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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Titulní fotka hovoří za vše – vyrážíme! Kam? No přece na tábor! Je to tu, přátelé. 
Kdo sledujete naše kmenové stránky www.shawnee.cz, vy víte, že červnové 
soboty byly věnovány předtáborovým brigádám, během nichž se ve Štítech 
udělalo kvantum práce. Horké letní počasí už tak znavené pracanty opravdu 
prověřilo, ale jako každý rok se tato dřina zúročí v hladším startu samotného 
tábora a tím více času zbyde na zábavu. Všem zúčastněným, kteří přiložili ruku 
ke společnému dílu, patří samozřejmě náležitě poděkovat. 

I letos však červen nepatřil pouze práci na tábořišti, opět jsme si našli čas 
k dalším společným akcím. Ta první byla věnována hlavně posilování 
mezioddílových kontaktů – na již sedmou šavanskou paintball arenu jsme pozvali 
tradiční účastníky Kamarády ze Šumperka a vedle nich si k nám tentokrát našli 
cestu i členové Střediska lesní moudrosti ABS z Brna. Své cesty určitě nelitovali a 
rádi je uvidíme i na velké areně na podzim. 

Následující týden Šavani zase po letech vyrazili na cyklovýpravu a zavítali na 
cyklostezky CHKO Litovelské pomoraví. Tamní lužní lesy nám poskytly příjemné 
klima a soudě z reakcí zúčastněných byl tento výjezd příjemným seznámením 
s nedalekým okolím, neboť do těchto končin někteří zavítali vůbec poprvé. Lovci 
orlích per, nezapomeňte si poznamenat další navštívené CHKO do Zápisníku 

orlích per k O-67! 😉 

O dalších šest dní později už přišlo na řadu oficiální zakončení dalšího šavanského 
roku. Sešli jsme se u sokolovny ve Zvoli k tradiční Zakončovačce. Členové 
zvolských rodů se zde mohli poprvé setkat s některými nováčky z rozrůstajících 
se zábřežských Medvědů a společně si užít spoustu her a skopičin, které si pro 
ně připravil náčelník. 

Ze všech těchto akcí najdete bohatou fotogalerii na stránkách a něco informací 
od přímých účastníků také v tomto čísle Kůry. Ta je posledním číslem školního 
roku 2018-2019, takže jakmile se jejími řádky prokoušete, na nic dalšího už 
nečekejte a začněte si balit své nové capoty, ozdoby do vlasů, vykorálkované 
rozety a další nezbytné vybavení do svých čerstvě pomalovaných táborových 
beden a o prvním prázdninovém víkendu hurá do Štítů! 

OSg. TAWASUTA 

http://www.shawnee.cz/
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
  

… na nalezené staré fotografii klanu 

Modrá želva najdeme 5 jeho tehdejších 

členů. TAKATOKU, AJAGUA, OHITEKU, 

Komára a MIČKINIKWU. Fotografie po-

chází z tábora 1985, který se konal neda-

leko obce Písařov. V pozadí vidíme ša-

manské teepee, které Radě OP našeho 

kmene slouží k vysvěcování nových 

ohnivců.  

… v městském muzeu v Zábřehu se v měsíci září 

uskuteční skautská výstava věnovaná stému výročí 

skautingu v našem městě Zábřehu. MIČKINIKWA již 

domluvil termín a začal dojednávat zapůjčení 

historických materiálů, dobrovolníky na přípravu 

výstavy a také sponzory celé akce. Výstava bude také 

důležitou součástí velkého setkání skautů a skautek 

ABS koncem září 2019. Svoji podporu zatím přislíbil 

bratr Ropák a člen 95. klubu Bratři ohně Rony.  

…  rod Káňat ztratil v poslední době dvě své členky. 

Po Vločce se rozhodla svoji činnost ukončit i dlouho-

letá členka kmene Vanata Surikata. Bude teď hodně záležet, jak se k této situaci 

postaví samotní zbývající členové rodu a jak přemění Surikatou předané 

zkušenosti v dobře fungující Káňata. Jistě by jí to udělalo radost.  

… Medvědi letos zamakali a důkazem toho 

je vedle ostatních i Čmelák, který si také 

krásně pomaloval táborovou bednu a 

doplnil tak Lasičku, Lišku, Korálku a IQ, 

kteří již tak učinili v průběhu měsíce. 

Waste všem Medvědům.  



 

4 
 

… nováček z Medvědů Drozdík se společně 

s WATOKNAPOU připravuje na Zasvěcovací 

zkoušku, kterou by mohl splnit již v průběhu 

letošního letního tábora ve Štítech. 

… WATOKNAPA vykorálkovala pěknou rozetu pro 

Jediného šípa, kterou na konci tábora obdrží 

celkový vítěz.  

…  bylo objednáno velké množství kmenových 

triček. Zda budou do zahájení tábora, to nevíme, 

ale do jeho konce je obdržíme a všem, kdo si je 

objednali, s radostí předáme.  

… pomalu končí celoroční bodování Javorová nažka a Javorový list. V čele je 

Gaosed Sedmikráska, která může navázat na 5 let trvající šnůru dívčích vítězů. 

… závěr školního roku je jistě hektický pro ty, kteří ještě potřebují zamakat na 

vylepšení svého vysvědčení. Ti pilnější si už mnohdy užívají zaslouženého volna. 

Eddie vyrazila s mamkou objevovat krásy Sicilie. Ani tam však nelení a na tamních 

večerních plážích sečetla a odeslala červnové bodování. Šavan si poradí všude😊 

 … TAWASUTOVA rodinka zažívá v závěru školního roku 

mnohé radosti díky zálibě dcer v jízdě na koních. A tak jen 

den poté, co Větvičce páni doktoři ukončili úspěšnou léčbu 

zlomeného ramene způsobenou pádem z oře a zbavili ji 

slušivé ortézy, Sedmikrásce „stúpil koníček na malíček“ a 

sádrová botka s módním doplňkem dvou hliníkových berlí 

byla na světě. Kdypak asi vyrazí na koně i Mrkvička? A 

ustojí takové výdaje na zdravotní pomůcky české 

zdravotnictví? 

