají, jak dál, rubriku jednorázově oživujeme a přinášíme návod na výrobu. 

Máte-li před sebou nerozstříhanou deku, je nutné si důkladně promyslet, jak 

střih rozměřit, abychom minimalizovali odpad a pokud možno na ni vměstnali 

všechny díly, které k ušití kabátu potřebujeme. Při měření počítejte s rezervou, 

pod kabátem budete většinou nosit i další oblečení. A teď už můžeme měřit (ro-

změry na obrázku jsou na 

dospělého muže!). Nej-

dříve si promyslete, jak 

dlouhý chcete kabát - zda 

jen ke kolenům anebo do 

půli lýtek. Delší už nedo-

poručujeme kvůli urousá-

ní v mokré trávě. Změřte 

si vzdálenost od ramene 

po kolena/lýtka a nezapo-

meňte nahoře přidat na 

zádech a bocích cca 12 cm 

na třásně (viz obrázek). 

Šířku zad měříme jako 

vzdálenost mezi otvory 

pro rukávy a při měření 

Sešít k sobě 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQp5mH_7HPAhXESBQKHWz_CXYQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/bull-skull-cliparts/&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNGq5KK5Z8P_fECEBZd2truncQ2B0A&ust=1475149637151843
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šířky přeních dílů počítáme s překryvem alespoň 10 cm na 

každé straně, aby nám pod kabát netáhlo. Po vystřihnutí 

celého dílu ještě shora nastřihneme otvory pro rukávy 

v délce poloviny obvodu budoucích rukávů a nyní už 

můžeme sešít na obou stranách ramena. 

Rukávy změříme od ramene po zápěstí a opět k jejich délce 

přidáme cca 12 cm na třásně na ramenou. Při měření 

obvodu opět nezapomeňte, že pod kabátem budete nosit i 

jiné oblečení, počítejte tedy s rezervou. Sešijeme každý 

rukáv po jeho delší 

straně (avšak jen po třásně!) a můžeme se 

pustit do přišití rukávů ke kabátu. Ještě před-

tím otočíme kabát naruby tak, aby ramenní 

švy byly na jeho vnitřní straně, a při našívání 

rukávů zase dáme pozor, aby třásně v horní 

části obvodu rukávu zůstaly viset zvnějšku a 

neskončily uvnitř 😊 (viz celkový obrázek 

capote). 

Teď už zbývá jen ušít kapuci a máme téměř hotovo. Máme-li dostatečně velkou 

deku, můžeme vyrobit kapuci ze dvou rovnoramenných trojúhelníků, přičemž 

ten spodní má prodlouženou dolní stranu, 

aby se kapuce dala pohodlně nasadit na 

hlavu. Pokud nám příliš materiálu nezbývá, 

vystačíme si i s obdélníkem velikosti zhruba 

60x35 cm a po-

stupujeme dle o-

brázku – obdél-

ník podél kratší 

středové osy pře-

hneme a sešijeme jeho zadní stranu od přehybu dolů, 

dle obrázku ještě do špičky kapuce při sešívání 

vložíme dva střapce vystřižené ze zbytků deky. 

Hotovou kapuci našijeme ke kabátu a pokud nám zbyl 

dostatečně dlouhý odstřižek, můžeme si z deky vyro-

bit i pásek na zavázání kolem pasu. V opačném 

případě si vystačíme i s klasickým koženým opaskem. 
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Na závěr doporučujeme olemovat okraje kabátu vhodným tkalounem. Kabát 

bude lépe vypadat (a že byli indiáni velcí parádníci!) a zároveň se kraje nebudou 

třepit. Zruční estéti si mohou také vykorálkovat nějakou pěknou rozetu a našít ji 

na kapuci, z jejich kabátu se rázem stane umělecké dílo! 

Během indiánského dne jsme se zájemci o nové capote nastříhali něco ke 

dvacítce dek a většinou se jednalo o členy našeho kmene. Doufám tedy, že své 

stylové kabáty zdárně dokončíte a pochlubíte se jimi při jarním táboření anebo 

na letním táboře. Držím vám palce ve vaší snaze! Sám mohu potvrdit, že za 

chladných večerů je capote neocenitelná součást výbavy a při táboření v týpí na 

vás vypadá rozhodně lépe než ta nejmódnější bunda. Šavanské tábory tak díky 

vám opět získají na pověstné setonovské malebnosti.  

 

S použitím materiálů od TUWANAKHY a Velké indiánské knihy od L. Krupčíka 

OSg. TAWASUTA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Tentokrát Kůra přichází s pomocným materiálem na ovládnutí znalostí, které 

vám nejen pomohou ke splnění orlího pera, ale také je hojně využijete v běžném 

fungování ve „světě bílého muže“. Prostředky hromadné dopravy využíváte 

nebo v blízké budoucnosti budete využívat prakticky denně a dokázat si zjistit, 

kdy vám který spoj jede, je naprosto základní dovedností. Jistě, v dnešní době 

prodchnuté elektronickými vymoženostmi se vyhledávání v papírových jízdních 
řádech může jevit jako přežitek a pozůstatek datovým signálem nedotčeného 

pravěku, ale i vy se nejednou dostanete do situace, kdy u sebe nebudete mít 

mobil, případně budete postrádat signál anebo dostačující zbytky energie v 

baterii svého mobilu a liščí ohon ani ebonitová tyč nebudou jako naschvál v 

dosahu. 

Začněme tedy tím jednodušším, co už ti starší z vás jistě ovládají. Samozřejmě 

mám na mysli elektronické jízdní řády. Asi nejznámějším vyhledávacím portálem 

je stránka www.idos.cz. 

Jsme-li online, zadáme tuto adresu do vyhledávače a jakmile se web načte, 

nabídne nám základní vyhledávací obrazovku – viz obrázek. Nejprve s pomocí 

rozbalovací šipky zvolíme v poli „Jizdní řád“ typ řádu, který hledáme: 

vlaky+autobusy, leteckou dopravu, integrované dopravní systémy krajských 

měst ČR či MHD některého z ostatních měst dle nabídky. 

