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SLOVO ÚVODEM….
Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee!
Jsme na konci dubna a naše společná kmenová pokladnice zážitků je zase bohatší
o dvě kmenové akce. Tou první byla sportovně a herně zaměřená sobota
strávená s přáteli z šumperského T.O.Kamarádi. Prožili jsme s nimi den plný
emocí, her a hlavně zábavy, jehož vyvrcholením byl pro mnohé zúčastněné
famfrpál – hra dobře známá hltačům příběhů o Harrym Potterovi. Vida, létat se
dá i na duralových lakroskách! Zkrátka kdo do Šumperka nedorazil, přišel
opravdu o hodně! Někteří zúčastnění brázdí šumperské nebe ještě teď....
Rád bych zde teď napsal, že po týdnu následovala víkendovka s Hvězdou severu,
ale původní plán kmenových akcí opět jednou vzal za své a přinesl nečekanou
změnu. Z víkendové akce tak sešlo a ke 109. sněmovnímu ohni jsme se sešli na
naší stařičké a útulné klubovně Chillicothe pouze v kruhu našeho kmene. Avšak
ani tato náhlá improvizace nijak výrazně nenarušila pravidelný tikot šavanského
dění, naopak umožnila vedení kmene uspořádat dvoudenní výjezdní kmenovou
radu, jejímž cílem bylo hlavně stmelit partu, pobýt chvíli spolu a v klidu se poradit
o důležitých akcích, které nás vbrzku čekají. Dějištěm setkání byla chatová osada
Zejfy a konkrétně pak útulná chata našeho kamaráda Soba, kterému patří velký
dík za velmi příjemný azyl. Škoda, že této možnosti nevyužilo více pozvaných
oldskautů, kteří se podílejí na pestré činnosti Shawnee. Tak snad příště. A na co
všechno tedy přišla během těch dvou dnů řeč? Velkým tématem byla
samozřejmě příprava letního tábora, který sice již zvolna klepe na dveře, ale pro
který je toho třeba ještě mnoho udělat. Další velká akce na nás čeká v září a nejde
o nic menšího, než je tradiční Setkání družin ABS. To nadcházející totiž proběhne
u nás v Zábřeze a naší společnou snahou bude připravit zajímavý a pestrý
program, který nadchne naše hosty z mnohdy velmi vzdálených oddílů. Uvítáme
i vaši pomocnou ruku a aktivní přístup! A naše nejbližší plány? Stejně jako v
loňském roce je to dobrovolné květnové táboření v týpí. Na Drozdovské Pile se
uvidíme s několika příjemnými hosty, vyzkoušíme nějaké novinky včetně našeho
zbrusu nového traperského šeltru, v sobotu změříme síly s hrabovskými Zálesáky
v Bitvě u Kanawahy. Vidíte, že toho bylo k prodiskutování na Zejfech hodně, ale
u spousty dobrot a při kytaře řeč i čas příjemně plynuly. Na úplný závěr došlo ještě na badmintonové klání, přežili všichni 😊 Staré páky, díky za ty dva dny!!!!
OSg. TAWASUTA
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE
… pokud některému z vás schází nějaká výšivka na krojovou košili,
obraťte se na MIČKINIKWU. Blíží se období, kdy budeme skautský
kroj častěji používat na našich akcích.
… protože se pomaloučku blíží naše skautské výstava ke 100 rokům skautingu
v Zábřehu, navštívili jsme besedu na téma začátek skautingu v Olomouci v roce
1919. Získané poznatky se budou třeba hodit na doladění našich podzimních
oslav.
… členka rodu Medvědů Ludmila Krňávková – Lasička se stala
nositelem 1. stupně Březového lístku, který udělujeme těm,
kteří se vydají cestou pomoci druhým a jsou pro ně vzorem.
Lasička si toto ocenění jistě zaslouží. Blahopřejeme
… když došlo v roce 1982 ke zrodu midewiwinského
systému, byl to také začátek korálkování v Zábřehu.
Do tohoto roku zde nebylo o korálkování nic známo.
Nakonec se stalo něco jedinečného – za 25 let se podařilo vykorálkovat všech 14 sněmovních štítů kmene Shawnee. O této události nejen napsal místní tisk,
ale v zábřežské televizi najdete také videozáznam
z korálkování posledního štítu rodu Mývalů. Šaman
WATOKNAPA se vrhla na nové korálkované symboly Dakotských větrů a za pár
dní jej dokončila. Právě ona je dnes nejšikovnějším Šavanem v korálkovém světě
a své umění předává dál. Waste
… na víkendovém setkání vedení kmene Shawnee, střediska Šavani a 95. klubu
Bratři ohně Zábřeh byli na volební sněm skautské organizace Český skauting
nominováni Miloslav Keprt – Komár za středisko Šavani a za
95. klub Petr Brzobohatý – AJAGU. Setkání zástupců středisek se uskuteční 11. května na klubovně střediska Gatagewa
Praha.
… wagamed, sachem Petr Brzobohatý – AJAGU oslavil začátkem měsíce dubna své narozeniny. Vedení kmene a střediska mu předalo kouzelný dárek. Naše společenství si moc váží
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aktivity a spolehlivosti AJAGUA. Jeho cesta začala v oddíle Stopaři a později se
stává členem klanu Modré Želvy, který vede MIČKINIKWA. Vážíme se Tě, bratře,
a jsme na tebe hrdi ☺
… konečné nahlášení na vůdcovský kurz, který organizuje Český skauting ABS,
byli nahlášeni a přijati bratr Komár a sestry podnáčelník Eddie a Čača. Věříme, že
jejich skautská cesta bude tímto skautským kurzem obohacena.