  … Medvědi objevili na poslední červnové 

schůzce díky WATOKNAPĚ krásu hry zvané 

Ringo. Vypadá to, že je opravdu chytla a náležitě 

si j užili. Dočkáme se na táboře mezirodového 

poměření sil? Kdo si troufne je vyzvat?                                                                                                                                                                                                                          

Náčelník Sa. MIČKINIKWA a degandawída OSg. TAWASUTA 
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ŠAVANSKÁ PAINTBAL ARENA 

8. ČERVNA 2019 

 Již posedmé jsme oslovili svoje kamarády, 

staré členy a oddíly, zda by se nezapojili do 

turnaje ve sportovním paintballu. To, že 

se nakonec mohl uskutečnit, bylo tak tro-

chu díky brněnskému středisku ABS skau-

tů Lesní moudrosti, kteří nás na volebním 

sněmu kontaktovali a my se zavázali tur-

naj pořádat a bylo to dobré rozhodnutí.  

A protože jsme tentokrát technické zázemí 

zajišťovali ve vlastní režii a naše zbraně ne-

byly více jak rok a půl v akci, bylo třeba vše 

vyzkoušet a pokusit se to dát dohromady. 

Nakonec se vše podařilo díky aktivitě brat-

ra Komára, který ve firmě udělal kompletní 

prohlídku a opravu zbraní. Zajistil také po-

třebné tlakové lahve, takže další problém 

byl odstraněn. Společně s MIČKINIKWOU ještě zainvestoval a zakoupili 4 nové 

paintball zbraně Spyder XTRA a doplnili skoro 40 našich zbraní. Turnaj byl 

připraven. Tentokrát jsme společně postavili v sobo-

tu dopoledne hřiště a stany. Silný vítr nám udělal 

škody na party stanech, ale snad to půjde opravit a 

příště zase použít. Komár a AJAGU dělali technický 

servis a MIČKINIKWA byl hlavní rozhodčí areny. Kro-

mě brněnských zástupců nakonec dorazili přátelé 

z oddílu Kamarádi Šumperk, a tak jsme mohli sesta-

vit 4 týmy po 5 hráčích, ale to se nakonec trošku mě-

nilo v druhé části turnaje. Celkově se dá napsat, že 

byly týmy vyrovnané a konečné výsledky to ukázaly.  

Mezi hráči se také objevila mamka od Sachema So-

kola a o zábavu bylo postaráno ☺. Celý turnaj ovládl tým starých zkušených hrá-
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čů ze Zvole, kteří prohráli pouze dvakrát a suverénně vyhráli. Nakonec jsme vše 

uklidili a vyhlásili výsledky a už se můžeme těšit na podzimní ARENU, která bude 

mít zase velký počet týmů a konkurence bude veliká. I vy se můžete přidat a 

zkusit svoji odvahu v dešti barevných kuliček.  

Poděkování patří především firmě NHKZ Bludov, která nám umožnila konání této 

7. arény – Waste, Komáre. 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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1. PŘEDTÁBOROVÁ BRIGÁDA 

8. ČERVNA 2019 

Zatímco neohroženým bojovníkům v aré-

ně svištěly barevné kuličky kolem uší, vy-

razili Medvědi pod vedením WATOKNAPY 

do Štítů zahájit letošní seriál předtáboro-

vých brigád. A pozor – na zajištění dopra-

vy se podílel Komár. Ano, čtete správně, 

některým borcům nedělá problém být na 

dvou místech současně. A tak zatímco 

nám s AJAGUEM zajišťoval servis v zázemí 

areny, prakticky ve stejném čase přesunoval medvědí pracanty do Štítů – wašte! 

 A kdo dále se tedy na brigádě podílel? Liška s Lasičkou a oběma rodiči, IQ a 

Korálka s taťkou, Petr, Čmelák a samozřejmě WATOKNAPA. Společnými silami 

nadělali hromadu dřeva do kuchyně, opravili mostky nebo pospravili konstrukci 

kuchyně. Avšak nejen prací živ je Ša-

van, a tak se Korálka, IQ a Liška pus-

tili do vaření polévky na základní OP. 

Držíme jim palce, aby se už na tá-

borovém sněmu posunuli ve svém 

stoupání na Horu o nějaký ten 

stupínek výše! 

Rád bych však na tomto místě zmínil i předvoj 

této první brigády, který tvořil tandem Fer-

da+Komár. Ti do Štítů vyrazili ve svém vzác-

ném volném čase v pracovním týdnu, aby za-

makali na vyčistění a zprovoznění studánky. 

Pokud dopadnou dobře rozbory vody, bude to 

znamenat výrazné zjednodušení služby v ku-

chyni. Kluci, i vám patří velký dík za vše, co pro 

kmen děláte! 

OSg. TAWASUTA 
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CYKLOVÝPRAVA DO LIT. POMORAVÍ 

15. ČERVNA 2019 

Sjeli jsme se na nádraží v Zábřeze. Doplatili jsme vstupenky a někteří tatínkové 

nám pomohli vynosit kola na nástupiště. Když nám pak přijel vlak, nanosili jsme 

kola do vlaku a vyrazili jsme. V Lukavici jsme nabrali Sasanku, ale jinak byla cesta 

v pohodě. 

Dojeli jsme do Štěpánova, vyložili kola a jelo se. 

Nejprve jsme jeli po silnici a vesnicemi. Asi po 

čtvrthodince jsme odbočili k Domu přírody 

Litovelského Pomoraví. Tam si dospěláci dali 

kafe, došli jsme si na záchod a koukli jsme se na 

nějaké příběhy o plastech. Po čtvrthodinové 

přestávce jsme se vyfotili a jeli jsme dál. 

Konečně jsme jeli přírodou a auta nám dala pokoj. Sasanka spadla, protože 

najela do Lasičky. Také jsme si dali přestávku. Když jsme dojeli do vesnice, vyfotili 

jsme se ve vraku starého autobusu, vyměnili TAWASUTOVU duši, protože 

píchnul. Potom jsme jeli dál, a protože někteří vepředu jeli hrozně rychle, dali 

jsme si soutěž, kdo ujede nejpomaleji vyznačenou trasu. Vyhrál Dominik. 

Po cestě jsme stihli start závodu a to znamená asi deset 

minut čekat, aby nás nesrazili. Po chvíli jsme se dostali 

k další části Domu přírody, kde jsme se koukli na 3D 

projekci a hráli pohybující se bludiště. Potom jsme zase 

nasedli na kola a jeli jsme do Litovle. Z Litovle jsme byli 

na Července cobydup. Protože jsme měli spoustu času, 

vyhlásili jsme bodování a sedli jsme v hospodě na lim-

ču. Dominik a Ivoš vyrazili na kole do Zvole a my zatím 

odložili kola na nádraží a chtěli jsme se jít podívat na 

kostel, ale byl zavřený. Tak jsme čekali na vlak a když nám přijel, nastoupili jsme 

a jeli do Lukavice. Tam se většina z nás rozešla, protože někteří jeli až do Zábřeha. 