Nás tedy zajímají 

už předvolené vla-

ky+autobusy. Nyní 

není nic jednoduš-

šího než vyplnit do 

příslušných polí 
odkud a kam po-

třebujeme cesto-

vat (při zadávání 

měst či konkrét-

ních zastávek vám 

http://www.idos.cz/
http://www.idos.cz/
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systém sám postupně nabízí možné destinace) a dále požadované datum a čas 

odjezdu (případně příjezdu do cílové stanice) našeho spoje. Náročnější cestova-
telé pak mohou kliknutím na volbu „Rozšířené hledání“ zvolit přísnější požadavky 

na vyhledávané spoje – např. jen přímé spoje nebo naopak počet přestupů, 

maximální dobu na přestup, nabídnutí jen spojů s lůžkovými vagony apod. 

Jakmile máme zadáno, tla-
čítkem HLEDAT spustíme vy-

hledávání. Na monitoru či 

displeji pak uvidíme nabídku 

spojů splňujících naše zadání 

(obrázek vlevo). Pokud by 

nám vyhledané spoje nevy-
hovovaly, můžeme pomocí 

šipek „předchozí“ a „násle-

dující“ přejít na ty dřívější či 

naopak pozdější. K jednotli-

vým spojům najdeme na obrazovce nejen časy odjezdu a příjezdu, ale také číslo 

spoje (pokud na něj klikneme, otevře se nám stránka se stanicemi na trase a časy 

jejich průjezdu), informaci o samostatných oddílech pro přepravu spoluzavaza-
del (např. jízdních kol) nebo oddílech pro cestující s dětmi či pasažéry s tělesným 

postižením. Zjistíme zde i dobu jízdy a vzdálenost mezi stanicemi. Vyhledané 

spoje lze také jednoduše vytisknout, exportovat do pdf formátu či poslat mailem, 

další užitečnou možností je okamžité zakoupení jízdenky u příslušného dopravce. 

Složitější možná pro vás bude vyhledávání v papírových jizdních řádech, i když i 

s těmi se můžete běžně setkat například na zastávkách autobusu:  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip197A3cjgAhWH2aQKHdgnAesQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.obec-stasov.cz%2F%3Fpage_id%3D17&psig=AOvVaw3r9B94QFDcS8vgoUkn7Shj&ust=1550697754468831
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Vyznat se v tomto jízdním řádu není nikterak složité. Jeho záhlaví nese informace 

o čísle linky a trase spoje, neméně důležitým údajem je také období platnosti 

jízdního řádu v pravém horním rohu. Zobrazený jízdní řád je typem řádu 

obousměrného – uprostřed se nachází sloupec se všemi zastávkami na trase 

spoje, v levé části pak pro každý spoj samostatný sloupeček s časy odjezdů 

z jednotlivých zastávek od té horní-startovní až po nejspodnější-konečnou. 

Vytečkované nebo vyšrafované zastávky značí, že v nich spoj nezastavuje anebo 

do nich vůbec nezajíždí. Pravá část pak zobrazuje stejné informace pro spoje 

jedoucí opačným směrem, startovní zastávkou je pak logicky ta nejspodnější. 

V záhlaví jednotlivých sloupečků-spojů najdeme jednak piktogramy, které nám 

říkají, že spoj jede například jen v pracovní dny, o sobotách anebo o nedělích a 

ve dnech státních svátků, a jednak číslice, jejichž význam je vysvětlen ve spodní 

části jízdního řádu (mohou nás například informovat, že určité spoje nejezdí 

v době školních prázdnin nebo v určité dny v roce apod.) Prostudováním 

piktogramů, číslic a jejich vysvětlivek se vyhnete nepříjemným okamžikům, kdy 

marně čekáte na spoj, který ten den vůbec nejede. Užitečná rada pro případ, kdy 

zjistíme, že nám žádný spoj v požadovanou dobu nejede, a rozhodneme se raději 

vyrazit pěšky - vedle názvů zastávek si můžeme vyhledat sloupeček nadepsaný 

„km“, který nás informuje o vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami 😉 

S typem obousměrných jízdních řádů se setkáme především v sešitech, které 

pravidelně vydávají jednotliví přepravci a které obsahují informace o všech 

linkách, které tento přepravce v dané oblasti zajišťuje. Pak se nám pro rychlejší 

hledání hodí znát ono číslo požadované linky (autobusové sešity mají „obsah“ 
s číslem linky, vlakové pak mapu s vyznačením čísel železničních tratí) a dohledat 

si konkrétní jízdní řád dle čísla v záhlaví. Dále existuje typ jednosměrný, s nímž 

se setkáme nejčastěji na autobusových zastávkách. Jak už název napovídá, 

najdeme v něm časy odjezdů jen v jednom směru, a to v tom, v němž jedou 

autobusy ze zastávky, na níž právě stojíme. Potřebujeme-li se vydat druhým 

směrem, nezbývá nám než bezpečně přejít silnici a vyhledávat v jízdním řádu 

platném pro opačný směr 😊 

A ještě jedna rada na závěr – nezapomeňte si 

zaznamenávat vaše kilometry ujeté vlakem, 
pomohou vám se splněním mistrovství Cestovatel! 