… v tomto čísle najdete článek od našich přátel z Příbrami - kmene
Mohawků. Naše společné táboření a setkávání probíhá víc jak 10 roků. Během tohoto období jsme měli hned tři společné letní tábory.
Letos to bude již čtvrtý a Mohawkové jsou tedy nejtradičnějším midewiwinským kmenem, který si s námi hledá společnou cestu. Jsme
tomu moc rádi.
… vedení kmene Shawnee by rádo podpořilo zájem našich členů
o indiánskou cestu. Pokud někdo má zájem si zapůjčit tuto
knihu, budeme rádi. Nic to nestojí a stačí jen napsat náčelníkovi.
… to, že se naši členové nezastavili na cestě k vrcholu hory dokazuje členka rodu
Káňat Čivava … vrhla se na splnění OP – dřepy a kliky.
.. na letošní indiánské táboření jsme zakoupili netradiční westernový stan, který doplní naše přírodní táboření. Zásluhu na tom má především degandawída
kmene TAWASUTA.
… byl dojednán pronájem zvolské sokolovny na setkání družin ABS. Děkujeme
organizaci Sokol Zvole za pochopení a podporu našich aktivit. Zvláštní dík patří
Evě Jaroměřské, které děkujeme za podporu… náčelník
.. byla zakoupena Kniha šavanských sněmů. Tuto aktivitu
realizovala šaman WATOKNAPA.
… nováčci v kmenové činnosti. Dle informací podnáčelníka
Eddie se Koníci doplňují o další nováčky. Jsme tomu rádi a
věříme, že dlouho vydrží.
… na základě požadavků z řad členů se náčelnictvo rozhodlo objednat novou várku kmenových triček. Během 14 dní se rozhodne o jejich počtu. Čím více, tím lépe. Zkontrolujte stav/velikost svého trika, pokud potřebujete nové, dejte vědět.
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... člen 95. klubu oldskautů Zábřeh – Ferda nabízí
lukostřelecký program. První zájemci jsou z rodu
Medvědů.
… v sobotu 27. května se ve skladě šavanského majetku
/Bludov/ uskutečnila brigáda za účasti náčelníka
MIČKINIKWY, degandawídy TAWASUTY, podnáčelníka
WATOKNAPY a zástupce OP AJAGUA. Sklad byl uklizen a
srovnán a byly nachystány věci k odvozu na jarní táboření
na Drozdovskou Pilu.
... v tomto čísle nenajdete rubriku Z historie Kůry. Rubrika nás však neopouští natrvalo. Prozradíme, že za touto přestávkou je Drakův velký životní krok – svatba. Celý zbytek redakčního týmu mu tímto přeje, aby do manželství nakročil správnou nohou a v nové životní etapě
zažívali novomanželé jen štěstí a spokojenost!
Náčelník Sa. MIČKINIKWA a degandawída OSg. TAWASUTA
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SPORTOVNÍ DEN S T.O.KAMARÁDI
6. DUBNA 2019
Sešli jsme se na nádraží v Zábřeze.
Drozdík s sebou přivedl svou mladší sestřičku Lauru, která hned dostala přezdívku Kachnička, protože
také jako kachna kvákala.
Pak jsme si koupili lístky a jeli jsme
do Šumperka. Tam jsme šli asi 3
minuty z nádraží. Tam jsme chvilku
čekali na Kamarády. Kamarádi přinesli klíče, odemkli a my už jsme se
převlékali do sportovního.
Hned na začátku jsme si zahráli MIČKINIKWOVU seznamovačku, abychom se
poznali. Potom jsme utvořili týmy a hráli hru, ve které jsme zapojili své dovednosti v kutálení, ale také jsme zapojili
sílu. Bylo to něco jako želvičky. Potom
jsme vázali regatu jako tým a pak za
Šavany a za Kamarády. Kamarádi nás
ale naučili Famfrpál. Modrá kšiltovka
byl brankář, oranžová odrážeč, který
házel potlouky po žlutých útočnících,
kteří stříleli s camrálem. Naše košťata
byly lakrosky a mohlo se hrát. Tahle
hra se všem líbila a myslím, že MIČKINIKWA už zajištuje barevné čepičky na letní tábor. Pak jsme přelézali žebřiny. No
a nakonec se hrála domečková vybíjená. Pak jsme se rozloučili a odešli na vlakové
nádraží, odkud nám jel vlak do Zábřeha, kde jsme se rozešli.
Akce se mi líbila.
Ga. Sedmikráska
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109. SNĚM KMENE
12. DUBNA 2019
Když jsme spolu s Kecalkou přijeli k zábřežské klubovně (Chillicothe), všichni si už připravovali klacíky a
text, který budou říkat před udělováním OP. Po chvilce přišel TAWASUTA a pro jistotu nám řekl, kolik máme OP z kolik plamenů. Také nám řekl, že si máme odložit batohy na záchod a už se připravili do roucha.
Sněm začal. Každý rod řekl svoji lelawatiku a Kiwi zahrál první písničku.
Po první písničce byl i první skalp (v
tomto případě zdatnost). Bylo úkolem na sebe co nejrychleji podle čísel
poskládat 13 kuželů. Byla další píseň
a po ní další skalp, a tak se to střídalo
až do posledního skalpu. Skalpy se po
sobě střídali zdatnost, ochranářství,
tábornictví a lesní moudrost. Agitanovo roucho vyhrála Káňata.
Po další písničce byl Muž sněmu,
kterého zaslouženě vyhrála Eddie. A
konečně udělování OP. Na tomto 109. sněmu byl hojný počet lidí,
kteří si nechávali udělovat OP. Poté
bylo udělování hodností. Na to nás
taky nebylo málo! Zazněla poslední
písnička a po ní jsme si všichni stoupli, podali si ruce a poslali stisk do
kolečka. 109. sněm skončil. Před klubovnou si nás vyzvedli rodiče.
Ga. Vrabčák
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE
1.