Akce se mi líbila 😊. 

Ga. Sedmikráska 
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2. PŘEDTÁBOROVÁ BRIGÁDA 

15. ČERVNA 2019 

V sobotu 15. června se u klubovny na Sušilově ulici v Zá-

břehu začali sjíždět brigádníci, kteří si vybrali tuto sobotu, 

aby pomohli s budováním táborových staveb. Sešlo se nás 

více, než jsem čekal, a to bylo fajn. Nejvíce brigádníků do-

razilo z Hrabové, a to Čivava s celou rodinou /taťka, mam-

ka a sestra/, Vítr s tatínkem, Tygřík s tatínkem, Koloušek, 

Čmelák s tatínkem, Gurchu, Komár, Kiwi a já. Po příjezdu 

jsme si rozdělili úkoly. Bylo důležité spočítat všechny 

táborové postele a zjistit, jak na tom jsou. Máme jich 

35 a protože mnozí z nás mají trošku jiné možnosti a 

kožešinové letiště má své kouzlo, budou postele sta-

čit jistě pro všechny táborníky. Po delší době jsme na 

naší akci uvítali Gurchua a ten je zachycen s tatínkem 

Tygříka při úpravě táborových stolů a lavic, které poté 

umístili na kůly, a tak máme jídelnu připravenu pro 

nápor hladových krků ☺ Tentokrát jsme se rozhodli, 

že nebudeme stoly a lavice zatloukat, a použili jsme 

vruty, které pak vyšroubí-

me a neponičíme tak základní desky. Koloušek je zachy-

cena při práci s Kiwim, který se pustil do budování stoleč-

ků k latrínám. Ty budou letos tři. A protože z loňska zbylo 

velké množství krajinek k topení do kuchyně, vrhli jsme 

se rovnou i na jejich pořezání. Máme tak na první týden 

topení až dost a průběžně něco v lese najdeme a pořeže-

me na týden druhý.  

Čmelák s tatínkem a panem Pavlíkem se vrhli na posta-

vení nového mostíku k umývačce. Vítr zase postavil mos-

tík u kuchyně a použil část palety, kterou dovezl bratr Komár s hromadou dalšího sta-

vebního materiálu a s občerstvením pro brigádníky.  

Petr a Zdeňka O. s MIČKINIKWOU zastřešili provizorně jídelnu a brigádu jsme zakon-

čili úklidem. Brigádníci si zaslouží poděkování a já si toho moc vážím.  

Náčelník MIČKINIKWA 
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ZAKONČOVAČKA 

21. ČERVNA 2019 

Když jsem přišel k sokolovně, byl tam MIČKINIKWA i 

s Medvědy. Než jsme došli za sokolovnu, tak k nám 

doskákala i Sedmikráska s berlemi. Byl nástup, na 

kterém jsme se rozdělili do týmů po pěti. Mezitím, 

než jsme se rozdělili, vedoucí vyznačili okruh na 

běhání. Běhali jsme štafetu (popředu i pozadu). Pak 

jsme běhali kluci a holky. 

Poté jsme běhali pro různé barvy kamínků: zelená 

znamená čárka, modrá tečka a žlutá lomítko. 

Skládali jsme slova z morseovky. Potom jsme si 

dávali závody, kdo jakých kamínků přinese nejvíce. 

Byla přestávka, a po ní jsme si zahráli průzkumníka, 

buldozer a vyvolávanou. Jen tak jsme si 

házeli a MIČKINIKWA mezitím rozházel 

po zemi čokoládové mince. Na „teď“ 

jsme je začali hledat. 

Byl nástup a ním skončila poslední akce 

tohoto školního roku. 

Ga. Vrabčák 
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3. PŘEDTÁBOROVÁ BRIGÁDA 

22. ČERVNA 2019 

I tentokrát jsme měli výchozí místo na předpolsední táborovou brigádu na naší 

klubovně na Sušilově ulici. Okolnosti ovšem určily trošku jiný průběh. AJAGU se 

o trošku dříve vypravil s Kokosem a jeho tatínkem do bludovského skladu, kde 

naložili vše potřebné ke stavbě umývárky a sprch. To bylo také možné díky 

vozíku, který hrabováci zajistili. A tato skupinka pak jela sólo do Štítů. Druhé auta 

pak vyrazilo pod vedením Mráčka do Štítů do obchodu, aby domluvilo naše 

nákupy a zjistilo, co nás letos v obchodním světě ve Štítech čeká. Třetí část 

vyrážela od klubovny, a protože se vyplácí chodit na čas, vyrazili jsme bez Čači, 

která nás pak kontaktovala se slovy „Vy jste už odjeli?“ „Ano a jsme ve 

Svébohově“, a tak musela Čača do Svébohova ☺ 

 Na tábořišti jsme se hned pustili do úkolů 

této brigádičky a dívčí část s náčelníkem 

pokryla dvojí plachtou táborovou jídelnu a 

výsledek máte na fotografii. Pak se pokra-

čovalo na výrobě kolíků, jehlic a kolíčků na 

lining. Vypadá to, že letos máme skoro vše 

připraveno předem a to je moc dobře.  

Parta vedená zkušeným Sachemem AJA-

GUEM se vrhla na úpravu umývárky a vý-

sledek byl kvalitní a 

netrval celý den. 

Během této aktivity se projevilo umění Vanaty Vrabčáka, 

který ze smrku vytvořil podobiznu, jak bude vypadat za 100 

let. Pro Březovou kůru jsem to nafotil, ať si to můžete také 

vychutnat (viz foto na následující straně). 

Po umývárce byla pauza na oběd a pak přeskupení sil. 