 

OSg. TAWASUTA 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOv-_E58jgAhXRwKQKHWbsCccQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.nasenoviny.net%2F%3Fpage%3D10%26own%3Df%26ida%3D229&psig=AOvVaw0bkZMFY8YcWchjcW2Oa9nd&ust=1550700448139125
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SPŘÍZNĚNÉ ODDÍLY
  

HVĚZDA SEVERU BRNO 

Prvně bych se chtěl zmínit o klubu, který nemá s Hvězdou Severu téměř nic 

společného a o němž už neexistují téměř žádné informace. Někdy v roce 1993, 

buď těsně před hlavními prázdninami či na začátku nového školního roku, založili 
tři kluci Hynek, Vojta a Petr klub, kterému dali jméno Ochránci slabých a chudých 

podle vzoru čtvrté Bobří stopy, kterou někde sehnal Hynek. Zalíbila se jim 

klubovní idea a klub se začal pomalu rozrůstat. Měl vlastní kroniku, řád a spoustu 

věcí, které má mít správný klub. V průběhu své kratičké historie se v něm objevilo 

asi šest kluků včetně Vojtova bráchy 

Honzy. Měl několik pořádných akcí, ja-
ko např. Meruňková schůzka a podob-

ně. Ale jinak nikdo nevěděl, co se v ta-

kovém klubu vlastně dělá – zkoušelo 

se lovit bobříky, pořídit si KPZ, ale 

hlavní náplní byly nejrůznější hry, zá-

vody, olympiády a krátké výlety na ko-

le po čtvrti a na blízkou planýrku, kte-
ré se říkalo Pahorek či Hliniště. 

Klub se rozpadl pravděpodobně v zimě z roku 1994 na rok 1995. První zimu 

přečkal bez činnosti, po druhé se už nevzpamatoval. Zachovala se jen kronika s 

několika málo zápisy a chabé vzpomínky členů. 

A teď proč jsem se o tomto klubu vůbec zmiňoval. 14. dubna 1996, snad na 

popud staré záležitosti zakládají tři kluci nový klub. Jmenují se Patrik, Honza a 

jeho mladší bratr Vojta. Na místo vedoucího je dosazen Honza a patronem klubu 

se stává Statečný a Udatný Tomášek (S.T.U.), historická to postava. Tak začíná 

První období Hvězdy Severu, i když se klub zatím nejmenuje nijak. O těchto po-
čátcích víme díky Honzovi, který později na nátlak mladších členů tyto dějiny se-

psal jako úvod naší první kroniky. Klub zatím neměl žádný název, ale program byl 

poměrně bohatý. Všichni tři byli nadšeni klubovní činností a těšili se na každou 

novou schůzku. Konala se též jedna výprava, na které byl přítomen i S.T.U. Ten 

šel prý většinu cesty vepředu a značil ji šipkami. Nakonec, když už šipky zmizely, 

si Vojta všimnul „pohybujícího se keříku“ a tak byl patron objeven a pronásledo-
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ván. Natolik mistrně kličkoval mezi stromy, že s ním nakonec byl uzavřen mír a 

bylo mu dovoleno dále značit cestu...  

Kromě her se ale také určovali brouci i rostliny a vedly se o nich rozsáhlé diskuze. 

Prý to byla jedna z nejlepších výprav z počátků našeho klubu. Dokonce dostal i 

„výstražku“ od neznámého teroristy. Bohužel (či snad naštěstí?), i když byla pís-

menka velice pečlivě vystříhána z novin, byl pachatel velmi rychle objeven – kdo 
jiný než Honza. Na konci výpravy všichni potkali Paní se psem a Patrik si všiml, 

že vypadá jako Čarodějnice. Toto setkání na delší dobu poznamenalo celý klub... 

Nedlouho po výpravě totiž klub dostal od Čarodějnice dopis psaný zeleným vý-

tažkem z rulíku zlomocného a Čarodějnice začala celému klubu dávat nejrůznější 
úkoly. Dokonce se prý k všeobecnému úžasu občas objevila, kupodivu docela po-

dobná Honzovi. Naopak k jeho překvapení se občas ukázal i jakýsi kouzelník, po-

dobný zase na Patrika. Byly to pěkné časy, většina kluků připravovala pro ostatní 

dlouhodobou hru a všem se v klubu líbilo. Brzy ale zájem o něj začínal pomalu u-

padat (přesněji řečeno zájem o klubovní činnost jako takovou). Byl přímo úměrný 

tomu, jak často se zjevovali kouzelník a ježibaba. Na jedné schůzce, 19. září 1996 
se všichni věnovali sbírání kaštanů u Hadry a v Hadře (mateřská školka v Černých 
polích „za zubákem“ – zubařským střediskem. Název vznikl tak, že ve škole řekla 

paní učitelka Patrikovi: „Mateřská škola Hadra!“), na které byl přítomen jen Hon-

za a Vojta, se na schůzce objevil i Vojtův a Honzův kamarád Hynek (s Vojtou cho-

dil také do společné třídy) a byl přijat do klubu. Nasbírali jsme spoustu kaštanů, 

a protože jsme neměli žádnou tašku, zavázali jsme Honzově bundě rukávy a spo-

dek a do díry na hlavu nasypali náš poklad. 

Když jsme šli domů, Vojta držel jeden rukáv, Hynek druhý a všichni do jednoho 

zpívali, či spíše křičeli: „Pták Jelimák, Pták Jelimák!“ Poté se Hynek oddělil a 

ostatní potkali paní se psem, která se o nás vyjádřila památnou větou, která zněla 

asi takto: „To je záslužné, sbírat kakany!“ Na počest těchto událostí se nejen 
kaštanům začalo říkat kakany, ale byl celý klub pojmenován Pták Jelimák! a 

bunda, která byla kaštanonosičem, byla pojmenována taktéž Pták Jelimák. A 

nezapomeňme na klubovní svátek, výročí Ptáka Jelimáka 19. 9. 1996! Na jedné 

z pozdějších schůzek byl ovšem název klubu změněn na žádost Hynka a byl 

pojmenován na Vojtův návrh Hvězda Severu, kteréžto jméno vydrželo dodnes. 