Sachem

MIČKINIKWA

2.

Sachem

AJAGU

3.

Orlí Sagamor

WATOKNAPA

4.

Orlí Sagamor

5.

237 OP 13 mistrovství
92 OP

6 mistrovství

109 OP

5 mistrovství

TAWASUTA

76 OP

5 mistrovství

Sagamor

Eddie

86 OP

2 mistrovství

6.

Gaosed

Čača

47 OP

7.

Gaosed

Sedmikráska

38 OP

8.

Gaosed

Vrabčák

26 OP

9.

Gaosed

Čivava

21 OP

10.-11.Vanata

Surikata

37 OP

10.-11.Vanata

Lasička

37 OP

12.

Vanata

Dela

23 OP

13.

Vanata

Medvěd

11 OP

Po 109. sněmu doznala slavná třináctka kmene několika změn. Do vyšších pater
se díky pasování do hodnosti Gaosed natlačil Vrabčák, stejná hodnost do tabulky
katapultovala Čivavu, která v minulém vydání dokonce zcela chyběla.
Pozorný čtenář si také mohl povšimnout, že u některých počet uznaných orlích
per dokonce poklesnul. To bylo způsobeno zpřesněním evidence, k němuž došlo
poté, co šamanka WATOKNAPA založila novou kmenovou Knihu orlích per a
dosavadní zápisy podrobila důsledné kontrole. Nyní tedy všichni víme, jak na tom
skutečně jsme a můžeme si klást cíle pro jubilejní 110. táborový sněm!
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MEDVĚDI
Rod Medvědů se schází pravidelně v pondělí na zábřežské
klubovně docela v hojném počtu. Nejstarším členem je Lasička, která už začíná pomáhat
s programem – chystá sama hry.
Ještě si není úplně jistá, ale to se
časem podá. Hry, které hledá a
chystá, jsou velmi nápadité. Další je Liška – věčně usměvavé i
když zapomětlivé děvče. Je nadšená z plnění orlích per a i sama přichází s návrhy – teď se chystáme na chůzi na
chůdách. Naše dvojčata IQ a Korálka – to, že jsou dvojčata, opravdu nezapřou, i
když určitě každý vidí i rozdíly. Oba si letos splnili nováčkovskou zkoušku a na
vánoční besídce složili i slib – gratuluji. IQ je velice šikovný a nápomocný jako
mužská část naší družiny. Hodně pomáhá i ostatním klukům. Když jsem slyšela,
s jakou vervou se pustil do šití roucha, měla jsem velkou radost. Korálka je něžná
osůbka, která má ale ohromnou sílu nejen ve svalech, ale i ve snaze s úsměvem
a s chutí pomáhat. Čmelák – nenápadný klučina, ve kterém se skrývá neskutečné
odhodlání. Není rychlý jako ostatní, ale nevzdává se a to, co začne, to také
dokončí. Úžasná vlastnost, za kterou má moji hlubokou poklonu. Prokázal to
nejen u tvorby družinové rozety. Darina – je to náš „nejstarší“ nováček. Darča je
šikovné a určitě všestranné děvče, jen
nám to musí ukázat. A k tomu je potřeba
být s námi na víc akcích. Luky a Drozdík
– dva mladší nováčci, kteří dohromady
působí jako pohroma. Rádi se šťouchají a
honí, ale vše je vždy v přátelském duchu.
Oba nejvíc bojují s nováčkovskou, ale
věřím, že se nám to společně povede a
na táboře už budou moct plnit orlí pera.
Ale nejvíc to záleží na nich samotných.
Izabelka – náš blonďatý nováček. I Izinka
se přidala ke klukům s plněním
nováčkovské, a to defacto okamžitě.
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Na rodovkách střídáme učení nových věcí s hrami, které samozřejmě hlavně
nováčci vždy vítají. Mám radost, že si členové vedou své deníky i rodovou kroniku
(do té zapisují spíše protřelí členové 😊). Už jsme podnikli společně dvě rodové
výpravy. První byla do Pardubického kraje,
kde jsme navštívili Muzeum loutek a slatiňanský Kočičí hrádek. Domů jsme si kromě
zážitků a skvělé nálady dovezli i loutku na stínové divadlo a společně i nováčka Izabelku,
pro kterou byla výprava první akcí v kmeni.
Druhá výprava byla zimní a do hor. Navštívili
jsme lesní bar v Horní Lipové, kde jsme se
skvěle napapkali a cestou dolů super zajezdili
na lopatách. Rada pro ostatní rádce – pokud
chcete pobavit bez výjimky celou družinu,
postavte se jako cíl a dovolte jim vás zpuckovat 😊 😊 😊
Na obou výpravách jsme měli doprovod v podobě maminky Izinky – Puntíka
(moje kamarádka, se kterou se známe od dětství z kmene Naška-pi), za její
pomoc a podporu mockrát děkuji.
V současné chvíli máme dva hlavní
cíle. Nováčkové dodělat své zkoušky
a starší členové dodělat roucha,
bedny a připravit se na tábor. Na
posledních
družinovkách
jsme
přivítali nejnovějšího člena, a to
sestřičku Drozdíka, které je 7 let a my
z ní máme velkou radost.