AJAGU, Kokos mladší a starší se vrhli na stoly, které nahradí 

ty staré /rozpadlé/. Grizzly a Vrabčák pak umístili odkládací 

rošty na barely na vodu k latrínám.  
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Po dokončení všech těchto aktivit jsme se vrhli 

na nošení tyčí na stavbu stanů teepee s vidinou 

urychlení jejich sobotní stavby.  Při odjezdu se 

nám podařilo 

nechtěně po-

škodit lesní 

bránu. To ne-

nechalo klid-

nými AJAGUA 

a MIČKINI-

KWU, kteří se 

ještě ten den 

večer vrátili 

do Štítů, aby 

se pokusili bránu částečně opravit. To se 

povedlo, a tak táboru zdar! 

Sa. MIČKINIKWA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Ti z vás, které zaujala o dvě čísla zpět nabízená možnost „promalovat“ se 

k dalšímu OP, jistě tentokrát opět zajásají a s nadšením se chopí do špičky 

ořezaných pastelek. Poobědová osobní volna na letním táboře jsou pro podobné 

aktivity jako dělaná a váš deník získá stylovou výzdobu. Tomu se říká „zabít dvě 
mouchy jednou ranou“ (ostatně i mouchu můžete precizně ztvárnit a jeden 

z požadovaných druhů tak máte hotový 😊). 

I toto „kreslící“ OP je z dílny 

podnáčelnice WATOKNA-

PY, kterou jistě potěší, když 

se v šavanských řadách naj-

de nějaký následovník, kte-

rého její výtvory inspirují. 

Správné názvy zobrazených 

zástupců hmyzí říše najdete 

opět v závěru tohoto čísla. 
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Tak co, poznali jste všechny exempláře? Myslím, že to tak těžké nebylo. Obrázky 

jsou opravdu vyvedené a určit zobrazené druhy je pak snadné. Přeji těm, kdo se 

tohoto OP nezaleknou, aby i jejich dílko bylo nakonec takto podařené. 

  

OSg. TAWASUTA, obrázky OSg. WATOKNAPA 
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HISTORIE 95. KLUBU BRATŘI OHNĚ 

/Čtvrté pokračování/ 

Pokračujeme historií klubu v období 1968 až 1970. 

V neděli 2. června 1968 proběhla v kavárně hotelu Beseda ustavující schůze 95. 

klubu Oldskautů „Bratři ohně“. Za činovníky tohoto klubu OS, jehož předním 

úkolem bude organizovat a rozvinout skautské hnutí 

v Zábřehu a okolí v nejtěsnějším navázání na dosavadní 

tradice byli zvoleni: předsedou Jaroslav Klepper, jednatel 

– Zdeněk Smrčka, pokladník – Alois Přibylka, osvětoví 

pracovníci Dr. Jaroslav Horníček, Jiří Kvapil. Členy výboru 

se stali Josef Tannert, Ladislav Korger, Ing. Jiří Ort, 

Miroslav Kratochvíl a František Drábek.   

Klub si stanovuje tyto cíle:  

1. Zajistit vytvoření chlapeckých a dívčích oddílů Junáka v Zábřehu 

2.Pomáhat při organizaci a výchově vedoucích těchto oddílů 

3.  Zabezpečovat materiální stránku oddílů a skautských oddílů 

Tento úvodníček vyšel v městském Zpravodaji roku 1968. 

Mezi aktivní činovníky patřil také Zdeněk Smrčka, který začal skautovat již 

v dobách 1. republiky a svoje skautování přenesl až do další obnovy v roce 1990.  

V roce 1947 byl společně s Jaroslavem Klepprem 

navržen na vyznamenání junáckého kříže za 

odbojovou činnost. To se však již z důvodu ukončení 

činnosti junáka neuskutečnilo.  

 Již 23. června 1968 oldskauti pořádají slavnostní 

táborák ve Vápenikách, a to na místě, kde planuly 

skautské ohně již v předválečném období. Táboráku 

se účastní 50 skautů a 50 hostů. 
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Zábřežští skauti a skautky si na svoji činnost vydělávají také na brigádách v PMV, 

kde díky řediteli Jaroslavu Klepprovi mají hned několik brigád a touto cestou 

získávají táborová stany. Těchto brigád se účastní také členové 95. klubu. 

Koncem roku 29. listopadu 1968 se koná také v kavárně hotelu Beseda 

společenský večírek, kde hraje hudba A. Štoudka. 

Klub se také účastní střediskových výprav a oldskauti vyráží na střediskový výlet 

na rozhlednu Lázek, kde pomáhají s programem pro oddíly.  

V roce 1969 se v oldskautském klubu Bratři ohně registruje celkem 21 členů a 

jedinou registrovanou oldskautkou je manželka Jaroslava Kleppra sestra Vlasta.  

6. dubna 1969 se oldskauti podílejí na organizování další společenské události a 

to Tradiční velikonoční pomlázkové veselice, která se konala v domě osvěty a o 

hudební produkci se staral Spojklub. Jednou z posledních větších akcí byl 

táborák, který klub uspořádal k roční činnosti střediska. Pomalu se začala blížit 

doby, která junácké činnosti nepřála a činnost byla na dalších 20 let přerušena.  

 

Sa. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Spolu s poslední Březovou kůrou toho školního i skautského roku přichází také 

poslední šifrování o body. A jelikož se už určitě všichni vidíte na táboře, bez 

rodičů, každodenních povinností a školy, tentokrát je kvíz opravdu jednoduchý, 

jak se můžete níže přesvědčit. Vaším úkolem je z piktogramů (obrázků) určit, 

které přísloví se na něm ukrývá. Některá přísloví jsou navíc, aby zmátly 

nepřátele, ale jsem si jistá, že na správné řešení přijdete. Tak s chutí do toho! 

A. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 

B. Ranní ptáče dál doskáče. 

C. Kam čert nemůže, nastrčí ženu. 

D. Co oči nevidí, to srdce nebolí. 

E. Bez peněz do hospody nelez. 

F. Ráno moudřejší večera. 

G. Darovanému koni na zubu nehleď. 

H. Když se dva perou, třetí se směje. 

I. Co oči nevidí, to srdce nebolí. 

J. Láska prochází žaludkem. 

Sg. Eddie 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 Protest!!!! Dnešní neklidná doba 

zmítá zmateným jedincem sem a 

tam a vláčí jej bouřlivým děním 

jako smítko na rozbouřené 

hladině rozvodněné řeky. Aby se 

takový nešťastník v nastalém 

zmatku neutopil, je třeba, aby se 

uměl pěkně nahlas ozvat! I nám 

tak došla trpělivost, nastal čas 

hlasitě bouchnout do stolu a říci 

dost! Dost všem nově vznikajícím 

kruhovým objezdům, jejichž jediným účelem je zamotat nešťastným řidičům a 

cyklistům hlavu! Nechceme se již nadále točit v kruhu! Důrazně požadujeme 

hranaté pravoúhlé objezdy, které navrátí nesmyslně zaoblené krajině úhlednost 

a řád! Na cyklovýpravě jsme tedy vytrvalou okružní jízdou provedli blokádu 

jednoho z náhodně vybraných kruháků. Hodinu a půl trvající objíždění si sice 

vybralo svou daň v podobě šesti případů těžké nevolnosti, dvou srážek a jednoho 

odrotování do přilehlého parku, ale takové malichernosti nás nezastaví! 