Touto schůzkou začalo Druhé období Hvězdy Severu neboli podle některých 

zdrojů období HVHP I. (Hynek, Vojta, Honza, Patrik I.). Podle dobových pramenů 

prý Hynek do klubu vnesl více a nové činnosti a po nedlouhém čase vstoupil i Ni-

kola (vzpomeňme staré úsloví „Jackson – král popu, Nikola – král pogu“). Z toho-

to období se dochovaly například zápisy druhé a třetí schůzky. Ovšem i tak je za-
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chovaných materiálů velice poskrovnu. Víme ale například, že se zvláště vyzna-

čovalo velkou oblíbeností hry Na ducha, která byla přivedena k dokonalosti. Ni-
kola ovšem na začátku dubna (pravděpodobně) 1997 vystoupil, čímž nastalo 

„poobdobí“ HVHP II. a asi po dvou měsících vystoupil i Nikolův nerozlučný kama-

rád Patrik a to definitivně. Patrik byl totiž zřejmě světovým rekordmanem ve vy-

stupování z klubu. Vystoupil zhruba patnáctkrát a některá jeho „vystoupení“ tr-

vala méně než minutu. To byl začátek Třetího období Hvězdy Severu. 

Toto období, trvající zhruba dva roky, se vyznačovalo velice proměnnou úrovní 

naší činnosti. Byly chvíle, kdy náš program byl nabitý, ale byly i chvíle úpadku, z 

nichž se, hlavně k jeho konci, stával dlouhodobý problém, kdy třeba tři měsíce 

nebyla jediná akce. Bylo to zapříčiněno různými důvody, jedním z nich bylo stě-

hování všech tří členů o prázdninách 1997. Po tomto „neštěstí“ už nebydleli ve-
dle sebe, místa schůzek se přesunula a už to nebylo tak idylické. Ale i tak se kona-

la spousta skvělých zapamatováníhodných akcí. Například na schůzce 22. 5. je 

první připomínka Hyňasovy nedochvilnosti: „Nakonec jsme šli domů a Hyňas zas 

přišel pozdě“. Nebo schůzka, na níž jsme pozorovali veverky, dvě schůzky, na 

nichž jsme vymýšleli náš znak (zde je třeba připomenout malé podvůdky vůči na-

ší tehdejší Ústavě), či památná Výprava za Světlem. Byla to výprava do Cacovic 

a do Obřan, na níž jsme vylezli obřanským lomem vzhůru, až jsme zpozorovali 
v sedajícím soumraku žlutozelené světlo. Došli jsme k němu a zjistili, že to je jaká-

si obrovská míchačka na beton. Hned z toho pro nás bylo místo přistání mimo-

zemšťanů. Nebo také Schůzka v Tajemném domě na podzim roku 1997. Tohoto 

roku jsme se konečně také odhodlali přihlásit jako 211. klub do Bobří stopy dne 

6. 4. 1998 a hned jsme začali o to pilněji navštěvovat tehdy pořádané klubovní 

čtvrtky, a i jinak jsme se zapojili do její činnosti. Večer světel 17. 12. 1997, promí-
tání Cesty na jihozápad 27. 2. atd. Prý jsme tehdy působili jako docela komické 

postavičky, zvláště pak Hyňas s Vojtou, které si všichni pletli a měli je za bratry. 

Ke vtipnosti našeho klubu přispívaly i naše hlášení, ve kterých jsme popisovali 

naše klubovní funkce vzniklé na první schůzce roku 1998 (15. 1.). Funkce byly: 
ředitel (Honza), předseda (Hyňas) a vedoucí (Vojta). 

Měli jsme přesně rozdělené funkce – kdo bude psát hlášení, kdo bude reprezen-

tovat klub, kdo se bude starat o kroniku, kdo o bodování… V roce 1998 byla vyna-

lezena taktéž klubovní hra na Kulíška, podle nějakého plukovníka, který tou do-

bou utekl ze zajetí teroristů, a zúčastnili jsme se tábora Bobří stopy Cesta k Bob-

mu jezeru. Ovšem po prázdninách již náš klub začal opět velice upadat a tento-

krát, poprvé v jeho historii, to vypadalo na skutečný zánik. Během zimy a brzkého 
jara jsme měli jedinou klubovní akci! Věci se rozhýbaly až ke konci března. Honza 

se totiž seznámil díky Sharpovi z vedení Bobří stopy s Martinem, který se už delší 



19 
 

dobu snažil založit klub. Měli jsme dvě schůzky, jestli tedy do tohoto setkaní jde-

me, a, naštěstí, jsme se potkali na Uličkách 99 (27. 3.). Našli jsme se na Morav-
ském náměstí díky žlutým špendlí-

kům v klopách kabátů a po krátké 

procházce přes Špilberk jsme se 

dostali do klubovny na Kopečné u-

lici. Uličky jsme hráli jako ulice Ma-

lá Pekařská, a i když jsme se neumí-
stili nijak slavně, tato akce nás dost 

stmelila a přehoupla vlastně náš 

klub do Čtvrtého období Hvězdy 

Severu. 

Po pár dnech se konala naše první společná schůzka, 10. 4. 1999. Condor, jaká 

byla Martinova přezdívka, nás zavedl do své klubovny na vršku pod lesem na 

ostrohu mezi Královým polem a Mokrou horou. Byla to sice jen dělnická buňka, 

ale nádherně vyzdobená a moc útulná. Schůzky začaly být každý týden. Bylo to 

velmi šťastné období, i když se z něj nedochovaly téměř žádné záznamy. Konala 

se například velká akce – Výprava do pražských Stínadel a do Sluneční zátoky 

17. – 18. 6. 1999. Na této akci i s KBS Albatros (Racek, Radek a Šnek, náš spřátele-
ný klub), Dva Divoši (Čiki a Miguel), Jestřáb a od nás Condor, Hyňas, Vojta jsme 

založili památný klub Mondscheinova 9, jejž jsme stvrdili vhozením zapečetěné 

krabičky pod volný dlažební kámen ve slepé stínadelské uličce mezi kostelem 

Svatého Jakuba a zahradou uctívačů Ginkga (kde přesně toto místo bylo, zůstane 

tajemstvím zasvěcených…). V noci jsme přespali v Prokopském údolí, kam jsme 

se horko těžko dotrmáceli, a ráno jsme pokračovali do Sluneční zátoky, kde se o-
dehrála skvělá bojová hra. Tato akce byla účastníky vyhlášena nejlepší akcí roku 

– a to je co říci! 