S modrou oblohou OSg. WATOKNAPA
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STOUPÁNÍ NA HORU
Po minulé změně, kdy jsme vám v březnovém čísle představili aktualizovanou
podobu mistrovství Tříletá služba, se opět vracíme k orlím perům. Zabrousíme
do plamene ochranářství a ukážeme vám, že ani tato orlí pera pro vás nemusí
být nijak složitá. Dokonce si při jejich plnění můžete krásně vyzdobit své deníky!

Coby inspirace vám mohou sloužit výtvory podnáčelnice WATOKNAPY:
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Tak co, přátelé?
Poznali jste všechny ztvárněné
opeřence? Věřím, že jste s uhodnutím jejich
názvů neměli
žádný problém!
Správnost svých
tipů si můžete
ověřit na předposlední straně
Kůry. A taktéž
doufám, že si
mnozí z Vás řeknete, že toto orlí
pero je i ve vašich silách, a své deníky si vlastně také dokážete vyzdobit podobně povedenými kresbami. Další splněné orlí pero za to
určitě stojí, nemyslíte?
Pokud se budete chtít s výsledky
svého snažení pochlubit svým spolubojovníkům nejen v rámci svého
rodu, rádi je vydáme na stránkách
některé z příštích Kůr. Stačí zaslat
obrázky do redakčního mailu (viz
adresa na poslední straně BK).
OSg. TAWASUTA, obrázky OSg.
WATOKNAPA
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ZÁKON SVĚTLUŠEK
Protože momentálně Šavany z větší části tvoří děvčata a většina z nich patří věkově do kategorie Světlušek (7-11 let), našli jsme pro vás na internetu malou
pomůcku k zapamatování Zákona Světlušek a teď vám ji předkládáme:

Věříme, že teď už pro vás zapamatování všech pěti bodů Zákona bude hračka a
budete se jimi v (nejen skautském) životě také řídit.
OSg. WATOKNAPA, OSg. TAWASUTA s využitím webu casopisy.skaut.cz

15

SPŘÍZNĚNÉ ODDÍLY
HISTORIE KMENE MOHAWK
Vznik čtvrtého chlapeckého oddílu je dle starých zápisů datován na školní rok
1946–1947 (tehdy jsme ještě nebyli kmen Mohawk), kdy údajně vznikl ze 41.
skautského katolického oddílu. Tehdy oddíl vedl Antonín Štěpán – Fešáček. Oddíl
je dále také spojován s Janem Čákou – Bažantem, který v září 2018
zemřel.

Mohawkové jsou tvrďáci – zatímco Strejdu nerozhodí ani ulomená ruka....

Za totality, kdy byl skauting zakázán, 4. oddíl nefungoval. Byl pouze na nějakou dobu obnoven
v šedesátých letech. Obnoven byl
Akelou – Pavlem Hofmaisterem,
Karlem Faktorem starším a Kalimem – Karlem Faktorem mladším. Po pár letech však oddíl opět
zaniká.

Znova je obnoven po revoluci – po roce 1989.
Obnova je spojena především s K. Faktorem
mladším i starším a MUDr. Šedivým. Na jaře
v roce 1992 se spojuje s třetím oddílem, který
byl málo početný. Po táboře v tomto roce oddíl
začíná vést Roman Splítek – Šakoh. Po táboře
v roce 1994 odchází starší skauti a oddíl si začíná říkat Vlci.
Na táboře v roce 1998 nastává zlom. Kvůli starším členům, kteří už nejsou vlčaty, a kvůli zájmu
členů o indiány (navozený na Táboře nového indiánského přátelství v roce 1997) je po několika
poradách vedení (Šakoh, Hiawatha a Fanda –
Kanyatara) oddíl přejmenován na Kmen Mohawk. Vzniká nový pokřik, po nějaké době znak
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....Muchomůrka zas místo
do spacáku uléhá každý
večer do potoka!

a z rádců se stávají owačirové, ze smečky klan a z oddílu kmen, jak je zvykem ve
woodcrafterských oddílech. Přesné datum vzniku je datováno do dnů 3. – 5.
srpna 1998. Oddíl zažívá rozmach. Prochází jím desítky hochů. Náčelníka Šakoha
později vystřídá Osoondah a toho Kanyatara. Léta oddílu byla spíše šťastná, ale
opakovaně (v roce 2004 nebo 2009) má oddíl menší krizi, protože bylo málo
členů.
Na táboře 2012 nastává důležitý zlom v indiánské činnosti oddílu. Probíhá první
sněm Kmene Mohawk. Po tomto táboře k oddílu přicházím i já. V dubnu 2013
odchází čtvrtý náčelník Mohawků – Atana. Vedení oddílu opět přebírá
Kanyatara. V zimě 2014 však není úplně jasné, jestli bude oddíl pokračovat (na
podzim minulého roku odešlo hodně členů
a náčelník je na vedení sám). Po měsíční
pauze ale oddíl pokračuje. O rok a půl později se z chlapeckého oddílu stává chlapecko – dívčí oddíl. K další krizi dochází na podzim 2015 – oddíl chvíli navštěvují pouze tři
členové a dva vedoucí. Na podzim dalšího
roku však naštěstí přichází noví členové.
Dnes se již delší dobu oddílový průměr drží
okolo deseti členů jak holek, tak kluků a nyní jsou tři členové náčelnictva. Každý týden
je schůzka. A jednou až dvakrát do měsíce
se nám daří organizovat výpravy do měst,
do přírody, na vodu nebo na kola, do nedalekých Brd, nebo se účastnit mezioddílových akcí. Ať už bylo v historii členů a vedoucích více či méně, Mohawkům se většinou dařilo dělat schůzky, výpravy i letní tábory.