Vytrvejme, Šavani, jen v hranatých objezdech je smysluplná budoucnost lidstva! 

Věk nezastavíš…. Je to tak, přátelé, všichni jed-

nou dospějeme a je marné se tomu jakkoli brá-

nit. A tak i naše podnáčelnice Eddie už odložila 

panenky a kočárek, nazula botu velikosti šesta-

čtyřicet a podnosní obličejové partie jí konečně 

ozdobil hustý módní knír! Této proměny z uťáp-

nutého děvčátka v sebevědomě mutující eman-

cipovanou ženu si samozřejmě všimli i mladší 

soukmenovci. Ve tváři Vrabáčka vidíte nefalšova-

ný obdiv, zatímco nenechavé ruce zkouší, zda by 

si z náhle nabyté krásy nemohl utrhnout něco 

málo pro svou zatím ještě beznadějně holou tvář. 

Vrabčáku, vydrž pár let, také se dočkáš! 

- ŠATAZPRAS - 
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PÁR OBRÁZKŮ NAVÍC…. 

Být rodičem některého z šavanských 

bojovníků není jen tak…a když máte 

za potomky hned dva z nich, vyžaduje 

to opravdu výkony na hranici lids-

kých možností. Taťka od IQ a Korálky 

zvládnul na brigádě ve Štítech nejen 

přiložit ruku ke společnému dílu, ale 

zároveň u toho pro rozptýlení ostat-

ních znavených brigádníků křepce za-

tančil celý první akt Labutího jezera 

od Petra Iljiče Čajkovského… Bravo! 

 

….taťkovo vystoupení natolik nadch-

lo IQ s Korálkou, že si na první půlku 

tábora zamluvili službu v kuchyni. 

Ihned vyzkoušeli vybavení štítecké 

vývařovny a potrénovali celý svůj ku-

chařský repertoár. A věřte, že je o-

pravdu bohatý – první čtyři dny má-

me brambory s cibulkou, zbytek tý-

dne pak cibuli s bramborami! 

 

Vrabčák, Eddie a Sedmikráska se 
během cyklovýpravy nachomýtli 
k natáčení reklamní kampaně jed-
né nejmenované módní značky. 
K vlastnímu překvapení prošli ná-
ročným konkurzem (nikdo jiný to-
tiž nedorazil) a stali se tak tvářemi 
nejnovější kolekce slunečních brýlí 
na rok 2020! 
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Od chvíle, kdy Tygr z Manata zhlédl 

nestárnoucí klasiku Florenc 13:30 

s vynikajícím Josefem Bekem v hlav-

ní roli, nesní o ničem jiném, než že 

bude jako on brázdit silnice nádher-

né české krajiny za volantem auto-

busu. Svůj sen si mohl alespoň čás-

tečně splnit během cyklovýpravy. 

Přející kamarádi sic s vypětím všech 

sil leč rádi roztlačili lehce omšelý ko-

ráb a Tygr zářil štěstím! 

 
Podcenění bezpečnosti se nevy-

plácí! To ví už i Čača, která si na 

cyklovýpravě frajersky nezapnu-

la helmu. Ta jí během ošklivého 

karambolu upadla a Čača dobrz-

dila pád úsměvem. Náprava 

škod si vyžádala plastickou ope-

raci v olomoucké nemocnici. Bo-

hužel jsme pro pana doktora ne-

měli její původní fotku, nový o-

bličej tak vymodeloval dle opo-

dál stojícího Vrabčáka. Ten tak 

získal dvojče a Čača novou švi-

háckou identitu. 

 Závěr školního roku s sebou nese zvol-
nění tempa výuky a její zpestření zají-
mavými pokusy za účelem motivace 
žactva na poprázdninový návrat do 
školních škamen. K známému pokusu 
„je těžší kilo peří nebo kilo železa?“ se 
nadšeně přihlásila Sedmikráska. Za-
tímco levá noha ustála dopad kila peří 
bez újmy, upuštění kila železa na tu 
pravou jí vyneslo slušivou sádru a sa-
du moderních odlehčených berlí. 
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INDIÁNSKÁ HISTORIE 
Stejně jako v předcházejícím čísle bych vám i tentokrát rád nejen odkryl 

něco z historie indiánské populace, ale zároveň vám poskytnul materiál 

pro splnění jedné z podmínek mistrovství Znalec indiánů. Pokud však 

nepatříte mezi náruživé lovce orlích per, pak jen čtěte a nechte si rozšířit 

hranice svých znalostí o způsobu života kdysi tak slavných kmenů…. 

Huroni 

Název pochází z francouzštiny, a to buď z výrazu pro prasečí hlavu anebo pro 

surovce. Další používané názvy zní Wandoti (ostrované) anebo vlastním jménem 

Onkvaonvé (Praví muži), od 17. století po spojení s příbuzným kmenem Petunů 

byli nazýváni Wyandoti. 

Domovinou jim byla krajina okolo Huronského jezera v kanadské provincii 

Ontario. Asi od 15. století tvořili konfederaci kmenů Attignawantan (Medvědí 

lidé), Attigneenongnahac (Lidé provazu), Arendarhonon (Skalní lidé) a 

Tahontaenrat (Jelení lidé). Před příchodem bělochů čítala jejich populace asi 30 

tis. lidí. Živili se hlavně rybolovem, lovem a jednoduchým zemědělstvím 

(kukuřice, dýně, fazole, slunečnice, topinambu-

ry), oděvem a účesem byli podobni příbuzným 

Irokézům. Muži nosili bederku, kožené leginy, 

mokasíny a v zimě kožený plášť, hlavy měli vyho-

lené až na irokézského „kohouta“ zdobeného 

peřím, srstí a urzoními ostny. Rovněž jejich ves-

nice se výrazně podobaly těm irokézským – obe-

hnány byly dřevěnou palisádou a tvořilo je 30-40 

tzv. dlouhých domů. S Irokézy však prakticky ne-

ustále bojovali. Válečníci byli výborní a své zajat-

ce buď adoptovali anebo podobně jako okolní 

kmeny umučili. 