Pak se jelo na Indiánský tábor. Na něm již chyběl Honza, kterému se touto dobou 

přezdívalo Kytičkář či Wewoda a spolu s námi byli v družince Činkšipi čontanka 

(Synové lesa) i tři členové Albatrosu. 

S Hvězdou severu z Brna jsme prožili mnoho společných akcí – ohnivecký kurz, 

Memoriál Jaroslava Tůmy, Šavanské paintball turnaje, Mistrovství ve vytaho-

vání ježka v kleci, zábřežský jarmark, pomáhali nám při splavování Moravy a 

účastnili se Indiánských dnů. Prostě oddíl, který má dnes sílu. Waste, Hvězdo 
severu! 

S pomocí internetových stránek Hvězdy severu pro BK sepsal MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Dnešní šifry na sebe navazují a píše se v nich o významném dnu pro skauty po 

celém světě. BONUS 5 bodů navíc získáte, pokud napíšete, kdy tento den 

probíhá. Svou odpověď a správné řešení šifer mi do konce března zašlete na 

mailovou adresu edita.riff@seznam.cz 

1.  E FMLIF YBO WVM HVHGVIHGER 

A B C D E F G H I J K L M 

Z Y X W V U T S R Q P O N 
 

2.  F4 S1 R2 F5 S4 I4 F2 S1 

 R3 S5  

 F5 F2 S1 A1 S5 

 1 2 3 4 5 

S A B C D E 

I F G H I J 

F K L M N O 

R P R S T U 

A V W X Y Z 

 

3. AfdgkjsdfRkfrOnsBEdsfeRfrsdoaqT 

 

4. //-..-/…/-../-/-.--/-.--/--// 

 

5. JORK ÝKSTUAKS ÍSON ITUAKS NED OTNET V 

 

Sg.Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 Romantika zimního stopování. Díky bílé nadílce 

jsme se mohli během výpravy k tábořišti u Koruny 

cvičit také v určování stop ve sněhu. Narazili jsme 

na mnoho stop zajíců, srnců a psů, zkušenému oku 

zimního stopaře však neuniknou ani stopy méně 

obvyklé. A tak i přes počáteční nejistotu dokázala 

Káňata nakonec vcelku bez problémů identifikovat 

stopu samce Zetoru. Vrabčákův unáhlený odhad, 

že se jedná o staršího jedince série UŘ I, a sice mo-

del 7320 s výkonem motoru 60 kW, se podařilo dle 

vcelku zřetelných detailů stopy vyvrátit Kecalce, 

která správně identifikovala podstatně mladší šestiválec 11641 modelové řady 

Forterra s výkonem 96 kW a pohonem všech čtyř kol. A společné trpělivé půlden-

ní sledování stopy jí dalo za pravdu....stopa nás totiž dovedla až k dovedně mas-

kovanému doupěti v hloubi lesa a pozorovat zpovzdálí skrze smrkový porost idy-

lické soužití zachovalého samce modelu 11641 s mladou samicí řady Proxima Po-

wer ve čtyřválcovém provedení a s převodovkou s elektrohydraulickým reverz-

ním řazením bylo pro všechny skutečně jedinečným zážitkem. Zvláště když na 

paseku po chvíli vjel i zbytek rodinky – dva sotva odrostlé malotraktory Vari 

s převodovými skříněmi DSK-316 a DSK-317 v úpravě pro mulčování a nahrnová-

ní a obracení sena. Zkrátka zimní krajina umí pozorným návštěvníkům nabídnout 

opravdu nezapomenutelné chvíle.... 

Úspěch na poli bytového designu! Málo-

kdo z nás tušil, jaké zálibě se Liška věnuje 

mimo kmen, a tak její vítězství v meziná-

rodním klání návrhářů nábytku bylo vel-

kým překvapením. Liška však vyhrála zce-

la oprávněně. Letošní téma bylo Recykla-

ce - soutěžící obdrželi prázdnou krabici a 

měli z ní vyrobit praktický kus nábytku. Zatímco ostatní navrhovali židle a televiz-

ní stolky, dokázala Liška po pečlivé přípravě zrobit z jediné bedny obývákovou 

stěnu, rozkládací pohovku pro tři osoby, jídelní stůl a ze zbylých odstřižků plně 

funkční elektronický budík na solární pohon. Gratulujeme!   

- ŠATAZPRAS - 
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Z HISTORIE KŮRY.... 

…ZIMNÍ VÍKENDOVÁ VÝPRAVA DO PÍSAŘOVA  
 

Do této Březové kůry jsem vybral článek z víkendovky na hájenku v Písařově. Na 

výpravě tenkrát bylo docela dost sněhu a trošku speciální pro mě byla i z důvodu, 

že jsem ji měl částečně na starosti. Osobně jsem měl v oddílovém životě 

víkendovky moc rád a zrovna tahle se mimořádně povedla. V článku se vrátíme 

do března 2006 a 181. čísla Březové kůry, kam článek napsal sachem Stopař.   

Zatímco v průběhu zimy proběhly hned dvě čtyřdenní dobrovolné oddílové akce, 

které si užili především starší kluci, výprava s přespáním pro celý oddíl nebyla 

téměř půl roku. Proto jsme se vydali v půlce března na chatu olomouckých 

skautů Hájenka u Písařova. Pro 

velkou část našeho omlazeného 

členstva to byla vůbec první noc 

mimo domov, takže výprava v 

našem oddíle hodně neobvyklá. 