Tradičně také udávají sezonní
trendy ve světě módy – zde
Strejdova plavková novinka
pro rok 2018

Imnu
(Fotopříloha TAWASUTA – za humorné vyznění se omlouvám 😉)
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Z HISTORIE 95. KLUBU
OLDSKAUTŮ ZÁBŘEH
/Druhé pokračování/
Jak jsme uvedli v předchozím čísle, oldskautský klub vzniká v roce 1933. V našem
regionu to byl klub třetí a to po 47. Praděd Šumperk a 73. klub Litovel, který
vzniká v období 1931-1932. Patří tedy mezi nejstarší oldskautské kluby, které se
ke své tradici hlásí při každé obnově. Členové klubu
jsou také aktivní v zábřežském sboru a František Drábek roku 1934 zastává funkci okresního tajemníka.
V čele klubu tehdy stojí mladý Jaroslav Tannert –
Stryk. Oldskauti mají svoji klubovou činnost stejně jako ostatní zábřežské oddíly.
Mezi výdělečné aktivity patří pořádání tanečních večírků, a to ve spolupráci s jinými oldskautskými kluby.
V letech 1935 a 1936 to byli oldskauti z Olomouce.
Moravský sever tehdy přinesl tuto krátkou zprávu:
95. klub Oldskautů pořádá v neděli 12. ledna 1936 o 20. hodině večer v hostinci Beseda koncert s tancem a programem. Jazz
„Staří kosi“ 57. O.S. Olomouc …
I samotní členové 95. klubu byli hudebníky a
na svých výpravách s sebou brávali hudební
nástroje, jak to dokazuje tato dobová fotografie z Drozdovské Pily. Housle, kytara a
trubka byly po ruce ☺
Výlety klubu směřovaly na různá místa a další fotografie na následující straně
zachycuje klub ze svojí oldskautskou vlajkou u hrobu legionáře Hecla na
Šumvaldě. V roce 1935 svolává Jaroslav Tannert valnou hromadu klubu a ten čítá
27 členů.
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V létě vyráží klub také na letní táboření a
v roce 1936 to bylo nedaleko hradu Sovince. V termínu 21.7. až 3.8. se jej účastnilo
15 oldskautů. Vedl jej Vilém Mikula.
Rok 1936 je pro klub velice úspěšný, a to i
díky tomu, že se daří
celému
zábřežskému sboru. Člen klubu Miloš Kráčmar je pověřen
Jesenickou župou, aby vedl zástupce župy na velký skautský
sjezd do Českého Těšína. Klub dí-ky svému členovi br.
Kratochvílovi využívá klubovnu na Zahradní ulici.
Členové klubu se účastní mnoha sportovních klání a v rámci
zábřežských skautských dnů soutěží s ostatními skauty.
Jako vzpomínku organizují Memoriál Josefa Matějíčka,
který je po válce doplněn o br. Fišnara, který zahynul v roce
1938.

Příště 1945 – 1948

Sa. MIČKINIKWA

19

WANDERVOGEL /Třetí pokračování/
Zábřežští skauti v interpelaci Poslanecké sněmovny v roce 1936!
Dne 12. dubna 1936 měl se sjezd mládeže ukončiti výletem do Dolní Hynčiny a
tento výlet byl v ohlášení výslovně uveden a s celým programem schválen. Při
odchodu mládeže se tam dostavili dva četníci a jednoho z nich se tázal vedoucí
spolku Wandervogel z opatrnosti, jak mají jíti do Hynčiny. Obávali se již jíti
společně nebo dokonce v řadách nebo v seskupení, které nebylo výslovně
stádem, aby se nemuseli báti, že četníci zakročí. Četník odpověděl přímo
»pythicky«: „Jděte jen; když to nebude vyhovovati, my už vás rozpustíme.“ Když
se poté tazatel přece poněkud energičtěji tázal, řekl četník: „Jděte ve skupinách.
Potom musíte účastníci putovati přírodou v malých skupinách, pečlivě
udržovaných ve formě drobných hloučků z desíti osob, pečlivě se vyhýbati
stejnému kroku, a v odstupech 10 až 15 metrů ovšem tiše a němě.“ Velikonoční
procházka – velikonoční radosti!
Zpáteční cesta se konala za dosti nepříznivého, deštivého počasí a účastníci se
ovšem více seskupili, a proto to úřad již vytkl pořadateli, že se zpáteční pochod
konal v semknutých řadách.
Při tom se poukazuje na to, že se v téže době konal v Zábřehu a okolí sjezd
českých skautů. Skauti chodili ovšem ve své uniformě chovajíce se při tom
pokud možno vojensky s dlouhými holemi podobnými kopím a mohutnými
dýkami a noži za pasem, majíce na ramenou odznaky stupňů a skupin podobné
vojenským odznakům. Poukazujeme na to, že právě tento dvojí metr, kterým
se měří mládeži státní příslušnosti, musí v srdcích německé mládeže vzbuditi
velmi hluboké rozhořčeni, tím spíše, že se jednak propaguje předvojenská
výchova mládeže a že dokonce němečtí mladiství byli vyzváni k účasti na
takové předvojenské výchově, jednak že jisté podřízené orgány vykonávají na
německou mládež takový nátlak, že se nemůže již ani poněkud ukázněně,
stroze, v pořádku a řádnou chůzí pohybovati.
Interpelace německých poslanců ještě pokračuje, ale pro nás stačí tato část, kde
se střetává nelehká doba, která postupně vedla k záboru našeho města Zábřehu
– Sudety 1938.
A kdo byli ti němečtí poslanci:
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F. Nitsch, dr Jilly. Woltner, Knöchel, Rösler, E. Köhler, Sogl, Knorre, Fischer, Jäkel,
dr Rosche, dr Zipnelius, dr Peters, inž. Schrelber, Stangl, Klieber, Nieker, Sandner,
Kundt, Hollube, Kling, inž. Karmasin, inž. Peschka.
V Praze 12. května 1936

