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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Jaro se s vervou hlásí o své místo v „rokoběhu“ a přebírá žezlo vlády od měsíců 
plných smutného šera, zimy a nízkých teplot. Tání nebývalé sněhové nadílky plní 
říční koryta a dává naději na doplnění vláhy po předešlých suchých a vyprahlých 
létech. Bohužel jsme se v březnu dočkali i několika orkánů, které při svém puto-
vání krajinou v ní zanechaly své velmi zřetelné stopy. Stromy padaly i na našem 
štíteckém tábořišti, jak zjistlili MIČKINIKWA a AJAGU, kteří do Štítů o jednom z u-
plynulých víkendů vyrazili. Naštěstí však nenarazili na žádné výrazné škody na tá-
borových stavbách, což je pro nás všechny určitě dobrá zpráva! I nadále se tak 
můžeme těšit na spoustu nových táborových zážitků v kmenovém kruhu. 

Zatím však stojíme na začátku jara a náš kmen zažívá běžnou činnost, družinovky 
střídají kmenové akce a o všem se můžete jako obvykle dočíst na následujících 
stránkách. Rádkyně našeho nejpočetnějšího rodu Káňat pro vás sepsala aktuální 
dění na jejich družinových schůzkách a vy tak můžete zjistit, že jejich 
družinovkami se nyní jako červená nit vine jedno spojující téma a celý rod je 
udržován v napětí, kam se bude společný program ubírat dále.... 

Neméně pestrá je však také náplň kmenových akcí. Březen jsme začali Výpravou 
do neznáma, kterou pro nás uchystal Kiwi, a do poslední chvíle jsme netušili, na 
co se můžeme těšit. Nakonec naše kroky směřovaly do podzemí a byla to pecka 
– vidět zblízka ukázku těžby uhlí v autentickém prostředí byl opravdu zážitek, na 
který jen tak nezapomeneme. Velkou zásluhu měl Kiwi také na následující akci o 
dva týdny později, kdy nabídl WYOMINGOVI pomocnou ruku s přípravou Kulički-
ády a s výrobou mnoha netradičních kuličkových atrakcí. Díky jim oběma a celé 
řadě dalších pomocníků se dle ohlasu účastníků i tato akce moc povedla. No a 
kdo chtěl využít ve stejném termínu nabídku náčelnictva, mohl vyrazit do Kladna 
na 24. české pow-wow. Na tuto akci jsem se dlouho dopředu moc těšil a musím 
říct, že skutečnost mé velké očekávání snad ještě předčila. Tyto řádky sepisuji 
den po uskutečnění pow-wow a stále mi v uších zní údery bubnů, cinkot rolniček, 
klapot chřestidel a zpěv indiánských písní a před očima mám mnoho nádherných 
indiánských šatů, péřových kotoučů, válečných košil, vyšívaných mokasínů, 
barevných ženských šál s dlouhými třásněmi a nádherných šperků z kostic, 
korálků, kauri, kelnatek či zvonivých kornoutků. Díky, že jsem mohl být při tom! 

OSg. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE  
I tentokrát je o čem psát. Mimo základní program kmene se 

děje mnoho různých aktivit a je dobře, že se o nich ví. Takže 

čtěte, co nového se mi podařilo do Drobků sesbírat. I vy mi 

můžete přiště poslat nějaké informace, které by bylo dobré v 

naší drobkové rubrice zveřejnit ☺  

…  nedávno se uzavíraly přihlášky na Vůdcovský kurz, do kterého jsme registrova-

li dva naše zástupce a to br. Komára a podnáčelnici Eddie. Tuto dvojici se rozhod-

la podpořit Čača. Týdenní kurz se koná koncem měsíce srpna a bude tam tento-

krát plno a to je moc dobře.  

… blíží se letní tábor a také naše jarní táboření na Drozdovské 

Pile, kde bychom mohli také vyrábět nějaké hezké indiánské 

výrobky. Díky mému bráškovi, který chová v Rovensku kroca-

ny, se mi povedlo získat první sáček per. Další bude následovat.  

… děkujeme Baretovi za topení na naší zábřežské klubovně v zimním období. 

Baret je členem našeho oldskautského klubu a své členství si plně zaslouží.  

… na Indiánském dni se plno z nás vrhlo na deky s úmys-

lem vyrobit si capote a to bylo moc fajn. Jen chci připome-

nout, že kdo si capote nakonec neušije, bude muset 

rozstříhanou deku zaplatit. Přece jen deky stály docela 

dost penízků ☺ Na stránkách se objevilo první ušité 

capote a na další se již vrhli další členové. Už se těším, jak 

přidáme na stránky další fotky hotových capote! 

… nemocnost se podepsala na účasti našich rádců a vedení. Skvělá Suri se dostala 

do zdravotních problémů a podnáčelník WATOKNAPA skoro měsíc léčila velké 

stádo bacilů  

… u Komára v lese se těžily další tyče na teepee. Měly by posloužit na podzimní 

sraz družin, který bude ve Zvoli pro spřátelené oddíly z ABS. Děkujeme Komárovi 

za jeho aktivity.  

… AJAGU a MIČKINIKWA vyrazili na kontrolu našeho tábořiště ve Štítech. Byla 

pěkná sobota a louka a všechny naše stavby byly v dobrém stavu. Jen vítr, který 
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se tu také prohnal, pokácel několik stromů, ale ty snad do tábora majitelé uklidí, 

nebo to uděláme MY.  

… na indiánské Pow-wow se nakonec přihlásilo více 

zájemců, než jsme čekali, a to bylo fajn. Reportáž jistě 

najdete v tomto čísle Březové kůry, na našich strán-

kách jsou již umístěny fotky i videa z této super akce. 

… kmenová rada Shawnee zasedala u WATOKNAPY za 

účasti TAWASUTY, Eddie, WATOKNAPY a MIČKINI-

KWY. Rozhodlo se především o změně dalšího sněmu a uspořádání akce pro 

náčelnictvo a členy 95. klubu. Tato rozšířená rada bude věnována přípravě Srazu 

družin, letního tábora 2019, jarního táboření, ale také zpěvu a zábavě.  

… v měsíci březnu se také našim dvěma kamarádům 

Bobovi a Kiwimu podařil vstup na půdu legendární 

Porty. Jednalo se o oblastní kolo, které bylo v Bludově. 

Skupinu Zakafy přijel podpořit také Sachem WYO-

MING a nafotil pro Boba a Kiwiho sérii fotografií. Pak 

ho skolil bacil a musel ulehnout stejně jako WATO-

KNAPA. Oběma blahopřejeme k ceně diváků a těšíme 

se další spolupráci. Třeba již na letošním táboře.  

… příprava letošní Kuličkiády byla především v režii 

WYOMINGA a Kiwiho, kteří se postarali o zajištění či 

výrobu herních pomůcek, diplomů atd. O zajištění 

pomocníků na stanoviště se zase postaraly Lenka a 

Sněhurka. Popis akce najdete jistě v tomto čísle BK.  

… díky WATOKNAPĚ, která je v nynější do-

bě asi největší odborník na korálkování u 

nás, se podařilo zajistit kontakt na prodej-

ce korálků. Při naší cestě na pow-wow tak 

byly zakoupeny do kmenové zásobárny 

potřebné zásoby. Tak se nebojte vyrábět a 

korálkovat. Pokud by si chtěl někdo i něco 

koupit pro sebe, pokusíme se o zajištění 

požadovaného množství.  
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… pan Šafář, který má v Zábřeze na Valové sedlářství, nám už dokončil výrobu 

kožených opasků ke kroji. Bude třeba doladit krojovanost a pravidla upřesníme 

v nejbližší době.  

… na letošní tábor bude zakoupeno nové devíti-

metrové týpí. Bude tak nahrazeno to staré, které 

nám věnovali kamarádi z kmene Ksigudan a o je-

hož stáří jsme se mohli několikrát přesvědčit ☺ O-

všem cena takového stanu je obrovská a i proto 

se snažíme získat sponzory, kteří by nám s náku-

pem pomohli. První, kdo slíbil výrazně ponížit ce-

nu tohoto stanu, je bratr Komár a firma NHKZ 

Steel Bludov. Děkujeme. Cena stanu ve střední 

kvalitě je 42 000 korun. Prostě malé auto ☺  

…  posledním členem, který si stále drží 100% 

docházku na velké akce, je Koloušek. Blahopřejeme. 

...  dle posledních zpráv se odvážní jedinci z řad 

kmene pustili do vlastnoruční výroby svých 

nových capote (Eddie, Sedmikráska, Kecalka, 

Vrabčák a Sasanka). Pěkným novým capote 

vlastní výroby ze zelené Hudson’s Bay deky se 

pyšní i TUWANAKHA. O málo méně odvážné 

leč odhodlané spolubojovnice si je již nechaly 

ušít (Vločka, WATOKNAPA), ostatní asi stále zvažují, z které strany začít. Odvaha 

však nechybí ani sourozencům Korálce a IQ a také Čmelákovi, kteří si už šijí nová 

roucha – sněm se blíží a Medvědům to na něm bude jistě slušet! 