Navíc původně plánovaná jarní 

výprava se vlivem počasí změnila na 

regulérní zimní akci, takže jsme se k 

Hájence nejdřív museli prokopat 

sněhovou nadílkou. Přesto se nás n 

pátek odpoledne sešlo na Valové solidních 16 bodovaných členů a k tomu se 

přidali 4 lidé z vedení, takže účast byla dobrá. Nováčci z oddílu (a jejich maminky) 

ještě nemají tolik zkušeností například s balením batohu, takže to bude ještě 

potřeba vychytat. Autobus nás vysadil v Písařově před pátou hodinou a čekala 

nás asi tříkilometrová cesta k chatě, což bylo tak na hranici našich možností. 

Přesto to všichni zvládli a poté, co jsme tedy odhrabali od dveří asi metr sněhu, 

jsme začali prozkoumávat naše obydlí na příští dva dny. Kromě kuchyně se daly 

vytopit ještě dvě místnosti, takže jsme je obsadili a dopřáli si zaslouženého 

oddychu. V kamnech vesele praskal oheň, takže původně promrzlé místnosti se 

stávaly útulnější a útulnější. Připravili jsme večeři, uvařili čaj (to pravda trvalo 

déle, než jsme předpokládali) a před spaním ještě proběhlo pár her v chatě. 

Únava z cesty ale byla znát, takže kolem deváté už všichni zívali – ulehli jsme tedy 
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ke své první noci v Hájence. V sobotu ráno někteří výtečníci povídali už před 

sedmou hodinou, takže budili 

ostatní. Každopádně nás ale čekal 

den nabitý programem, takže už 

kolem osmé jsme vyrazili ven, kde 

pod vedením Tateyopy probíhaly 

všelijaké mezidružinové soutěže. Ty 

potom do svačiny pokračovaly i v 

chatě a po zblajznutí oplatku, který 

byl na svačinu, probíhal (opět mezi 

rody) boj o přenášení informací ze 

ztroskotaného dostavníku. Informace se týkaly především znalostí k 

nováčkovské zkoušce a vyhrála Káňata, která bych chtěl pochválit za soudržnost 

a nadšení. K obědu byla hromada bramboráků, jejichž výrobu provázely drobné 

trable, ale poté to Ohiyesa (který zde měl jídlo na starost) chytil do oka a šlo to 

jako po másle. Bramboráky zbyly ještě k večeři. Odpoledne konečně následovala 

etapovka. První kroky šavanských rodů na Cestě do Údolí duchů čekaly bojovníky 

na zasněžených pláních Středozápadu. Uvařit na metrové sněhové peřině litr 

vody zas nebyl tak jednoduchý úkol, ale přesto se to vítězné družině povedlo za 

nějakých 40 minut, což není vůbec zlé, a navíc zvítězili překvapivě Koníci!!! 

Posílení o Ohiyesu. Druzí byli Vlci a třetí 12 Káňata. Po svačině jsme se sesedli 

opět v chatě a sušili se, protože každý pobyt venku znamenal nutně plné boty 

sněhu a kalhoty mokré minimálně po kolena; o rukavicích ani nemluvím. Chata 

už byla od včerejška příjemně vytopená, na horních palandách bylo spíš už 

solidní vedro, takže při „oddychu“ v obytné místnosti někteří experti pobíhali bez 

trička. Je fakt, že veliká dvoupatrová 

palanda (na které spalo celkem 17 

lidí!) dávala všem vítanou příležitost 

k blbnutí a dovádění, kdykoliv se 

naskytla příležitost. Hledání 

ponožek, rukavic nebo čepic na 

takovém prostoru bylo pak o to 

zábavnější. Podvečer v chatě jsme 

ještě oživili zpěvem, který se opět 

dařil docela hlasitě a pak 

následovalo opět krátké vyběhnutí ven, spojené s nejdůležitější chvilkou výpravy 

– vyhlášení oddílové Javorové nažky za únor. Zvítězil Netopýr a z rodů Káňata. 
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Na sněhových pláních u chaty jsme ocenili i výsledky dnešní etapovky a rozdali 

už 180. číslo Březové kůry. Večer v chatě už pak příjemně plynul. Před večeří jsme 

ještě stihli soutěž o bonboniéru, ve které opět excelovali Koníci a kdo chtěl na 

večeři, musel odříkat pár bodů skautského zákona. Každý dostal arašídy, za které 

se dala koupit nápověda od znalců, jenže Helča nabourala trh tím, že dávala rady 

zdarma, a tak se někteří nacpali arašídy původně určenými jako platidlo. Hned 

po večeři následovala stezka odvahy. Musím pochválit statečnost všech prvňáků, 

kteří naprosto bez problémů zvládli všechny nástrahy. Musím říct, že pro mě byl 

hladký průběh stezky opravdu překvapivý a těší mě, že máme v oddíle takové 

odvážné kluky. Ne všichni se sice vrhali do tmavého lesa s takovou odvahou, ale 

stezku si nakonec prošli všichni. Po tom všem už bylo opět po deváté hodině a 

pomalu jsme se chystali na spaní. I druhá noc proběhla bez jakýchkoliv problémů 

a ráno nás konečně vítal trošku lepší výhled do okolí. Úplně jasno sice nebylo, 

ale lehká mlha z předchozích dnů už se rozplynula. Škoda, že už jsme jeli domů, 

což tvrdila i většina bojovníků včetně těch nejmenších – to mě tedy opět 

příjemně překvapilo. Čekalo nás 

velké balení, ale nakonec snad 

nikomu nic nechybělo a přebývaly 

nám jen dva kousky oblečení, což je 

na takovouto akci nebývale málo, i 

když možná, že maminky, až doma 

rozbalily batohy, měly jiný dojem. 

Chatu jsme uklidili, zametli a vytřeli 

a vyrazili zpět na cestu k autobusu. 