Zatímco se huronští muži věnovali lovu a válčení, ženy vařily, vyráběly oděvy, 

farmařily a vychovávaly děti. Rodinné uspořádání bylo výrazně matrilineální – 

narozené dítě patřilo do rodiny matky, bratr matky znamenal pro dítě víc než 
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biologický otec. Obdobně jako u jiných kmenů i zde probíhala výchova 

nenásilným předáváním zkušeností od dospělých. 

Díky své poloze se setkali s bílými přistěhovalci poměrně brzy po jejich příchodu 

na severoamerický kontinent, což se odrazilo jak ve vlivu jezuitských misionářů 

(časté konverze ke katolickému náboženství), tak v čilých obchodních stycích 

(barterový obchod – kožešiny za zbraně a oděvy), ale bohužel i v poklesu 

populace vlivem velké epidemie neštovic. Takto oslabení Huroni se stali snadnou 

kořistí pro své nepřátele Irokézy, kteří Hurony v polovině 17. století prakticky 

vyhladili. Několik stovek zbylých příslušníků kmene poté migrovalo v oblasti 

Velkých jezer, spojili se s výše zmíněnými Petuny a přijali název Wyandoti. 

Během francouzsko-anglických válek v 18. století bojovali po boku Francouzů, 

v Pontiacově povstání společně s dalšími kmeny dobyli Fort Sandusky. V první 

polovině 19. století jejich populace dosahovala jen sedmi stovek, dnes se uvádí 

cca 8 tisíc hlav, oficiálně sídlí na dvou místech – v kanadském Quebeku a 

americké Oklahomě.  

Dakota 

Kmen známý jako Siouxové se z jazykového hle-

diska dále dělí na Lakoty (nejzápadnější etni-

kum), Východní Dakoty (též Santí, dále se dělící 

na Bdewakanton, Wahpeton, Wahpekuta a Sis-

seton) a Západní Dakoty (dříve nesprávně ozna-

čováni jako Nakota, dále se dělí na Yankton a 

Yanktonai). 

Původní oblast osídlení Dakotů je nejistá, z ling-

vistického hlediska mohou jejich předci pocházet 

z oblasti Velkých jezer anebo z dnešního Ohia, 

některé prameny je lokalizují na jihovýchod 

dnešních USA. Původně se tedy řadili mezi tzv. lesní indiány a živili se lovem, ry-

bolovem a farmařením. 

Díky své poloze se tak jako tak setkali s bílými přistěhovalci poměrně brzy. 

V průběhu 2. poloviny 17. století jsou již zaznamenány styky s francouzskými 

obchodníky, s nimiž uzavírali spojenectví. Francouzi chtěli tímto způsobem 

ovládnout trh s kožešinami a získat výhodu před Angličany a jejich Společností 

Hudsonova zálivu. V důsledku tzv. Bobřích válek probíhajících koncem 17. století 
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byli Dakotové vytlačeni ze svých lovišť u Mississippi na západ na Velké Pláně, kde 

byli nuceni vést dlouhé boje s tamními menšími kmeny. Během těchto střetů 

došlo jednak k vyhlazení některých kmenů a jednak k rozdělení původního 

dakotského národa (vydělili se kmeny Hohe – později známí jako Asiniboins - a 

Lakota), aby později na počátku 19. století opět utvořili společnou Radu sedmi 

ohňů (Seven Fire Council). V období zmíněné migrace také získali koně, kteří jim 

značně usnadnili osídlování Velkých Plání, kočovný způsob života a lov bizonů 

(především u Lakotů – nejzápadnější skupina). 

S pronikáním bílých na západ docházelo k četným sporům týkajícím se vlastnictví 

půdy, načež byly zakládány teritoria a rezervace. V nich pak sídlily na omezeném 

prostoru i různé kmeny, což bylo živnou půdou pro další konflikty – viz 5. srpen 

1873 a Bitva v kaňonu masakru. Mnohdy též vázlo slíbené zásobování ze strany 

US vlády. Tyto problémy stály také za tzv. Dakotskou válkou roku 1862. Dalším 

známým konfliktem byla Válka Rudého Oblaka mezi roky 1866-1868 (důvodem 

bylo zakládání US pevností na tzv. Bozemanově stezce a pronikání zlatokopů po 

ní na indiánská území). O téměř 10 let později vypukla tzv. Velká siouxská válka 

o kontrolu území v pro Lakoty posvátných Paha Sapa. Tento střet byl vlastně sérií 

několika menších bitev a šarvátek a vyvrcholil slavnou bitvou u Little  Bighornu. 

Po ní a vítězství indiánských sil se vítězové v podstatě rozptýlili, část Lakotů 

vedená Sedícím býkem se uchýlila na pár let do Kanady. Posledním ozbrojeným 

střetem mezi Lakoty a bílými byl Masakr u Wounded Knee, k němuž došlo 

v prosinci 1890. V současnosti je 

hlavním tématem americko-la-

kotských sporů připravovaná 

stavba ropovodu DAPL (Dakota 

Access Oil Pipeline), který si Lako-

tové na svém území nepřejí a vy-

trvale proti němu protestují (viz 

fotografie vpravo – protestní po-

chod obyvatel rezervace Standing 

Rock v San Francisku v r. 2016). 

Náboženství Dakotů se obdobně jako u ostatních kmenů předávalo ústní formou 

a jeho podoba se tak logicky postupem času vyvíjela. Nicméně jejich způsob 

života je přímo předurčoval ke hledání spirituality v základních přírodních živlech 

– slunci, větru, bouřích, ohni či zemi. Vše se točilo kolem Velkého Ducha (Wakan 
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Tanky). Postupně docházelo k vývoji základních obřadů (např. dýmkový, initi, 

pow-wow, hanbleča, tanec Slunce, heyokha či pozdější tanec duchů). 

V současné době je lakotská populace na úrovni 170 tisíc lidí. 

Irokézové 

Sami se nazývali Haudenosaunee (Lidé dlouhého domu) a jednalo se ani ne tak 

o klasický kmen jako o sdružení kmenů s podobným jazykem, kulturou a zvyky. 