...  zvolská epidemie neštovic zkosila většinu našich nejmenších, a tak musela být 

dokonce zrušena poslední březnová družinovka Hadů a Koníků. Ale naši malí 

hrdinové a hrdinky se nám už pomalu zotavují a těší se na další dubnová setkání! 

...  i přes zdravotní obtíže WATOKNAPA v březnu nezahálela a vrhla se na plnění 

méně obvyklých orlích per. Zatím prozradíme jen tolik, že nás při tom ohromila 

svým výtvarným nadáním. Více se dozvíte již brzy v některé z příštích Kůr v 

rubrice Stoupání na horu a třeba se jí také necháte inspirovat. 

                                                                                                                                                                                                                                       

Náčelník Sa. MIČKINIKWA a degandawída OSg. TAWASUTA 
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VÝPRAVA DO NEZNÁMA 

2. BŘEZNA 2019 

Sešli jsme se na nádraží v Zábřeze a nastoupili do vlaku. Vedoucí nám ještě 

rozdali pracovní listy, které jsme si mohli dělat ve volném čase. Když nám Kiwi 

řekl, že vystupujeme, zjistili jsme, že jsme 

v Ostravě. Po výstupu jsme nastoupili do au-

tobusu a jeli k nějaké polní cestě do kopce, 

po které jsme se dostali na místo, kde jsme 

udělali zkoušku náletů. Pak nám MIČKINIK-

WA řekl, že máme poskládat nápis své dru-

žinky a hromového ptáka. Samozřejmě po 

družinách. V nápise vyhráli Hadi s Koníkama 

a rodičema a v ptákovi my. 

Pak jsme vyrazili do hornického muzea. V muzeu jsme si koupili lístky a sjeli 

výtahem do podzemí. V podzemí pak začala prohlídka. Pán nám ukázal štoly 

František a Albert a spoustu zajímavých věcí. Po prohlídce nám jiný průvodce 

ukázal expozici o záchranářích, kde jsme se mohli kouknout do sanitky a také 

nám ukázal výzbroj záchranáře do dolu a také nám ukázal film o hornictví. Mohli 

jsme si také prolézt cvičící opičí dráhu pro záchranáře horníků. 

Potom jsme šli ven, kde jsme se nasvačili a šli se kouknout na sádrového mamuta 

s lovcem. Pak jsme se odebrali do vedlejší restaurace, kde jsme si dali něco k pití. 

Když jsme zaplatili a vypili to, co jsme si objednali, šli jsme do bývalé řetízkové 

šatny, kde visely zbytky špinavého oblečení po hornících. 

Pak jsme se odebrali zpět k zastávce na autobus a jeli na nádraží. Tam jsme se 

odebrali do vlaku a jeli zpět do Zábřeha. Byla 

to dlouhá cesta, ale my jsme ji vydrželi. Na 

nádraží jsme udělali nástup a Eddie vybrala 

naše pracovní listy. Akci jsme zakončili 

kmenovou lelawatikou. 

Akce se mi líbila 😊. 

Ga. Sedmikráska 
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KULIČKIÁDA 

23. BŘEZNA 2019 

Když jsem přišel v 9:00 do sokolovny, 

tak se to tam ještě připravovalo. Až při-

šli skoro všichni Káňata, šli jsme se kou-

knout do naší staré klubovny. 

Byla zamčená. Po chvilce přišlo více lidí 

a dokonce všichni nebyli skauti! Byl ná-

stup, na kterém jsme dostali papírky, 

do kterých nám zapisovali body a ča-

sy. Jakmile skončil nástup, odebrali jsme se k Lence, která nám ty papírky pode-

psala. Mohli jsme jít obcházet stanoviště, kterých 

tady bylo 15. Například do hrdla, labyrint, hvězda, 

prkýnko, kofola, tunelky, vejcolap, setoňák, hopík 

a paměť. Když to už všichni obešli, tak jsme měli 

čas na svačinu a potom se šlo ven. 

Hráli jsme si na hřišti a pak nás Eddie zavolala, a-

bychom si spolu s ní zahráli hoňku. Zakončili jsme 

hru, když na nás jeden vedoucí zamával, a nám na-

značil, že máme jít k němu. Když jsme k němu při-

běhli, tak nám řekl, že můžeme jít obcházet dal-

ších šest stanovišť. Například kličkování, slalom, 

šťouchy na dálku a klasika. Kdo měl obejito, šel na 

poslední, a přitom nejlepší stanoviště. Byla to dráha. Byla udělaná z dlouhého 

provazu, který byl v určitém tvaru při-

lepený k zemi papírovou páskou. Šli 

jsme zase na hřiště. Lence jsme ode-

vzdali papírky a po chvilce byl nástup, 

u kterého bylo vyhlašování. Následo-

valo společná fotka a šli jsme domů.    

Va.   Vrabčák 
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24. ČESKÉ POW-WOW 

23. BŘEZNA 2019 

Rok se s rokem sešel a opět padlo 

rozhodnutí, že zástupci našeho 

kmene vyrazí na dalekou cestu do 

Kladna, aby se zde zúčastnili tento-

krát již 24. českého pow-wow. A 

tak se čtvrtou březnovou sobotu 

vydávají Lasička, Liška a Korálka 

s mamkou regiojetem směr Praha, 

aby se zde setkali s WATOKNA-

POU, která vyrazila již v pátek ob-

starat pro náš kmen korálky na další pěkné výrobky. Chvíli po nich sedlají 

TAWASUTA, Píďa a MIČKINIKWA železného oře značky Fabia (pozor – product 

placement!) a také oni nabírají kurz na Kladno. 

Tam se všichni šťastně shledávají půl hodiny po 

poledni před sportovní halou, kolem níž se již po-

hybují okorálkovaní jednotlivci i skupinky s dlou-

hými vlasy i hlavami vyholenými po vzoru lesních 

indiánů, ozdobení šperky z kostic i mušlí rozlič-

ných tvarů. Jsme tedy na místě! Uvnitř haly na 

nás čeká i TUWANAKHA a drží místa s pěkným 

výhledem na taneční arénu, kolem níž to už vře 

finálními přípravami.  

Než si stihneme prohlédnout stánky s nabídkou 

nejrůznějšího materiálu pro výrobu šatů, ozdob 

do vlasů, naušnic a náhrdelníků i již hotových 

dechberoucích skvostů, přikrývek, capotů, jele-

nic, opasků, triček, kožešin, lebek či perutí, ohla-

šují moderátor Čikala a jeho pomocník Chodí vo-

dou nadcházející Grand Entry. Za zvuků úvodní 

písně vstupují na plochu areny tanečním krokem 

vlajkonoši nesoucí standardu českého pow-wow, 
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vlajky států letošních účastníků i 

vlajky kmenové a spolkové, a za 

nimi se vlní nekonečná řada ta-

nečníků v tradičních jelenico-

vých oděvech i modernějších 

pestrých kostýmech. Po Honor 

song zazní úvodní modlitba a 

soutěžní přehlídka může začít. 

Po dětské kategorii Tiny Tots ná-

sledují junioři a Golden Age (tanečníci starší šedesáti let) a pak už soutěže v jed-

notlivých tanečních stylech – mužské tance severního stylu a jižního přímého sty-

lu, chicken dance, ženský tradiční tanec, grass dance, jingle dress dance a pestro-

barevné fancy feather dance a fancy shawl dance. Jednotlivé kategorie jsou pro-

kládány tzv. intertribal dances (mezikmenovými tanci), během nichž jsou do are-

ny pozváni všichni přítomní, a tak i my máme možnost si odkoukané taneční kro-

ky vyzkoušet na vlastní nohy. A samozřejmě toho také mnohokrát využijeme! 

Pro zpestření programu je vložena i soutěž pro sólové zpěváky indiánských písní 

s ručním bubnem nebo ukázka tzv. Hoop dance – tance s obručemi. Bubnující 

kapely z různých koutů naší republiky ale i Německa či Polska jsou opravdu pěkně 

sehrané a nejednou mi při jejich výkonech přeběhne mráz po zádech. Mě osobně 

atmosféra celé slavnosti uchvátila a soudě z výrazů a rozhovorů s ostatními členy 

šavanské výpravy si dovoluji tvrdit, že tento pocit byl sdílený. Rozebíráme, které 

kostýmy se komu líbí, zda staré a 

tradiční, či pestrá moderna, fotí-

me se s vybranými tanečníky a 

snažíme se krotit své nadšení u 

prodejních stánků, aby nám 

zbylo něco peněz i na zpáteční 

cestu 😊 

Náčelník a členky rodu Medvědů s Markétou vyráží po půl šesté na vlak, zbylá 

trojice ještě zůstává a vychutnává si pow-wow o další dvě hodiny déle, ale 

nakonec se i my musíme bohužel přesunout do Prahy k domluveným noclehům. 