Batohy a tašky nám zase dávaly 

zabrat, ale nakonec to všichni ušli a autobus domů jsme hravě stihli. Na Valové 

už se většina rozběhla ke svým maminkám a tatínkům a řada nových Šavanů 

měla svoji první vícedenní výpravu úspěšně za sebou. Ještě jednou bych rád 

pochválil všechny, kteří i někdy v nepříjemných podmínkách (sám v noci v lese, s 

těžkým batohem na zádech atd.) byli pořád veselí a usměvaví a těší mě, že v 

našem kmeni je tolik správných kluků a holek. Myslím, že víkend na Hájence v 

Písařově se opravdu povedl.  

Napsal Stopař 

Pro BK vybral DRak 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

BIATLON NA BOBECH 

Když je sníh, hned je líp! 

A tak jsme se pustili nejen do budování 

sněhových pevností, ale naplánovali 

jsme si v Zálesáku i bobový biatlon. 

Závodníci měli za úkol vyběhnout do 

svahu a sjet dolů na bobech, doběhnout 

na střelnici a sestřelit 5 kuželek. 

V případě, že se jim to povedlo, mohli 

znovu vyběhnout a sjet kopec a teprve pak byli v cíli. Kromě vítězky starší 

kategorie Nellče Jeřabince se ale nikomu nepodařilo úspěšně vystřílet všechny 

kuželky, a tak museli závodníci obíhat 

trestná kolečka. 

Výsledné časy ale byly pozoruhodné, 

v rozmezí od 3:51,85 do 7:10,65.  

Na sněhu nás to baví a těšíme se, že si ho 

ještě užijeme. Tak ať padá….. No, snad až 

příští rok… 

Zapsala a informovala biatlonová zpravodajka Mráček 

 

 

 

 

 

 

 

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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S PÍSNÍ NA RTU 

 

Za svou pravdou stát (Spirituál kvintet)  
 

1. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, 
Emi         Hmi        F#7          Hmi 

jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. 
 

Hmi              F#7                         Hmi 
Ref: [: Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. :] 

 
2. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys' rád měl, 
už ocenil jsi kompromis a párkrát zapomněl. 

 
Ref: [: Že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. :] 

 
3. Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad', 

už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. 
 

Ref: [: Takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát. :] 
 

4. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrává ti čas, 
tvůj sok poslušně neuhnul - a ty mu zlámeš vaz! 

 
Ref: [: Neměl za svou pravdou stát, neměl za svou pravdou stát. :] 

 
5. Tvůj potomek ctí tátu, ty vštěpuješ mu rád 

to heslo, které dobře znáš z dob, kdy jsi býval mlád. 
 

6. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, 
Jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. 

 
R: [: Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. :] 

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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HERNÍK  

Skokanský souboj 

Vyznačte na louce dělící čáru. Družstvo A se postaví vpravo od 

ní, stejně početné družstvo B vlevo. Závodník A1 si stoupne špičkami k čáře a 

skočí z místa co nejdál na území soupeřů. Rozhodčí přesně určí místo skokanovy 

poslední stopy a položí tam rovný proutek. Hráč B1 se postaví špičkami k proutku 

z druhé strany a skočí směrem k dělící čáře. 

Od jeho poslední stopy (pokud třeba spadne, tak bereme 

stopu ruky, pokud je nejblíže dělící čáře) pak skáče hráč A2. 

Obě družstva se tak střídají a snaží se soupeře odtlačit do 

hloubky jejich území. Soutěž končí skokem posledního 

člena družstva B. Jeho výkon rozhoduje o výsledku – když 

dopadne za dělící čáru, družstvo B vítězí, pokud skončí na 

polovině svého družstva, vyhrávají soupeři. 

Živé pexeso 

Vyberou se dva hráči pexesa a jdou někam dál, odkud neuvidí ostatní. Ti 

představují kartičky pexesa a utvoří dvojice (je lepší, když to nejsou nejlepší 

kamarádi, to je hráče příliš okaté). Každá dvojice si pak dohodne krátkou scénku, 

zpěv určité písně, nějaký cvik, hlášku z filmu či napodobení zvířete. Důležité však 

je, aby oba z dané dvojice předváděli totéž. Poté se kartičky zamíchají a utvoří 

sloupce a řádky jako při základním nastavení pexesa. Přijdou hráči, střihnou si a 

vítěz začíná „otáčet“ na herním plánu dvojici vybraných kartiček. Ty předvádějí, 

co si připravily. Najde-li hráč dvojici kartiček, které patří k sobě, bere si tyto 

kartičky z herního plánu k sobě. Stejně jako v klasickém pexesu vyhrává hráč 

s větším počtem odhalených dvojic. 

Obě hry jsme si zahráli na výpravě ke Koruně. K té první je třeba poznamenat, že 

je vhodné sestavit zhruba stejně zdatná družstva. Druhá se bude hrát tím lépe, 

čím více bude na herním plánu kartiček. 

OSg. TAWASUTA, 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
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HRSTKA VTIPŮ  

      ….rozhovory mezi lordem a jeho sluhou Jeanem....  
 

Lord vyhodil z okna svého sídla láhev od whisky a vzápětí se ozval třesk a výkřik 

bolesti. S pověstným anglickým klidem se lord otočí na svého sluhu Jeana a 

udiveně se zeptá:“Jean, nevšiml jste si, zda v té lahvi nebyli nějací lidé?“ 

„Jean, kde mám svůj doutník?“ „Odložil jste si jej na klavír, pane.“ „Jean, dones 

mi klavír!“ 

Lord se se svým sluhou ubytuje v horském hotelu, uvelebí se na sedačce naproti 

krbu, zapálí si doutník a zeptá se svého sluhy:“Jean, máme z okna pěkný výhled?“ 

„Zajisté, pane!“ „Výborně, Jean, přineste mi tedy to okno!“ 

„Jean, dle zvuku zvenku soudím, že začalo pršet?“ „Výborný odhad, pane!“ 

„Výborně, v tom případě běžte vyvenčit moje rybičky!“ 

Lord prodává své venkovské sídlo bohatému Američanovi a ten potají vyzvídá u 

jeho sluhy: „Mistr, slyšel jsem, že na tomto zámku straší?“ „Vyloučeno, pane, 

sloužím tu už přes 400 let a nikdy jsem zde strašidlo neviděl....“ 

Lord se na lovu ptá svého sluhy:“Jean, má kachna vrtuli?“ „Nikoli, pane!“ „To je 

mrzuté, zřejmě jsem tedy sestřelil vrtulník....“ 

„Jean, doneste mi revolver!“ „Půjdete na lov, pane?“ „Nikoli, budu měnit svého 

kuchaře!“ 

„Jean, přineste mi sklenici vody!“ „Jistě, pane.“ „Jean, doneste mi ještě jednu!“ 