Sa. MIČKINIKWA
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ŠIFROVÁNÍ O BODY
Luštíte-li v Kůře šifry pravidelně, netřeba nic dodávat. Pro zapomnětlivé a pro
nové dešifrovatele snad jen adresu pro zaslání odpovědí: edita.riff@seznam.cz
1)
K← B← J→ X→ , U→ Z← Y→ M→ B← L→ O← X→ , R→ L← B← V← S→ R→
L← X→ , C→ F← O← , T← D→ , J→ P← M→ B← M←, U→ , C→ V← C←
M→ T→?

2)
///-.-/-../---//.---/.//.--./.-/-/.-./---/-././--//…/-.-/.-/..-/-/..-///?
3)
JsaksAKdpdsÁdldoAdcKmpwokdCEsdcsdcoiNdsiocÁdosdpSbjcsbdČdeihEedajiKd
jfÁdjNdpApaqwZAfpeČdjoÁwepawdcnTeodidKdasjoUdsKsdfoVdjaĚjshoTojfaiN
A?
4)
55,3,33 7777,33 55,666,66,2,555 7,666,7777,555,33,3,66,444 7777,66,33,6?

Sg. Eddie
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SKAUTSKÁ VLAJKA
V roce 1936 vyšla v novinách Moravský sever tato báseň. Aby neupadla v zapomnění rozhodl jsem se uveřejnit ji v našem kmenovém časopisu. Je tomu více jak
80 let a snad se časem podaří zjistit i toho, kdo ji do Moravského severu poslal.
Vlaj, ty skautská vlajko, vlaj,
a zavolej nás v širý kraj,
že my jsme ti kamarádi,
kteří vlast svou mají rádi.
Duši pro ni chceme žít,
nedáme jí ublížit.
Vlaj, ty skautská vlajko, vlaj,
a zavolej v širý kraj,
že jsme připraveni k dílu,
v srdcích radost, v pažích sílu,
zahanbit se nedáme,
proto hrdě voláme:
Kdo nám pokoření nese,
ať to zkusí – nedáme se.
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL….
Čivava podnikatelkou! Pravidelná čtenářka
kmenového webu Čivava byla naprosto uchvácena tamní fotogalerií z kladenského
pow-wow a jedny z vyfocených jelenicových
indiánských šatů ji natolik zaujaly, že se ihned rozhodla si takové také pořídit. Nezastavila ji ani cena jelenice a ostatního materiálu a začala se poohlížet po nějaké té
možnosti výdělku. Po důkladném marketingovém průzkumu objevila pověstnou
mezeru na trhu a rozhodla se ji využít – promluvila s rodiči šavanských spolubojovníků a vytipovala si pár jedinců, kteří mají problémy s včasnou ranní docházkou
do školy. Poté už jen sepsala s rodiči smlouvy a rozjela své podnikání. Každé ráno
vstává už ve tři, usedá na kolo a stará se o řádnou školní docházku oněch výtečníků. Na fotografii právě probíhá doprava Sedmikrásky do zvolské ZŠ. Rodiče jsou
zlepšenou disciplínou svých ratolestí nadšeni a za poskytnuté služby si rádi zaplatí. A jak to tak bývá – koruna ke koruně a Čivava se pomalu těší na nové šaty.
Otázkou je, zda ji nečeká spíš pořádná deka od dopravovaných kamarádů....
Neuvěřitelná podoba! Někteří z vás již možná zaslechli
rčení „Jaký pes, takový pán“, které naráží na zajímavou skutečnost, a sice že se po určité době společného soužití začínají pes a jeho páníček nápadně podobat. A přesně to se stalo i našemu náčelníkovi a jeho
čtyřnohému kamarádovi Archibaldovi, kterého si náčelník pořídil teprve před dvěma měsíci. Schválně, kdo
z vás se nechal nachytat a myslel si, že na fotografii
vlevo panáčkuje sám MIČKINIKWA? A přec je to Archibald! Náčelník slíbil vzít svého chlupáče na letošní tábor, a tak buďte ve střehu, ať nežádáte o potvrzení některého ze splněných orlích per Archibalda, anebo nedrbete za uchem
MIČKINIKWU! Pro ty, kteří si nebudou jistí, s kým mají tu čest, navrhujeme malý
test – zvolejte „Dej pac!“ a máte jasno. Bude-li vám podána packa, jedná se o
Archibalda, skončíte-li za trest v černé skříňce, ups, byl to náčelník!
- ŠATAZPRAS -
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO
UKLIĎME ČESKO
A tak jsme šli zase na to!
Již řadu let se zapojujeme do mezinárodní akce Ukliďme si Zemi! Musím konstatovat, že za
tu dobu odpadu po příkopách ubylo, nicméně
pořád tam nějaký je. Ten binec, co si někteří
nedokáží nechat na svých dvorečcích nebo ho
jednoduše odvézt na sběrný dvůr. A tak hyzdí
krásu naší zeleně, průzračnost našich potoků
i řek a smrdí nám všem pod nos.
Pro Zálesáky byla středa 17. dubna celkem
náročným dnem. Začínali jsme už dopoledne sběrem po vesnici - papíru, drobného elektra, vysloužilých mobilů, propisek, baterek, víček z PET lahví i tonerů z tiskáren.
Naplnili jsme dva kontejnery starým papírem, odhadem asi 4 tuny. A u toho sesbírávání všeho možného se také plnily tašky
odpadky všeho druhu.
Když jsme pak odpoledne znovu vyrazili, druh i množství odpadu se výrazně
změnily. Je to zvláštní, ale nejčastějším harampádím na březích potoků byly
lahve od alkoholu, kterých jsme dovezli celé dva pytle. Pro šikovné ruce Zálesáků
nebyl problém je roztřídit na barevné a bílé
sklo a dát do správné popelnice.
Každým rokem nám tam někdo složí i pneumatiky od auta, možná právě proto, že to děti
pak po silnici rády kutálí…. Kuriozitou v našich
příkopách pak byly něčí zapomenuté trenýrky
i hadice od vysavače zarostlá do zaseté
pšenice.
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Jedna čerstvá Zálesačka – Nelča Krab to celé hezky zhodnotila za nás za všechny:
„Víš, Mráčku, mohli bychom se Zálesákem chodit uklízet častěji, mě to děsně
bavilo. A někdy, když se ve mně bije zlý skřítek s tím dobrým, tak jsem ráda, že
vyhraje ten ekolog. To je přece krása, vidět tu přírodu za náma čistou.“
Dobré příklady táhnou, a tak pomozte i Vy!
Třeba zapojením do Kampaně obyčejného hrdinství:

Nenechávej téct vodu - Zasaď rostlinu - Buď věrný - Hodina
tvého času - Nejezdi autem - Nejez maso - Neprodukuj
odpad

"Velké změny začínají u nejmenších."

Eva Mráček Vysoudilová
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S PÍSNÍ NA RTU
Jdem zpátky do lesů (Žalman & spol.)
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou,
koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou,
mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu,
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu?
Ref: Z ráje, my vyhnaní z ráje,
kde není už místa, prej něco se chystá, ó
z ráje nablýskaných plesů
jdem zpátky do lesů za nějaký čas.
2. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe,
málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe,
šel jsi vlastní cestou, a to se zrovna nenosí,
i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí.
Ref: Z ráje, my vyhnaní z ráje....
3. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou,
a jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou,
zabalíme všechny, co si dávaj' rande za branou,
v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou.
Ref: Z ráje, my vyhnaní z ráje....
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HERNÍK
V tomto čísle Kůry najdete dvě hry, které využijete třeba
v klubovně při špatném počasí. Bingo v nedávné minulosti
podnáčelnice WATOKNAPA také využila při ukrácení dlouhého
přesunu vlakem do Prahy. A tato hra rozhodně svůj účel splnila
a své příznivce si získala a zaslouží si být zachována příštím generacím Shawnee!

Bingo
Hra začíná tím, že si každý hráč nalinkuje čtvercovou síť o pětadvaceti polích (5
x 5) a do každého pole napíše jedno číslo. Čísla můžou být jakákoliv od 1 do 75,
ale žádné se nesmí opakovat. Mohou být přeházeny.
Vedoucí si nachystá 75 kartiček s čísly taktéž od 1 po 75. Když hra začne,
zatřepe krabicí, v níž jsou kartičky. Pak vytahuje poslepu číslo za číslem, hlasitě
je vyvolává a hráči, kteří je mají napsané, přeškrtnou je křížkem.
Kdo bude mít nejprve přeškrtaná čísla např. v řadě nebo ve sloupci nebo do
tvaru T, dostane malou cenu.
Vítěz je ten, kdo má zaškrtaná všechna čísla.

Na detektiva
Jeden hráč si pozorně prohlédne ostatní a pak vyjde za dveře. Ostatní hráči si
v jeho nepřítomnosti pozmění různé maličkosti na svém obleku. Někdo si
například sundá odznak z kabátu, jiný si rozepne límeček u košile, dva hráči si
vzájemně vymění svetr, někdo si rozváže tkaničku u boty nebo si shrne
vysoukané rukávy u košile atd.
Každý hráč má právo jen na jednu změnu. Pak je detektiv zavolán do místnosti a
má u každého hráče nejdéle do půl minuty objevit, jakou změnu na svém
oblečení provedl.
OSg. TAWASUTA, OSg. WATOKNAPA
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HRSTKA VTIPŮ
….zvířecí rozhovory....
Kočka říká praseti: „Nazdar, prase, víš, že
znám tvůj osud?" Prase: „Ty jsi jako četla
můj horoskop?" Kočka: „Ne, kuchařku...."
Dva netopýři visí klasicky hlavou dolů na stromě a ten jeden se ptá zvědavě
druhého: „Pamatuješ si, jaký byl tvůj nejhorší den v životě?“ Druhý netopýr se
na chvíli zamyslí a pak smutně praví: „Jo....když jsem měl průjem!“
Jsou dva hadi vedle sebe a jeden se najednou zastaví a vyděšeně se ptá druhého:
„Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?“ „Ne, proč jako?“ Druhý s obrovským
vydechnutím: „Uf, tak to se mi ulevilo. Já jsem se před chvilkou
totiž kousl do jazyka....“
Tygřice pohoršeně pozoruje svého malého tygříka, který už hodinu nahání sem
a tam vyděšeného lovce: „Synku, kolikrát ti mám říkat, že s jídlem se nehraje?“
Jde takhle slon lesem a napadne ho horda mravenců. Slon se otřepe a všichni
mravenci popadají. Až na jednoho, který zůstane slonovi za krkem. Ti ostatní, co
popadali, ho chvilku pozorují a pak se začnou překřikovat: „No tak, Fando, na co
čekáš?! Uškrť ho, uškrť ho!"
Ptá se malá myš maminky: „Mami, co to vlastně je ten jed na myši?“ Maminka
se chvilku zamyslí a pak povídá: „Víš, miláčku, to je něco jako kočka v prášku!“
Potkají se dvě žížaly a jedna se ptá druhé: „Hele, kde máš vlastně manžela? Už
dlouho jsem ho neviděla!“ A druhá povídá: „Ale, kluci ho vytáhli na ryby...“
Jde lev po stepi a v tom uvidí zajíce: „Zajíc, pocem! Kdo je králem zvířat?“
„Samozřejmě, že ty, lve.“, odpoví ustrašeně zajíc. Spokojený lev ho pustí a zajíc
odskáče. Lev po chvíli potká gazelu: „Gazelo, pocem! Kdo je králem zvířat?“
Odpověď: „No přece ty, lve!“ Lev je opět spokojen a gazelu propouští. Najednou
jde kolem slon, lev to opět nevydrží, a proto se zeptá na totéž i jeho. Slon ho
praští chobotem takovou silou, až lev odletí do roští. Když vyleze, praví: „No,
nemusíš bejt hned tak naštvanej, když něco nevíš.“
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JAVOROVÁ NAŽKA BŘEZEN 2019
Bodování starších
1. místo Ga. Sedmikráska
2. místo Va. Vrabčák
3. místo boj. Koloušek
4. místo boj. Korálka
5. místo hledač Vločka
6. místo Va. Kecalka
7. místo boj. IQ
8. místo Ga. Čača
9. místo boj. Liška
10. místo hledač Izabel
11. místo boj. Čmelák
12. místo Va. Čivava
13. místo hledač Drozdík
14. místo Va. Lasička
15. místo Va. Surikata
16. místo hledač Bety
17. místo boj. Sasanka
18. místo hledač Luky
19. místo hledač Darja
20. místo Va. Dela