Během nedělní cesty zpět za volantem ještě vstřebávám pestrou paletu pocitů a 

najednou si uvědomuji klid a rovnováhu, do které jsem se o tomto víkendu 

dostal. Je mi dobře a i z Píděna nadšení tuším, že za rok vyrážíme znovu.... 

OSg. TAWASUTA 
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KÁŇATA 
Rod káňat se drží v následující ses-

tavě: rádce Surikata, podrádce Kaj-

da a členové Bety, Čivava, Kecalka, 

Koloušek, Sasanka, Sedmikráska, 

Vločka a Vrabčák. Schůzky jsou 

vždy v hojném počtu, i když se ob-

čas nějaký odpadlík najde. Schůzky 

našeho rodu máme každý pátek od 

16:30 do 18:00 hodin. Na vánoční 

nadílce dostal náš rod, stejně jako všechny ostatní, svou vlastní kroniku, kterou 

si pravidelně píšeme. Skoro každý napsal schůzku i akci a poté, co to splní každý, 

tak pojedeme od znova. Tímto chci všechny moc pochválit za krásné zápisy a 

dodržení termínů dodání zápisů. 

Od začátku roku 2019 jakožto "další etapy" začaly schůzky nést nádech vojenské 

nálady. Disciplína, poslouchání, úkoly, tresty a příprava na různé bitvy - to byly 

náplně pátečních schůzek konané nejdříve v sokolovně, později v zasedací 

místnosti na obecním úřadě ve Zvoli. Jedna z bitev, na kterou bylo potřeba se 

pilně připravovat, byla regata konaná v Ostravě, na kterou jsme se ale připravili 

cvičnou bitvou na regatě v Olomouci. Cvičili a připravovali jsme se opravdu tvrdě 

a naše snaha se vyplatila. Řídili jsme se pravidlem "těžce na cvičišti, lehce na 

bojišti". V obou bitvách jsme obstáli a dostali jsme se i na stupínky vítězů. Bitvy 

skončily a museli jsme se podívat na 

další část výcviku vojínů. Na schůz-

kách jsme se učili i spolupráci, která 

nám šla víc než lépe. Na schůzkách 

jsme zavedli bodování schůzek s ruka-

ma za zády (1-10, 10 je nejlepší) a na-

še bodování u nikoho nekleslo na číslo 

menší než 9. Což rádkyni velmi potěši-

lo a pořád těší.  

Po přesunu ze zimy do tepla /ze soko-

lovny na obecní úřad/ jsme se vrhli i 

na desatero, které je pro každého čle-

na asi nejhorší noční můrou, a ať se 
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snažíme, jak chceme, tak nám nejde. Začali jsme ho dělat trochu jinak, 

obrázkovou metodou (každý bod má svůj znak, například věrný a oddaný - pes). 

Tímto přesunem se změnilo i téma schůzek. A to na smutnější a horší období. 

Když už jsme prošli vojenským výcvikem, tak přišla druhá světová válka, kdy byly 

skupiny včetně skautů zakázány. Ale my i přes zákaz pokračujeme ve scházení a 

plánování sesazení zlých lidí. Káňata se objevila v období šifer, hledání a luštění 

vzkazů či unesení člene - Kajdy, vymyšlením jejího útěku z úkrytu a vymyšlení 

vlastní šifry, díky které jí můžeme 

poslat dopis. Stojíme před stra-

chem z toho, že někdo zjistí, kde se 

scházíme. Náš strach se naplnil a 

schůzky nemůžeme mít v zasedací 

místnosti, objevili jsme otevřenou 

místnost o patro níže, kde jsme 

v bezpečí (viz foto). A co se bude dít 

dál? To ještě nikdo neví. I sama rád-

kyně se nechá překvapit, jak vše 

bude pokračovat. 

Všichni se na schůzkách snaží a nikdo ani trošičku nekazí tuto "etapovku 

schůzek", proto je pro Surikatu těžké hodnocení jednotlivců v bodování. Každý 

by si zasloužil 10 bodů. Všechna Káňata chválím a jsem na ně pyšná, jen tak dál!!! 

Va. Surikata 

 

 

 

 

http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/kane-lesni--kane_dsd5673.jpg
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VÝSLEDKY KVÍZU Z OSTRAVY 
V článku pojednávajícím o Výpravě do neznáma Sedmikráska připomněla kvíz, 

který jste dostali před nástupem do vlaku a který vám měl jednak ukrátit cestu a 

jednak pomoci v měsíčním bodování. Na konci článku najdete vyhodnocení, ale 

pojďme se nejdříve blíže podívat na pár zajímavostí, které z vámi odevzdaných 

pracovních listů vyčetla naše analytička WATOKNAPA: 

1. úkol – 5 rozdílů: všechny rozdíly odhalila pouze Liška. S některými si malíř tro-

chu pohrál a na první dvojici obrázků netrefil úplně stejně vrchol jednoho z kop-

ců, což vás trochu zmátlo, hledaný rozdíl to však nebyl. Na druhém obrázku si 

pak jen Liška a Vrabčák všimli opačného křížení popruhů brašen. A Liška jediná 

odhalila chyták – druhá dvojice obrázků skrývala rozdílů hned šest 😊 

2. úkol – Šifrovaná morse: noty a stromečky nedělaly problém téměř nikomu, 

horší to bylo s vikingy a malířem, zkrátka nikdo nezískal plný počet. Nejlépe si 

vedla Lasička, zato její sestra Liška úlohu přeskočila....no toto?!?! 

3. úkol – Stromy: z 15 soutěžících se do určování stromů pustilo jen 10 a z nich 

pak hned 6 Šavanů získalo plný počet bodů. Pro ty, co popletli jehličnany: borovi-

ce tvoří korunu vysoko nad zemí a má dlouhé jehličí, modřín naopak krátké 

jehličky a jako jediný opadává. A jak odlišit smrk a jedli? Šišky smrku směřují dolů 

(smrkáme směrem dolů), u jedle pak nahoru (pusu, kterou jíme, máme nahoře). 

5. úkol – Cestovatel: jeden ze dvou nejproblematičtějších úkolů, pustila se do 

něj jen Lasička a odpověděla správně. Nepřipojila však popis postupu řešení, 

porota tak neví, zda jen hádala anebo si byla jistá? 😊 Nicméně body získala! 

6. úkol – Mince: tak s tímto úkolem si neporadil nikdo. Některé možná zmátla čí-

slovka 45 v pravém horním rohu, která ale neměla s úkolem nic společného. Jak-

pak se nám tam vloudila? Zřejmě šlo o 45. úlohu z nějakého jiného kvízu a při ko-

pírování nedošlo k jejímu vymazání....náš ústav se vám mými ústy omlouvá 😊 

7. úkol – Křížovka: zde si 5 z vás spletlo slepýše s užovkou a někteří pak srnce 

s jelenem, srnkou či daňkem (příště pozor na parohy!). A malá záhada – i když se 

mnozí tajenky dobrali, nikdo neuhodl správně všech 12 slov.... 

8. úkol – Osobnosti: jak mohla Vločka prohodit Jana Hořejšího s Emilií Milčicovou 

opravdu netušíme 😊 U Lasičky záměna R.B.Powella za A.B.Svojsíka trošku 

překvapila, ale to se může stát. Jinak Korálka, Sedmi, Izabel, Kecalka, IQ a Čivava 
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Pozn.: číslo v závorce za názvem úlohy značí maximální možný počet bodů 

zaměnili pouze E. Milčicovou s V. Koseovou, což by byl kámen úrazu i pro 

nejednoho člena vedení kmene. Dobrá práce, děcka! 

10. úkol – Zpráva: jediným správným luštitelem byl Čmelák, ale zlé jazyky tvrdí, 

že zde mohl sehrát roli zasedací pořádek (Čmelák seděl vedle náčelníka 😊) 

11. úkol – Šifra: prostě jasná dávačka, kromě Čmeláka dali všichni. Wašte! 

12. úkol – Historie: plný počet zde nezapsal nikdo, hned 6 z vás bylo však devíti-

bodových. Perličku zaznamenali Drozdík a Vrabčák – R.B.Powellovi propůjčili 

námořní hodnost admirála. (No, pokud vlastnil loďstvo, není divu, že dokázal 

nadchnout pro skauting tolik zájemců 😉) IQ a Korálka zde prokázali, že jsou 

dvojčata – stejná chyba (v otázce na stoletý oddíl).  