Někdy okolo 16. století došlo k ustavení tzv. Irokézské ligy, kterou tvořilo 5 

kmenů – Mohawk, Oneida, Onondago, Cayuga a Seneca. Ve 20. letech 18. století 

do ligy vstupuje i Tuscarora a původní název Pět národů se tak mění na Šest 

národů. Hlavním orgánem ligy bylo Velké shromáždění - sněm padesáti dědičně 

volených náčelníků, které rozhodovalo pouze o důležitých záležitostech 

týkajících se celé ligy, v ostatních případech byly kmeny zcela autonomní. Za 

vznikem ligy měli stát Denagawida a Hiawatha, ti byli během svého života i po 

smrti vždy členy Velkého shromáždění (tj. i po jejich smrti se volilo jen 48 

náčelníků). Každý z pěti kmenů měl trvale přesně určený počet svých náčelníků 

ve Velkém shromáždění, později přistoupivší Tuscarora svého náčelníka ve 

Velkém shromáždění mít nemohla. Dnes má i Tuscarora zastoupení šesti 

náčelníků, celkový počet tak vzrostl na 56. 

Jakýmsi společným symbolem Li-

gy, jak už z jejich vlastního pojme-

nování vyplývá, byl tzv. dlouhý 

dům, obydlí tvořené dřevěnou 

konstrukcí pokrytou pláty kůry 

stromů typické pro kmeny tvořící 

Ligu (viz obrázek vpravo). Sene-

cové a Mohawkové pak měli být 

symbolickými strážci západní a 

východní brány společného domu, Onondagové žijící v centru irokézského 

teritoria pak byli hlídači ohně hořícího ve středu dlouhého domu. 

Irokézové byli lovci a zemědělci (nejdůležitější plodiny nazývali tři sestry – 

kukuřice, boby a dýně), žijící v opevněných vesnicích, které byly tvořeny 

dlouhými domy. Jejich původním teritoriem byl severovýchod dnešních USA. 

Nebyli to kočovníci, své vesnice stěhovali až po cca 10-15 letech, jakmile se jejich 

přilehlá nehnojená pole vyčerpala a nebyla schopná dát dostatečnou úrodu. 
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Poté vyklučili les na novém místě a tam postavili vesnici novou. Byli to také 

výborní košíkáři, tkalci a hrnčíři. 

Díky své poloze se s bílými přistěhovalci setkali už v průběhu 16. století, čile 

s nimi obchodují a brzy dochází ke konkurenčním bojům s ostatními kmeny. 

Kromě těchto válek pak jejich populaci decimují evropské nemoci, proti nimž 

nemají imunitu, především jde o plané neštovice. 

Žena měla u Irokézů poměrně důležité postavení, uvádí se, že trest za zabití muže 

byl poloviční proti zabití ženy. Také manžel se po narození prvního dítěte 

stěhoval do domu manželky. Žena dokonce mohla být zvolena do Velkého 

shromáždění! 

Vlajka Ligy (obr. vpravo) byla sice vytvoře-

na až v 80. letech 20. století, ale jejím před-

obrazem byl prastarý Hiawathův wampum 

symbolizující původních pět kmenů tvoří-

cích Ligu. Strom Míru uprostřed (borovice 

vejmutovka) zobrazuje Onondagy, jedno-

tlivé čtverce zleva doprava pak Seneky, Ca-

yugy, Oneidy a Mohawky. 

Dnes se k Irokézům hlásí cca 125 tis. lidí, z toho jich 80 tisíc žije v USA a 45 tisíc 

v Kanadě. 

 

 

OSg. TAWASUTA 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

7 DNÍ, KDY JSME POMOHLI ZLEPŠIT SVĚT 

V týdnu od 29. 4. do 5. 5. 2019 se většina Zálesáků spolu se svými 

rodinami zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství. Tato celosvětová kampaň 

byla vyhlášená v České republice z.s.ú. TEREZA. Cílem této kampaně je podpora 

mladých lidí, kteří mají sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu. 

Takovému životu, který naše planeta potřebuje.  

Mohli jsme se přihlásit do jedné až sedmi výzev. Důležité bylo vybrané výzvy plnit 

po dobu jednoho týdne. 

1. výzva: Nenechávej téct vodu při čištění zubů! Pokud budeš tento postup 

dodržovat celý rok, tak ušetříš 8 plných van vody. 

2. výzva: Zasaď kytku nebo strom! Pomoz nám vytvořit zelenější a příjemnější 

svět. 

3. výzva: 1 hodina tvého času! Každý den buď minimálně jednu hodinu venku 

v přírodě, musí to být ve tvém volném čase. Pobyt venku zvyšuje psychickou 

pohodu, soustředění a zlepšuje paměť. 

4. výzva: Buď věrný! Čím víckrát použiješ látkovou tašku místo plastové, tím 

méně plastového odpadu vyprodukuješ. Nejlépe využívej tašku po celý rok. 

5. výzva: Neprodukuj odpad! Nakupuj tak, abys produkoval co nejméně 

odpadu. 

6. výzva: Nejezdi autem! Při celoročním využívání hromadné dopravy místo 

auta budeš mít na přírodu stejný dopad, jako bys zasadil 16 stromů. 

7. výzva: Nejez maso! Produkce masa, hlavně chov hovězího dobytka, přispívá 

k produkci skleníkových plynů více než všechna automobilová doprava na 

této planetě. 

Svoje výsledky děti zaznamenaly do přiložené tabulky, kterou členové 

Ekotýmu zpracovali do finální podoby. Výsledky to byly opravdu překvapující 

a zajímavé. Když pak přišly i výsledky za celou naši republiku, byli jsme 

v šoku! Opravdu stačí tak málo a můžeme změnit svět! Stačí se jen nad svým 

každodenním konáním zamyslet. 

Díky této kampani jsme v jediném týdnu pomohli naplnit náš hlavní cíl, a tím je: 

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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Dát lidem sílu být změnou vedoucí k udržitelnějšímu způsobu života, kterou naše 
planeta potřebuje. 

Děkujeme vám a zároveň vás vyzýváme: 

Pokračujete v tom dál, protože velké změny začínají od nejmenších! 
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Koordinátorka Ekoškoly v ZŠ Hrabová Eva Mráček Vysoudilová 
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DĚNÍ U MOHAWKŮ 

20. května - 20. června 2019 

❖ O středách 22. a 29. 6. jsme na schůzkách v klubovně pokračovali před-

táborovou výzvou. 