„Ano, pane!“ „Jean, přineste mi další!“ „Ano, pane!“ „Jean, zřejmě budete muset 

zavolat hasiče, tohle sami neuhasíme....“ 

Sluha Jean ráno zaklepe na dveře lordovy ložnice a prohlásí:“Omlouvám se, že 

vás vyrušuji, pane, ale v jídelně vypukl požár.“ „Díky za zprávu, Jean, nachystejte 

mi tedy snídani do loveckého salonku.“ 

Lord vyzývá svého sluhu:“Jean, mohl byste zabít tu mouchu?“ „Otravuje vás, 

pane?“ „Nikoli, jen prostě chci být sám....“ 
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NAJDI 8 ROZDÍLŮ 
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JAVOROVÁ NAŽKA LEDEN 2019 

Bodování starších 
1.   místo   Va. Vrabčák 323 bodů  Káňata  100% docházka 
2.   místo   Ga. Sedmikráska 306 bodů  Káňata  100% docházka 
3.   místo   boj. Liška 289 bodů  Medvědi  100% docházka 
4.   místo   hledač Luky 267 bodů  Medvědi  100% docházka 
5.   místo   boj. Korálka 262 bodů  Medvědi  100% docházka 
6.   místo   Va. Lasička 253 bodů  Medvědi  84%   docházka 
7.   místo   boj. Sasanka  236 bodů  Káňata  100% docházka 
8.   místo   boj. Koloušek 229 bodů  Káňata  100% docházka 
9.   místo   boj. IQ  223 bodů  Medvědi  67%   docházka 
10. místo   hledač Drozdík 208 bodů  Medvědi  100% docházka 
11. místo   Va. Kecalka 180 bodů  Káňata  80%   docházka 
12. místo   hledač Darja 147 bodů  Medvědi  50%   docházka 
13. místo   Va. Surikata 134 bodů  Káňata  80%   docházka 
14. místo   hledač Vločka 116 bodů  Káňata  80%   docházka 
15. místo   hledač Izabel 115 bodů  Medvědi   67%   docházka 
16. místo   hledač Čmelák 90   bodů  Medvědi  50%   docházka 
17. místo   hledač Bety 82   bodů  Káňata  80%   docházka 
18. místo   Va. Dela 80   bodů  Ledňáčci  80%   docházka 
19. místo   Ga. Čača 73   bodů  Ledňáčci  60%   docházka 
20. místo   Va. Kajda 29   bodů  Káňata  40%   docházka 
21. místo   Va. Čivava 24   bodů  Káňata  20%   docházka 
 
Bodování mladších 
1.-2.   místo   hledač Mrkvička 120 bodů  Koníci  100% docházka 
1.-2.   místo   hledač Větvička 120 bodů  Koníci  100% docházka 
3.   místo   hledač Beruška  116 bodů  Koníci  100% docházka 
4.   místo   hledač Tygr 115 bodů  Hadi  100% docházka 
5.   místo   hledač Motýlek 107 bodů  Koníci  100% docházka 
6.   místo   hledač Beran  77 bodů  Hadi  80%   docházka 
7.   místo   hledač Dino 30 bodů  Hadi  40%   docházka 
 

JAVOROVÝ LIST LEDEN 2019  

1. místo   Medvědi 206,0 bodů 1. místo   Koníci 115,75 bodů 
2. místo   Káňata 165,9 bodů 2. místo  Hadi 74 bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Kratší únor a spousta práce s přípravou Indiánského dne jsou důvodem, proč je 
únorová Kůra o něco méně obsáhlejší než obvykle. Doufáme, že i tak jste si v ní 
našli články, které vás zaujaly, a alespoň nebudete mít projednou tolik práce 

s naším pravidelným kvízem 😊 I přesto však za něj při stoprocentní úspěšnosti 
můžete získat obvyklých 30 bodů, a to se určitě vyplatí! A kam máte správné 
odpovědi poslat? No přece na email edita.riff@seznam.cz 

1)  Kdy proběhne šavanská Kuličkiáda?  

2)  Z jakého města dorazil na Indiánský den kmen Tate-o-šota? 

3)  Na jaké internetové adrese můžete najít elektronickou verzi jízdního řádu?  

4)  Pozor, chyták! Kolikáté číslo Březové kůry bylo rozdáno při zimní víkendovce 
v Písařově ?  

5)  Kolika členům kmene se podařilo v lednu dosáhnout stoprocentní docházky? 

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
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir3OWBgdjgAhWFjKQKHSk7BsUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk1Rn96L_10U&psig=AOvVaw3sJGG53AmdgxYl32GoVsVR&ust=1551222471445522
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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 severoameric-

kých indiánů kmene Shawnee, česky tedy Šavani. 
Naši činnost podporuje NHKZ Steel s.r.o., obec Zvole a město Zábřeh. 
 
Náš oddíl stále přijímá nové členy, schůzky rodu Medvědů probíhají každé 
pondělí 16:00-18:00 na klubovně - Sušilova 65, Zábřeh. Přijďte mezi nás! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 27.2.2019. 

http://www.shawnee.cz/