A teď už tedy slíbený výsledkový servis: 

 

Na celkový počet bodů zvítězili Medvědi (373 bodů) před Káňaty (363 b.), bylo 

jich však více (9:6), a tak vyšší průměr na člena mají Káňata (60,5 b.), Medvědi 

pak 41,4 b. Nelze však zapomenout, že Káňata jsou služebně i věkově starší 😉 

OSg. WATOKNAPA, OSg. TAWASUTA 
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HISTORICKÉ PLACKY Z POW-WOW 
V našem kmeni jsme za posledních pár roků vyrobili díky Sokolovi pěknou řádku 

krásných placek. A protože jsme mohli zakoupit nějaké staré placky v Kladně 

2019, tak jsem se podíval na internet a našel jich celou řadu a pár z nich pro 

Březovou kůru vybral.  Jsou moc pěkné ☺ 

Placky se staly oblíbeným doplňkem vašich batůžků a tím, že placky nosíte mezi 

své kamarády, děláte i našemu kmeni pěknou reklamu.   

 

 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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CAPOTE - INDIÁNSKÝ KABÁT Z DEKY II. 
 

V minulém čísle Březové kůry jste mohli nalézt ná-

vod, jak si na capote nastříhat deku a tradiční indi-

ánský kabát ušít. Spousta z vás si jej nastříhala 

v rámci únorového Indiánského dne a nyní nezbý-

vá než doufat, že deky z kmenových zásob nebyly 

obětovány zbytečně. Ostatně podmínkou bez-

platného věnování deky bylo zdárné dokončení 

kabátu, tak doufejme, že si této velkorysé nabídky 

budete považovat a nové kabáty opravdu vznik-

nou (v opačném případě bude třeba náklady na 

deku dodatečně uhradit). 

Střih, po kterém jsme na indiánském dnu sáhli, je 

dnes mezi vyznavači indiánského stylu táboření a-

si nejrozšířenější. Dnes bych vám však chtěl ukázat 

jeho další vpravdě umělecké varianty a také rozmanitost možné výzdoby indiáns-

kých kabátů. Hned na prvním obrázku můžete vidět střih kmene Shawnee dopl-

něný pelerínou přes ramena a zdobený pro algonkinské kmeny charakteristic-

kým vyšívaným květinovým vzorem.  

Další nádherný „kousek“ je kabát z 80. let o-

sumnáctého století vyrobený neznámým pří-

slušníkem kmene Ojibwa. Po estetické stránce 

je capote opravdu mistrovským dílem. Neza-

pře jasnou inspiraci evropským stylem a není 

se co divit - Ojibwejové obývali území tzv. Vel-

kých jezer, tedy východ severoamerického 

kontinentu, s bílými přistěhovalci se tedy set-

kali poměrně záhy a výrazným bělošským vli-

vům na svoji kulturu nemohli odolat. Po boku 

Francouzů dokonce bojovali proti Britům ve 

Francouzsko-indiánské válce. Stejně jako 

Shawnee patří do algonkinské jazykové větve 

a patří k nejpočetnějším kmenům (130 tis. jich 

dnes žije v USA a 60 tis. v Kanadě). 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw3_rd3YzhAhXvMewKHQCSBtIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F535083999461485898%2F&psig=AOvVaw1synq28nvOBvujlFnFaP0V&ust=1553034194371467
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Tento capote kmene Cree je ušit v tra-

dičním stylu s kapucí a můžeme na 

něm vidět stylové zdobení výšivkami ze 

skleněných korálků a třásněmi. Zajíma-

vostí jsou jistě nárameníky inspirované 

snad vojenskými epoletami bělošských 

vojáků. Taktéž kmen Cree patří dodnes 

k velmi početným kmenům, jejich po-

pulace čítá opět okolo 200 tisíc lidí. Dí-

ky čilému obchodu s bobřími kožešina-

mi s bělošskými překupníky se tento 

kmen dostal ve větším rozsahu k pal-

ným zbraním a s jejich pomocí získal 

převahu nad okolními kmeny (Čipeva, 

Ojibwa, Černonožci). Jejich pozvolnou 

expanzi utnuly až dvě rozsáhlé epide-

mie neštovic v letech 1784 a 1838. Ty 

zredukovaly tehdejší populaci kmene 

až o 70%, její stavy začaly opět narůstat 

až po uzavírání sňatků s bílými. 

 

A jak jsme na tom s novými capote u Šavanů? 

Ačkoli jsme s TUWANAKHOU na indiáns-

kém dni asistovali při nastříhání dek na víc 

než patnáct capotů, zatím se ke mně přes 

výzvu zveřejněnou na našem webu moc 

fotek vašich nových kabátů nedostalo.  

Novým stylovým doplňkem své indiánské 

výbavy se nyní mohou pyšnit WATOKNA-

PA a sesterské duo z rodu Koníků Větvička 

a Mrkvička. Nový capote si ušil také ša-

man TUWANAKHA a obětoval na něj do-

konce Hudson’s Bay deku! Všechny tyto 

nové výtvory si můžete prohlédnout na 

následujících stránkách. 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/american-indian-n08861/lot.25.html
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A co vy ostatní? Naše květnové táboření se blíží a v nevyzpytatelném jarním 

počasí může být capote neocenitelným strážcem vašeho tepelného komfortu. 

Zbývá vám tedy zhruba měsíc, i ti největší výrobní opozdilci by však měli již 

s novým kabátem vyrazit alespoň na červencový letní tábor.  

Vzhledem k tomu, že na mou webovou výzvu k zasílání fotodokumentace vašich 

nových výtvorů kromě Starých pák nikdo nezareagoval, začínal jsem se pomalu 

utápět v obavách, že deky z kmenových zásob byly rozstříhány nadarmo. Víru 

v nové módní výtvory mi však vrátilo poslední březnové pondělní odpoledne, na 

které si nejdřív Sedmikráska domluvila společné šití s Eddie, a jen jsem vstoupil 

po návratu z práce do dveří, už za mnou zvonil na zvonek Vrabčák následován po 

další půlhodině Kecalkou. A jak to u nás nakonec vypadalo si můžete prohlédnout 

na následující stránce 😊  

Zvěsti o „Textilní manufaktuře u TAWASUTY“ se začaly kmenem rychle šířit a o 

pár dní později její práh překročila i Sasanka, aby i ona zjistila, že vlastnoruční 

výroba capote není nic složitého. Dveře zůstávají otevřeny i ostatním zájemcům 

toužícím po novém módním kousku vaší indiánské garderoby! 
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Na těchto několika fotografiích můžete vidět, jak to u nás při rozjezdu společné 

výroby vypadalo. Byla to opravdu radost pohledět! Jistě, občas se vyskytl nějaký 

ten problém, jako třeba když si Kecalka místo ramenního švu zašila otvor na ru-

káv a muselo se párat, ale aspoň bylo veselo. Vrabčák, Kecalka, Eddie i Sedmi-

kráska na svých capotech vlastní rukou mocně zapracovali, společnému šití se 

věnovali i v následujících dnech a za své výtvory se jistě nebudou muset stydět! 

Společné pracovní nasazení bylo skutečně inspirující a nakažlivé, a tak Píďa 

během chvilky vyrobila ze surovin dovezených z pow-wow Sedmikrásce pěkný 

nákrčník. Nakonec se dokonce začalo stříhat i na nové mokasíny! Wašte! 😉 

OSg. TAWASUTA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Dosud jste na stránkách Kůry mohli nacházet pouze pomocné materiály ke 

splnění Orlích per. Avšak jak víte, vaše zápisníky obsahují nejen OP, ale taktéž 

mistrovství lesní moudrosti. A abyste dosáhli na některou ze šlechtických 

hodností, jejich plnění se nevyhnete (a zvláště ti starší z vás by k této metě měli 

přirozeně směřovat). Po delší době sáhl náčelník k aktualizaci jednoho z nich, aby 

vyhovovalo současným možnostem a aktuální situaci v kmeni. 