438 bodů
354 bodů
306 bodů
294 bodů
291 bodů
286 bodů
281 bodů
234 bodů
218 bodů
216 bodů
181 bodů
172 bodů
168 bodů
164 bodů
160 bodů
126 bodů
123 bodů
120 bodů
101 bodů
98 bodů

Káňata
Káňata
Káňata
Medvědi
Káňata
Káňata
Medvědi
Ledňáčci
Medvědi
Medvědi
Káňata
Káňata
Medvědi
Medvědi
Káňata
Káňata
Káňata
Medvědi
Medvědi
Ledňáčci

100% docházka
83% docházka
100% docházka
75% docházka
100% docházka
83% docházka
100% docházka
100% docházka
75% docházka
100% docházka
100% docházka
50% docházka
100% docházka
75% docházka
83% docházka
67% docházka
67% docházka
75% docházka
50% docházka
75% docházka

Bodování mladších
1. místo hledač Tygr
2. místo hledač Dino
3. místo hledač Beruška
4. místo hledač Beran
5. místo hledač Větvička
6. místo hledač Mrkvička
7. místo hledač Motýlek

166 bodů
120 bodů
109 bodů
105 bodů
103 bodů
92 bodů
83 bodů

Hadi
Hadi
Koníci
Hadi
Koníci
Koníci
Koníci

100% docházka
50% docházka
75% docházka
75% docházka
75% docházka
75% docházka
25% docházka

JAVOROVÝ LIST BŘEZEN 2019
1. místo Káňata
2. místo Medvědi

250,67 bodů
193,67 bodů

1. místo Hadi 133,33 bodů
2. místo Koníci 96,75 bodů
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE
Kmenový rok nám kvapí a s ním se i javorová nažka nezadržitelně řítí ke svému
finále. Všichni víte, že v letošním roce je pro jejího vítěze nachystána cenná cena
– rainbow deka! Prémiové bodíky se tedy budou určitě hodit a Kůra vám k nim
ráda dopomůže. Kromě správně vyluštěných šifer na vás čeká bonus i za správné
odpovědi na následující otázky. Stačí je opět zaslat na známou mailovou adresu
edita.riff@seznam.cz
1) Jaký název nese rod, jehož štít byl v našem kmeni vykorálkován jako poslední?
2) Kolik kuželů bylo třeba na sebe naskládat při zápolení o skalp zdatnosti na
109. šavanském sněmu?
3) Kam v roce 1936 vyrazil 95. oldskautský klub na své letní táboření?
4) Ve stejném roce vyšla v jedněch lokálních novinách báseň Skautská vlajka. Jak
zní název těchto novin?
5) Kolik papíru nasbírali Zálesáci při letošní akci Ukliďme Česko?
Obrázky ptáků v rubrice
Stoupání na horu:
1) kos černý, 2) čáp bílý, 3)
datel černý, 4) sojka obecná, 5) kachna divoká, 6)
straka obecná, 7) labuť velká, 8) červenka obecná, 9)
ledňáček říční, 10) vlaštovka obecná, 11) drozd
zpěvný, 12) holub domácí,
13) strakapoud velký, 14)
vrána obecná, 15) volavka
popelavá
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Kontakty:
Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (TAWASUTA)
Náčelník kmene: mickinikwa@seznam.cz, tel. 733 741 619 (MIČKINIKWA)
Webové stránky kmene: www.shawnee.cz

Kdo jsme?
Regionální společenství chlapců a děvčat od 5 do 99 let, které se hlasí k
myšlenkám skautingu a woodcraftu a v rámci Midewiwinu ČR šíří junácký
ekumenismus. Jsme oddíl-kmen, který si vybral své jméno podle severoamerických indiánů kmene Shawnee, česky tedy Šavani.
Naši činnost podporuje NHKZ Steel s.r.o., obec Zvole a město Zábřeh.
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 28.4.2019.
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