 

 

 

 

MISTROVSTVÍ LM TŘÍLETÁ SLUŽBA 
Toto mistrovství lze potvrdit na vlastní žádost bojovníkovi, který splňuje 

všechny tyto podmínky: 

 

1. Zúčastní se 10 sněmovních ohňů svého kmene. 

2. Je nejméně ti roky členem kmene. 

3. Od přijetí nevynechal žádný letní tábor. 

4. Své členství nikdy nepřerušil, nebyl ani podmíněně vyloučen. 

5. Splnil hodnost Ranger. 

6. Alespoň 10 x měl 100% docházku. 

7. Umístil se alespoň jednou na 1. místě v měsíčním bodování. 

8. Napsal příspěvek do Březové kůry. 

9. Přivede do kmene nového člena.  
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STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY KMENE 

SHAWNEE 2019 
 

Náčelnictvo: Náčelník            Sachem  MIČKINIKWA 

                        Degandawída     Orlí Sagamor TAWASUTA 

                        Podnáčelník       Orlí Sagamor WATOKNAPA 

                        Podnáčelník       Sagamor           Eddie 

                        Rada OP            Sachem             AJAGU 

                        Vůdce střediska   Komár 

 

Členové OS 95 a starší: 

Ferda, Mráček, Sněhurka, Medvěd 

 

Mladší členové kmene: 

 

Medvědi:  

Vanata Lasička, Liška, IQ, Korálka, Čmelák + nováčci Darina, Luky, Izabelka, 

Drozdík 

 

Káňata: náčelník rodu - Vanata Surikata 

Gaosed Sedmikráska, Vanata Čivava, Vanata Vrabčák, Vanata Kecalka, Vanata 

Kajda, Sasanka, Koloušek + nováčci Betty, Vločka  
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Hadi a Koníci: 

Mrkvička, Větvička, Gituška, Nelinka, Beran, Tygr a Dino. Starší - Gaosed Čača a 

Vanata Dela 

 

Vzdálení členové kmene Shawnee: 

Sachem WYOMING, Lenka, Rony, Gurchu, Kraken, Unkas, Baret, Kiwi  

 

 

 

Je nás skoro 50 a to je skutečně síla kmene Shawnee 

pro rok 2019 ☺ 
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OLDSKAUTKÝ KLUB NAŠEHO 

STŘEDISKA SHAWNEE 
V letošní skautské registraci ve středisku 

Šavani se poprvé registroval nově obno-

vený 95. oldskautský klub „Bratři ohně“. 

Jeho členy se stali: MIČKINIKWA, Sněhur-

ka, Unkas, Komár, Gurchu, Rony, Kiwi, 

Mráček, WATOKNAPA, Baret, Ferda, Kra-

ken, Lenka, WYOMING, AJAGU a TAWA-

SUTA. Celkem tedy klub, který sdružuje 

sestry a bratry našeho kmene starší 18 

let, má 16 registrovaných členů. Naprostá 

většina členské základny 95. klubu pomáhá vedení kmene Shawnee s organizo-

váním akcí, anebo se stará o technické zajištění klubovny, kmenového materiálu 

či sponzoringu. V letošním roce náš klub čeká velkolepé setkání skautských 

oddílů na konci září a tady bude třeba ukázat, že oldskauti našeho klubu mají 

v našem středisku svoje místo.  

Historie 95. klubu Bratři ohně 

Jak jsem na předešlých řádcích naznačil, tak 95. klub má svoji dlouhou historii. Já 

sám jsem při obnově v roce 1989 spolupracoval 

se starou generací oldskautů a někteří naši členo-

vé kmene se také v 95. klubu Bratři ohně v tomto 

období registrovali. Po jeho zániku jsme se s po-

sledními členy klubu setkávali na našich akcích, 

táborácích, výstavách, které až do posledních 

chvil podporovali. Oni se zase registrovali v na-

šem oddíle Trojka Zábřeh. Jejich pochodeň zve-

dáme skoro po 20 letech a věřím, že budeme dů-

stojným nástupcem zábřežských legendárních 

vůdců. Jeden z posledních členů klubu Sigi – Dušan získal také před dvaceti roky 

čestné členství v Šavanech. A my jsme na něj nezapomněli a při jeho 80. naroze-
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ninách jsme svolali jeho odchovance a přátele. Bylo to krásně dojemné a PF k ro-

ku 2019 jsme mu nafotili na naší vánoční nadílce v Hrabové.  

Dnes začneme s historií klubu 

První dochované zprávy jsou z dobového tisku, který 

přinesl tyto informace. V roce 1933 se rozdělil chlapec-

ký zábřežský oddíl, který měl dostatek členů, na oddíl 

skautů a oddíl oldskautů. Tím vzniká již třetí klub v naší 

části malé severní Moravy. Přihlášky tehdy vybíral bratr 

Vilém Mikula. Viz foto. 

Příště budeme pokračovat dobou první republiky až do 

roku 1938.                                                  

 

Sa. MIČKINIKWA 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.inu.cz%2Fskaut%2Fhtm%2Fkontakt%2Fkontakt.htm&psig=AOvVaw3YHF4P5Mv7ZmKUe7oVkscs&ust=1553634658338835
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HUDEBNÍ OKÉNKO 
Nedávno se v Bludově konalo oblastní kolo Porty 

a na něj se přihlásila i nám dobře známá dvojka 

Kiwi z Bobem. A protože je oba dva dobře známe, 

pokusím se pro naše čtenáře něco o tomto 

seskupení napsat z dostupných informací. 

Kiwiho snad všichni známe. Do kmene Shawnee přišel jako klučina společně 

s WYOMINGEM někdy začátkem roku 1990 a založili u nás rod Jelenů, kteří měli 

své domovské bojiště v Leštině. Po mnoha letech, kdy jsme se nepotkávali, přišla 

doba, kdy nám Kiwi začal opět pomáhat, a to na poli hudebním a zábavním ☺  

My jsme tomu moc rádi. V letošním roce se registroval v našem střediskovém 

oldskautském klubu a je tedy právoplatným členem střediska Šavani.  

Druhá polovička skupiny Zakafy Bobo vyrostl 

v zábřežském oddíle Stopaři, který mnoho let 

také vedl. Tam začaly také jeho první hudební 

pokusy. Společně s Kiwim se mnohokrát hudeb-

ně podíleli na našich akcích. Především se jedná 

o táborovou Portu a v neposlední řadě třeba o 

náš Indiánský den v Zábřehu 23. února 2019. 

A teď něco málo k této skupině: mladá začínající kapela Zakafy vznikla roku 2016. 

Do té doby si šel každý svou cestou, když se občas potkali a zahráli u ohně. Honza 

začal popěvovat v Zábřehu před Levandulovou kavárnou, kdy se k němu přidal 

Jarda a nápad dostal jasný směr. Po zakoupení aparatury se zvýšila jejich dohluč-

nost. Dohodli se, že už před Levandulovou kavárnou nebudou hrát jenom za ka-

fe, a tak začala hvězdná dráha Zakafy. Honza měl schovaných pár vlastních písní. 

Oprášili je, secvičili a těmito písněmi zpříjemňují posezení u vínka, pivečka a kafí-

čku. Anebo je vkládají mezi oblíbené hity našich známých interpretů na předza-

hrádkách kaváren, restaurací, soukromých oslavách, festivalech a jiných akcích. 

Na podzim roku 2018 také naši kamarádi vydali své první CD. 

Pokud máte zájem si něco z něj poslechnout, sedněte si 

k internetu a zabrouzdejte na stránky Bandzone – žijeme 

hudbou – kapela Zakafy. 

Pro BK MIČKINIKWA 
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WANDERVOGEL /Druhé pokračování/ 

Přece však nezůstala radost mládeže z jejího prázdninového výletu nezkalena. Již 

dne 9. dubna odpoledne dostavil se k nim okresní lékař doprovázen inspektorem 

civilní policie okresního úřadu., prohlédl obě místnosti, jídelnu a místnost pro 

denní pobyt a záchody utulku pro mládež, poukazuje na to, že dne 5. října 1935 

tedy před více jak půl rokem se udál ve druhém patře téže skupiny budov případ 

spály. Lékař prý musí dohlédnout, byla-li budova kdysi 

řádně desinfikována. Lékař označil umyvárnu za 

nepostačující. Mimo to bylo nařízeno, aby se každý 

nově příjíždějící účastník bez rozdílu pohlaví musí 

podrobiti lékařskému tělesnému vyšetření. Bylo 

zásluhou zvláštního taktu lékaře, jemuž bylo toto 

vyšetření svěřeno, že dovedl tomuto šetření odníti 

tísnivou trapnou příchuť. Ale stále to bylo pro 

účastníky a zvláště pro účastnice, 15 – 18 leté dívky, jisté zbytečné ztrpčení, že 

byli takto obesíláni k lékařské prohlídce.  

V noci asi ve 23 hodin, když účastnici již spali a nastal noční klid, dostavil se znovu 

inspektor civilní policie a místním strážníkem do ložnice hochů, probudil spící a 

provedl prohlídku účastníků /aby přezkoušel úřední seznamy hlášení/. Žádal, aby 

se přítomní legitimovali, což trvalo skoro celou hodinu, tedy skoro až do půlnoci. 

K tomuto úřednímu opatření, o jehož nutnosti by se konečně ještě dalo i mluviti, 

bylo by bývalo jistě dosti času i v 9 hodin večer. Mládež musí roztrpčiti, musí-li 

míti pocit, že se s ní zachází jako s osobami pod policejním dozorem nebo jinak 

podezřelými. 

Proti tomu, že jednotlivé nevinné podniky jsou pod kontrolou stále 

zdůrazňovanou, nedá se ze stanoviska zákona nic namítati, ačkoliv způsob právě 

tohoto postupu jistě způsobil u veškerého obyvatelstva oprávněnou nevoli a 

pocit nespravedlivého zacházení.  

Dne 10. dubna asi v ½ 23 hodiny večer dostavil se zase inspektor civilní policie s 

místním strážníkem, tentokrát do ložnice děvčat a vzbudil většinou již spící, 

svlečené dívky, aby zase provedl kontrolu. Dívky musely vstáti, jíti ke svým 

batohům, hledati své legitimace, a to trvalo opět do ½ 24 hodin. I tato kontrola, 
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pokud byla vůbec vhodná a nutná, mohla se vykonati do 9 hodin večer, než šly 

dívky spát.  

Dne 11. dubna chtěli členo-

vé spolku „Wandevogel“ 

tančiti lidové tance v síni 

hostince „U dubu“ v I. pat-

ře, která jim byla k tomuto 

bezplatně propůjčena, a 

měla býti jen místností pro 

„uzavřenou společnost“. 

Nikdo jiný neměl míti pří-

stupu, takže chyběla rozho-

dující okolnost veřejnosti, 

právě tak, jako když si svatební společnost najme v hostinci místnost pro 

svatební hostinu. Přes to, že v ohlášení se výslovně zdůrazňovalo, že podniky 

nejsou veřejné, zakázal úřad taneční zábavu v síni hostince „U dubu“.  

                                            

Příště dokončení …  dvojí metr na mládež! 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Šifry na sebe navazují, tvoří souvislý text. Dalších 5 bodíků navíc získáte, když mi 

napíšete jméno švédské dívky, která toho hnutí začala. Svou odpověď a správné 

řešení šifer mi do konce dubna zašlete na mailovou adresu edita.riff@seznam.cz 

1.  5/2 . 4/1, 5/1, 3/2, 1/3, 1/5 . 1/2, 4/3, 1/5, 5/5, 3/4, 1/1 . 4/4, 1/5 

 

2.  LG, MN . AB, DF, JK, BH, NO . MI, TU, BH, KD, DF  

 

3. SKJTSOUFJDVNEPYNSKTDTSFJKCNÉCPSKFTČVÁSJVQWKFPY 

 posunutí=2 

 

4. //--../.-//-…/---/.---//--../.-//--../../…-/---/-/-./..//.--./.-./---/…/-/.-././-../..// 

 

5. 663366444 999923662 75552663382 22 

 

 

 

 

Sg. Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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BLAHOPŘÁNÍ 
I v měsíci vran / březnu / mnozí naši členové, oldskauti oslavili své narozeniny. 

Tak tedy postupně:  

9. března oslavil své 83. narozeniny Dušan. My starší členo-

vé a oldskauti našeho 95. klubu si vzpomenem na jeho legen-

dární oddíl Severáci, který měl stejné číslo jako ten náš - 3.  

Do skautů se dostal po 2. světové válce a nasával tam první 

skautské znalosti. Ty po dvaceti letech mohl naplno rozvi-

nout ve svém oddíle. Vedl jej společně s Josefem Urbanem, 

který byl jen o jeden den mladší. Při další obnově Junáka se Dušan hlásí do 

střediskové rady a je také duší naší klubovny na Sušilce. Náš oddíl mu po mnoha 

letech spolupráce udělil čestné členství. Blahopřejeme Dušane ☺  

19. března slavil své 64.  narozeniny bratr Unkas. Jako chlapec začal skautovat 

v roce 1968 na Skaličce v družině Ostřížů. V tajném skautová-

ní pokračoval i nějakou dobu po ukončení oficiální organizace 

Junák. V roce 1990 se podílí na formování střediska Skalička 

a později se stává i jeho střediskovým vůdcem. Velice brzo 

s námi Šavany spolupracuje, a nakonec se stává i členem na-

šeho velkého oddílu a dnes je právoplatným členem 95. klu-

bu Bratři ohně Zábřeh. Blahopřejeme Unkasi ☺ 

                                     

GRATULACE 

13. března slavili naši Koníci a to Větvička a Mr-

kvička. TAWASUTA, Píďa a Sedmikráska měli ro-

dinnou oslavu. 

Holky oslavily své 7. narozeniny a celá rodina De-

gandawídy TAWASUTY s nimi. 

Nejmenovaný fotograf rodiny 

Straků zachytil přející Sedmi-

krásku (obrázek vpravo).  
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 Strom splněných přání nalezen! Na 

Výpravě do neznáma se našim mlad-

ším členům podařil unikátní nález. 

Ačkoli je od Vánoc daleko a do těch 

příštích ještě dál, zničehonic se Dinovi 

z Hadů postavil do cesty strom plnící 

ta nejtajnější přání! Jak k tomu došlo? 

Během vyhlášení jednoho z cvičných 

náletů se za něj ukryl a toužebně 

zašeptal „Hlavně ať mě nenajdou!“ a 

světe div se, opravdu jsme jej dosud nenašli! Za pár chvil po této ohromující chvíli 

už mohli naši agenti u stromu vyfotit frontu dalších členů, kteří se dutině v kmeni 

zázračného dubu svěřovali se svými tužbami. Tak například Lukyho žákovská je 

od onoho památného víkendu plná jedniček s hvězdičkami, Čmelák během 

následujících tří dnů splnil bez problémů podmínky na šlechtický titul Orlí 

sagamor a Tygr nejenže zvládl náročný přijímací pohovor v NASA, ale již úspěšně 

završil i vyčerpávající výcvik a po Vladimíru Remkovi by se měl stát druhým 

českým kosmonautem. Ne všichni však ve svém věku věří na čáry, nedůvěřivý 

Kiwi po podrobném ohledání kouzelného listnáče vyřkl osudovou větu „Ať se 

propadnu do země, jestli to fakt funguje!“. Příští měsíc jej čeká slavnostní přijetí 

na ostravské radnici, kde bude zároveň vyznamenán Řádem zlaté sbíječky za 

nalezení nové a velmi vydatné černouhelné sloje.... 

Každý bodík dobrý! Sedmikráska vy-

užila výpravu do Ostravy k posílení 

pozic v javorové nažce a získala pré-

miové body za získání nováčka pro 

svůj rod. Pan Huml se zatím na rodo-

vých schůzkách příliš neprojevuje, 

působí spíše zádumčivým a zamlklým 

dojmem, avšak jiskra v jeho pronika-

vém pohledu mu zajistila zatím neu-

tuchající přízeň všech členek rodu. 

- ŠATAZPRAS - 



31 
 

Z HISTORIE KŮRY.... 

…AKCE SELKIRK 30. 4 – 2. 5. 2004  
 

Na akci Selkirk si moc dobře pamatuju. Jednalo se totiž o moji první akci určenou 

pro starší bojovníky. Už jen dostat se na tuto akci jsem považoval za úspěch. Celá 

akce navíc byla skvělou třídenní bojovkou, kterou tehdejší vedení v čele s Rendym 

skvěle připravilo v okolí Jedlí. Byl to opravdu parádní zážitek, na který vzpomínám 

dodnes (např. jen vydržet skoro celý den bez jídla byl výkon sám o sobě ☺ ). 

Článek sepsal pro 161. číslo Březové kůry degandawida Rendy.  

…aneb jak Dráček, Netopýr a Krvák vstoupili do Evropské unie pod společným 

igelitem 

O akci jste již jistě slyšeli, takže se pokusím stručně shrnout to nejpodstatnější a 

podat zápis o akci ze strany vedení. Úkolem jednotlivých skupin byl průzkum taj-

né nacistické laboratoře, nacházející se někde mezi městy Mohelnice, Lanškroun, 

Hanušovice, Šumperk, Štíty. Než se však k laboratoři dostali, museli absolvovat 

pár úkolů.  

Hned v pátek byli do celé akce zasvěceni. Na 

akci museli vyrazit s teletema, v něm mít jen 

6 věcí. Na jídlo každý dostali: 3 vejce, 2 kuřecí 

stehna, 3 brambory a cibuli (vše samozřejmě 

syrové). Jídlo si museli připravit v neznámém 

terénu, jen s nožem, sekerou a sirkami. Na-

víc na ně v terénu číhali záškodníci, kteří měli 

za úkol naše agenty zlikvidovat – všichni však 

přežili. Po absolvování určité trasy a projití strategických bodů se setkali s 

konfidentem, který zhodnotil kvalitu jejich jídla a předal jim další podklady. Na 

základě těchto podkladů zjistili, že jejich ostatní věci jsou v Jedlí u tajného agenta 

(můj spolužák P. Mrázek). Nebylo to však jednoduché – museli jít i dle azimutu. 

Zde se ztratila skupina Východ. Navíc Tarzana potkaly i žaludeční problémy a 

jejich skupina z akce odstoupila. V Jedlí byla připravena bojová hra pro získání 

věcí. Oběma zbylým skupinám se věci podařilo získat.  

Další etapa byla popsána v tajných materiálech uložených v říčce Březné. Skupiny 

materiály úspěšně vyzvedly a dle nich absolvovaly další stanoviště a úkoly. 



32 
 

Nakonec se dostali až supertajné nacistické laboratoři, kterou prozkoumali. Tím 

jejich akce skončila. Pak jsme hned šli spát. Ráno se vstávalo v 4.30 a šlo se na 

vlak do Hoštejna. V šest ráno v Zábřeze byl rozchod. Jak jsem už zmínil, elitní 

jednotka agentů Supersoldiers byla tentokrát rozdělena na tři skupiny.  

Skupina Jih (Dráček, Krvák, Netopýr) měla výsadek v Tatenici. Jejich strategic-

kým bodem byl vrchol Lázek. S konfidentem se setkali v Cotkytli. Jejich jídlo bylo 

dobré, takže další informace měli zakopány na tajném místě (= naše táborová 

kuchyň). Během 36 hodin, co akce trvala, ušli cca 35–40 km. Skupina Sever 

(Mauglí, Ječmen) měli výsadek v Bohdíkově. Jejich strategickým bodem byla 

Střelnice v Hanušovické vrchovině. Zjistili, že rozcestník vyznačený na mapě ve 

skutečnosti neexistuje. Jejich setkání s konfidentem se uskutečnilo v Bušíně. Jídlo 

se jim taky povedlo, takže přes tajné stanoviště v Horních Studénkách zamířili do 

Jedlí. Během celé akce ušli cca 45–50 km. Skupina Východ (Tarzan, Brouček, Mo-

na) bohužel selhala. O příčině selhání této skupiny se lze jen dohadovat. Došli 

pouze do Svébohova (místo výsadku Šumperk, trasa vedla přes vrchol Háj). Po-

drobnosti se dočtete v jiném článku. Je vidět, že do cíle dorazili nejen skuteční 

drsňáci, ale také ti, co poctivě plnili svěřené úkoly (např. pořádně propekli kuře 

a vejce). 

Skupina Jih: Musím zde pochválit Krváka za jeho chování během akce, kdy se u-

kázal být platným členem týmu a jeho věcné připomínky často pomohly hladké-

mu průběhu akce. Dráček se přes nižší věk ukázal spolehlivou jistotou, plnící zod-

povědně svěřené úkoly. Je schopen na sebe vzít odpovědnost celého týmu. Ne-

nadělá zbytečné řeči, ale jsou za ním vidět výsledky. Netopýr byl nejmladším ú-

častníkem akce. Přesto dokázal jasně zvítězit v jediné individuální soutěži. Jen 

tak dál. Noc na sobotu strávili pod společným igelitem. Těsně kolem nich projela 

motorizovaná hlídka Wehrmachtu, ale neviděla je.  

Skupina Sever: Mauglí tvořil celou polovinu 

týmu. Druhou půlku tvořil Ječmen. Bylo to-

mu tak proto, že vím, že se na tyto dva lze 

dlouhodobě spolehnout a že mají oči a moz-

ky na svých místech. Pochvalu si zaslouží pře-

devším za přístup k akci. Přestože na začátku 

měli mnoho zbytečných řečí (že, Ječmen), 

akci vzali vážně a nevynechali jedinou příleži-

tost, jak si ji zpestřit - jen tak „mimochodem“ zvládli výstup na Nový hrad a 

navštívili i další doporučené přírodní zajímavosti. Počet jejich kilometrů mluví za 

vše. Hlídka Wehrmachtu je vůbec nenašla.   
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Skupina Východ: O skupině vím jen to, že vyrazili ze Šumperka. V sobotu 

odpoledne se Tarzanovi udělalo špatně a akce pro ně skončila. Škoda pro Monu 

a Broučka. V sobotu večer už byli zpátky v Zábřeze.  

Vzhledem k tomu, že skupiny Jih i Sever 

splnily stejný počet úkolů a etap, je vol-

ba vítězné skupiny obtížná. Myslím, že 

především zvítězili ti, kteří si akci užili a 

kterým se líbila. Obě skupiny získaly te-

dy 90 bodů ze sta – ztracené body jsou 

za neabsolvovaná stanoviště A a B vyzna-

čená na mapě č. 5. Asi jediný kritický oka-

mžik nastal, když v nepřehledném teré-

nu Drozdovského lesa skupiny nenašly stanoviště A a B, která byla klíčem k labo-

ratoři – tam se měli všichni dozvědět, kde laboratoř leží. Když se nikdo nedostavil 

ani na nouzové stanoviště nad Jedlím ve 20.30, trochu ve mně hrklo. Rychle se 

stmívalo a ani Míša, který stanoviště zajišťoval, netušil, co se stalo. V zoufalství 

jsem se rozjel tam, kde byli naši agenti tajným zvědem viděni naposledy – tam, 

kde odpoledne lovili zprávy z řeky. Co se stalo? Naši agenti se šťastně našli a 

chystají se na poslední úkol – průzkum tajné laboratoře. Nestihli absolvovat vše-

chna stanoviště, a tak nevěděli kudy kam. Naštěstí je napadlo jediné správné ře-

šení – slézt do Jedlí k hlavní cestě, zavolat že jsou OK a vyrazit na pravděpodobné 

místo srazu – ovšem v Jedlí není signál, takže volat nešlo. Při průjezdu nočním 

Jedlím jsem na ně naštěstí narazil. Akce tedy mohla pokračovat dle plánu, s ne-

patrným časovým skluzem. Je dobré, že si kluci i v takovýchto situacích zachovali 

chladnou hlavu (já jsem byl určitě nervóznější). Poslední instrukce byly předány 

a agenti vyrazili do tajné laboratoře. Celá akce byla ukončena ve 22.10. Přespali 

jsme na místě (nad Drozdovem) a ráno ve 4.30 byl budíček. Dle mapy jsme pak 

neznámým terénem dorazili do Hoštejna (kdybychom tam přišli o 3 minuty poz-

ději, vlak byl fuč).   

 

Citát dne:   

Čas: 21.10, místo: Jedlí, autor: Krvák, situace: Těsně po nalezení ztracených a-

gentů v Jedlí  
 
„Ale jo, není to zase taková suchárna.“ Krvák 

Sepsal Rendy  

Pro BK vybral Drak 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

VÝROBA PTAČÍCH OBYDLÍ 

 Tatínek Hrdlička nám zajistil polotovary 

na tvoření budek pro sýkorky, a tak jste jednu středu 

mohli vidět před školou zajímavý úkaz – Zálesáky v zás-

těrkách a s kladívkem či vrtačkou v ruce. To proto, že si 

k tomu dřevěnému tvoření stihli ještě upéct rohlíky. 

Aby bylo sýkorkám v jejich do-

mečku opravdu dobře, tak ně-

které budky ozdobily zručné zá-

lesácké ruce ještě stylovými or-

namenty technikou vypalování.  

A mohlo se vyrazit se žebříkem do lesa a vyhledat vhod-

né stromy pro budky v ptačím sídlišti, kde se koňadry, 

modřinky, babky i úhelníčci jistě brzy zabydlí. 

ZÁLESÁCI POMÁHAJÍ 

 Zálesácká výprava tentokrát směřovala do Po-

střelmova do Zahradnictví LANEZ. Protože se 

jedná o našeho dvorního dodavatele bylinek, 

keříků a stromků na přírodní zahradu u MŠ, 

jeli jsme vypomoct s jarními pracemi. Zálesáci 

se pustili do prá-

ce s vervou jim 

vlastní, a tak kus 

práce za nimi opravdu vidět bylo. Odměnou za pra-

covní nasazení byl krátký výlet s výšlapem na roz-

hlednu v Bludově. A my se tak mohli společně poko-

chat výhledy do blízkého i vzdáleného kraje. 

 

Zapsala 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 

Rosa na kolejích (Wabi Daněk)  
 

1. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub, 

tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál, 

přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží 

podivnej pták, pták nebo mrak. 

 

Ref: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa, 

vzít do dlaně dálku zase jednou zkus, 

telegrafní dráty hrajou ti už léta 

to nekonečně dlouhý monotónní blues, 

je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. 

 

2. Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj', 

co si radši počkaj', až se stmí, a pak šlapou dál, 

po kolejích táhnou bosí a na špagátě nosí 

celej svůj dům, deku a rum. 

 

Ref: Tak do toho šlápni.... 

 

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  

Opět vám předkládáme jednu z her, na které došlo na únoro-

vé výpravě na tábořiště u Koruny. Budete k ní potřebovat jen 

šátky, a to pro polovičku zúčastněných hráčů. Kolik vás bude 

hrát je vlastně jen na vás, ale rozhodně bych považoval za 

minimum alespoň sedum hráčů a pak už platí „čím více, tím lépe“. 

 

Maják 

Oddíl rozdělte na dvě družstva. Jedno 

představuje mořeplavce a druhé skály (ú-

tesy) a jeden z nich je maják. 

Mořeplavci si zavážou oči šátkem (nám do-

bře posloužili i čepice stažené přes ZAVŘE-

NÉ oči – hrajeme přece fér). Maják jde kus 

od nich a skály se rozmístí mezi mořeplav-

ce a maják. Úkolem mořeplavců je dostat 

se co nejrychleji k majáku, který celou dobu houká: 

“Huuuu, huuuu“. Skály dělají „šššš šššš“ jako když se 

lámou vlny o útesy na moři. 

Pokud mořeplavec narazí na skálu, zůstane na místě, 

sundá si šátek a stává se vrakem lodi a samozřejmě 

také dělá „šššš šššš“, neboť i do ztroskotaných lodí 

někdy jemně a někdy bouřlivě naráží voda. 

Ve druhém kole se družstva vystřídají a cílem je pře-

konat soupeře v počtu lodí, které bez úhony propluly 

všemi nástrahami a bezpečně zakotvily u majáku. 

Jistě jste tedy pochopili, že v této hře jde o orientaci výhradně pomocí sluchu a 
že cílem je, aby se co nejvíce lodí z družstva dostalo bezpečně k majáku. 
 
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  

      ….z vesnického života....  
 

Dva sedláci se potkají ráno na návsi po větrné noci a jeden se ptá 

druhého:“Člověče, to byl v noci teda fičák, úplně mi to rozbilo stodolu. Co ta 

tvoje, vydržela?“ A druhý jen pokrčí rameny:“Nevím, zatím jsem ji nenašel....“  

Po návsi jede starý Zelinka na kole a to dělá hrozný kravál. Proti němu jde místní 

strážník a volá na něj:“Dědo, drnčí vám blatník!“ Zelinka si přiloží za jízdy ruku 

k uchu a volá:“Co tó?“ Strážník tedy hlasitěji:“Že vám drnčí blatník!“ Marná 

snaha, Zelinka opět z kola:“Cos to říkal, panáčku?“ Strážník už huláká:“DRNČÍ 

VÁM BLATNÍK!!!!“ Zelinka jen mávne rukou, šlape si to pryč a zavolá přes 

rameno:“Já ti stejně nerozumím, mně hrozně drnčí blatník....“ 

Před obchodem zastaví auto s cizí poznávací značkou, stáhne okýnko a řidič se 

ptá sousedky Hrbaté, která právě vyšla z konzumu:“Babi, kudy se jede na Lhotu?“ 

Dotčená Hrbatá se na cizáka, který ani nepozdravil, zadívá a podiví se:“A jak ty 

víš, že už jsem babi?“ Překvapený řidič jí nejistě odpoví:“Nó, jenom jsem si 

tipnul!“ A Hrbatá vítězoslavně utrousí:“A tož si taky tipni, kudy se jede na Lhotu.“ 

Přijde stará Husičková k doktorovi na prohlídku, ten ji vyšetří a říká:"Babi, to se 

mi nechce líbit, máte slabé srdíčko, musíte si oddychnout a nechodit po 

schodech, abyste si neublížila." Za měsíc dorazí na kontrolu, doktor ji vyšetří a 

zajásá:"No vidíte, babičko, už to vypadá lépe, po těch schodech už pomaličku 

chodit můžete, ale žádný kvalt." Husičková se rozzáří "Jejej, pane doktore, to 

jsem moc ráda, že už nemusím lézt po tom hromosvodu." 

Hasiči v Dolní Polné mají službu, zazvoní telefon a ve sluchátku huláká roztržitý 

hlas:“Rychle, přijeďte, tady hoří.“ Službu konající hasič se jej snaží uklidnit:“Rádi 

vám pomůžeme, ale kde hoří?“ Volající nevrle:“No tady přece, u mě, hergot!“ 

Hasič to zkusí jinak:“Dobře, a jak se k vám dostaneme?“ Zmatený hlas zoufale 

křičí:“Cože??!! Jak se ke mně dostanete? Vy už nemáte ty velký červený auta?“ 

Tetka Hadrabová si cestou na nedělní ranní mši vzpomene, že doma nevypla 

vařič, a tak hned za dveřmi kostela spustí:“Andělíčku, můj strážníčku, opatruj 

mou dvouplotničku....a přepni ji ze šestky na jedničku...“ 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZiYX9kZ7hAhUOUlAKHYoUBY4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.veverusak.cz%2Fcz%2Fsouteze%2Ftema-tydne-vtipy-a-vtipne-historky-2016&psig=AOvVaw0rv6RqEtwUN7zhjyF2J78u&ust=1553632087694680
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JAVOROVÁ NAŽKA ÚNOR 2019 

Bodování starších 
1.   místo   Ga. Sedmikráska 287 bodů  Káňata  100% docházka 
2.   místo   boj. Koloušek 197 bodů  Káňata  100% docházka 
3.   místo   boj. Čmelák 192 bodů  Medvědi  100% docházka 
4.   místo   boj. Sasanka 178 bodů  Káňata  100% docházka 
5.   místo   Va. Kecalka 173 bodů  Káňata  80%   docházka 
6.   místo   Va. Lasička 154 bodů  Medvědi  83%   docházka 
7.   místo   Ga. Čača 139 bodů  Ledňáčci  67%   docházka 
8.   místo   hledač Vločka 136 bodů  Káňata  100% docházka 
9.   místo   hledač Luky 134 bodů  Medvědi  100% docházka 
10. místo   Va. Vrabčák 119 bodů  Káňata  60%   docházka 
11. místo   Va. Kajda 111 bodů  Káňata  80%   docházka 
12. místo   boj. Liška 110 bodů  Medvědi  67%   docházka 
13. místo   Va. Dela 102 bodů  Ledňáčci  33%   docházka 
14.-15. místo   boj. Korálka 100 bodů  Medvědi  83%   docházka 
14.-15. místo   boj. IQ 100 bodů  Medvědi   83%   docházka 
16. místo   hledač Bety 93   bodů  Káňata  80%   docházka 
17. místo   Va. Surikata 90   bodů  Káňata  60%   docházka 
18. místo   Va. Čivava 87   bodů  Káňata  60%   docházka 
19. místo   hledač Darja 69   bodů  Medvědi  67%   docházka 
20. místo   hledač Drozdík 48   bodů  Medvědi  50%   docházka 
21. místo   hledač Izabel 40   bodů  Medvědi  33%   docházka 
 
Bodování mladších 
1.   místo   hledač Větvička 139 bodů  Koníci  100% docházka 
2.   místo   hledač Beruška 138 bodů  Koníci  100% docházka 
3.-4.   místo   hledač Mrkvička  130 bodů  Koníci  100% docházka 
3.-4.   místo   hledač Tygr 130 bodů  Hadi  100% docházka 
5.   místo   hledač Dino 113 bodů  Hadi  75%   docházka 
6.   místo   hledač Motýlek 102 bodů  Koníci  100% docházka 
7.   místo   hledač Beran 92   bodů  Hadi  100% docházka 
 

JAVOROVÝ LIST ÚNOR 2019  

1. místo   Káňata 147,1 bodů 1. místo   Koníci 127,25 bodů 
2. místo   Medvědi 105,2 bodů 2. místo   Hadi 102,5   bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Ani v březnovém čísle nemohou chybět kvízové otázky pro odhodlané lovce 
bodů a opět nebude nutné pro jejich zisk podnikat nic složitého. Stačí si jen 
pozorně přečíst toto číslo našeho kmenového měsíčníku a správné odpovědi 
(třeba spolu se správně rozluštěnými šiframi ze strany 26) zaslat naší 
podnáčelnici Eddie na mailovou adresu edita.riff@seznam.cz 

1)  Kdo z členů/členek kmene se stále může pyšnit 100% docházkou na 
celokmenové akce v tomto kmenovém roce? Chceme jedno jméno! 

2)  Jak se nazývá tanec s obručemi, který byl také k vidění na letošním powwow? 

3)  Kolik podmínek je třeba splnit k získání mistrovství Tříletá služba?  

4)  Kteří dva členové 95. oldskautského klubu oslavili v březnu své narozeniny?  

5)  Už jste si zvykli, že spodní část této stránky krášlí jinotajné obrázky od Bev 
Doolittle. Co kromě kamenů a sněhu můžete najít na tom dnešním?  

 

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=2ahUKEwjL5uaJ-p3hAhUxsaQKHdY7DuoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fartusa.com%2Fproduct_details.php%3Faction%3Dadd_to_cart%26id%3D3597&psig=AOvVaw16NStv6LcwSOUQ3Tmn3_RU&ust=1553625820241038
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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 Přijďte 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 severoameric-

kých 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 31.3.2019. 

http://www.shawnee.cz/