 

❖ 23. května z oddílu bohužel odešli oba naši podnáčelníci – Matty i Hady. 

Bohužel se neshodli s náčelníkem. Kdo jste je znali, víte, že je práce pro 

oddíl bavila a byla s nimi sranda. Bohužel se to tak ale občas stává. Kvůli 

tomu v neděli 26. 5. Proběhla rychlá kmenová rada po telefonu, kde se 

rozhodlo o změnách v programu na červen. 

 

❖ V pátek 31. 5. byla poslední možnost doplnit si úkoly předtáborové výz-

vy. Na tábor tedy jedeme ve složení: Imnu, Roy, Špigy, Mochomůrka, Ví-

tek, Robík a Kanyatara. Myslím si, že tábor bude super a že se mnoho 

naučíme. 

 

❖ Na Den dětí, v sobotu 1. 

června jsme vyrazili na další 

oddílovou jednodenku.  Ten-

tokrát jsme zamířili za faunou, 

konkrétně do Záchranné sta-

nice živočichů Makov nedale-

ko Písku. Vyslechli jsme od-

bornou přednášku o zvířatech ubyto-

vaných v záchranné stanici, všechna 

zvířata jsme si prohlédli, opekli jsme 

si buřty, něco se dozvěděli a něco za-

hráli. Na této výpravě jsme se také 

rozloučili s našimi podnáčelníky a Fo-

tí, kteří, jak již bylo řečeno, odcházejí.  
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❖ Středa 5. 6. Byla ve znamení kmenovky. 

První polovina kmenovky byla věnována 

sekání a hrabání trávy. V druhé části schůz-

ky proběhlo vyhodnocení bodů za květen, 

rozdání mušlí (našeho oddílového platidla) 

a v obchůdku měl každý možnost něco si za 

vydělané mušle vydražit.  

 

❖ Na schůzce 12. 6. jsme se věnovali hrám. Na hřišti pod klubovnou se 

hrála Hospoda, pálilo se baseballkou a nakonec jsme v klubovní zahradě 

uspořádali vodní souboj. Ve čtverci byli dva hráči se zavázanýma očima 

a flaškou s vodou v ruce. Jejich úkolem bylo trefit toho druhého.  

 

❖ Od 14. do 16. června se konala další a poslední výprava v tomto školním 

roce. Spalo se v klubovně, stavěly se přístřešky z celt, hrály hry a 

v sobotu jsme navštívili brdské kempy. 

 

❖ Konec roku bývá také vhodný čas pro nábory.  

Tento školní rok už třetí nábor proběhl v MŠ 

ve Školní ulici v Příbrami. Na celkem 12 stano-

vištích si děti mohly vyzkoušet různé indiáns-

ké a zálesácké znalosti – trefování míčkem, 

opičí dráhu, dostat se z provazu zavázaného 

přes ruce, malování rozety, třídění předmětů 

podle tvarů se zavázanýma očima. Na konci si každý mohl opéct buřta. 

Podle usmívajících se dětí bych řekl, že si indiánské odpoledne užily. Dě-

ti se na něj také dlouho připravovaly – každý si z trička udělal indiánský 

oděv. Snad to přinese nějaké výsledky. 

 

❖ Schůzku 19. 6. jsme uspořádali na hřišti naproti hasičárně. Luštila se 

morseovka, hrála Kimovka a povídalo se o dlouhodobé hře Stoupání na 

horu. 

 

Pro BK sepsal Imnu  
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V ZÁŘI HVĚZDY SEVERU 
 

64. SNĚM HVĚZDY SEVERU 

Již po 64. svolal bojovníky kmene Hvěz-

da Severu šaman CHIBIABOS, aby 

společně zasedli ke sněmovnímu kruhu a 

projednali spousty důležitých kmeno-

vých nadcházejících událostí, nezasvěce-

ným lidem zcela bezvýznamných. Celý 

sněm se nesl v duchu blížícího se letního 

tábora. Ale pěkně popořadě. Owachiro-

vé clanů si pro naše bojovníky připravili celodenní Boj o Muže Sněmu, tak aby tři 

nejlepší, nejrychlejší, nejhbitější a nejchytřejší se mohli utkat na Poradním ohni 

ve finále. 

Ohnivci již přinášejí oheň na sněmoviště 

s krásnými parafínovými fakulemi a ša-

man CHIBIABOS zahajuje 64. sněm. Řeší-

me přestupy clanů. Finalisté bojují v Boji 

o Muže Sněmu, Nodintopu tentokrát vy-

hrává na celé čáře clan zkušených Owa-

chirů, ale i Orli a Vlci získávají po 

jednom skalpu. Mistrovství udělujeme 

pouze jedno, ale zato velmi těžké - Etik se povedl získat bojovníku Kopáčovi. 

Nechybí rozdělení táborníků do táborových týpí či ochutnání netradičního 

pokrmu indiánů. 

Vše zakončujeme Giwellským kruhem. 

Sněm v našem kmeni patří k nejkrásněji-

ším oddílovým akcím. Výroční se bude 

konat na letním táboře. Všichni se na něj 

těšíme, neboť v devítimetrovém týpí má 

tu správnou atmosféru!  

CHIBIABOS 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 

Mávej (Wabi Daněk)  
 

Ref: Mávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej jen, 

nic nepomůže, že tu stojíš sama skoro celej den, 

tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem. 

 

1. Jó, nemáš, holka, páru, jakej pocit mám, 

když prásknu do kočáru a rukou zamávám 

a cesta už mě zdraví a říká mi: „těpic“ 

tak tohle je to pravý, jó, já už nechci víc. 

 

Ref: Mávej, mávej, mávej, mávej…. 

 

2. Jó, prošlapaný boty, pingl, tulácká hůl 

a na jazyku noty a pod pažema sůl 

a cesta, která mluví a říká: „jenom pluj“, 

a žlutý pero žlůví, jó, to je život můj. 

 

 

R: + tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem ... 

 

 

 

 

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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HRSTKA VTIPŮ  

   

 ….dnes o zlodějích....  
 

Dnes v noci ke mně vlezl zloděj. Hledal peníze. Tak jsem vstal a hledal jsem 

s ním…. 

Lísteček za stěračem zaparkovaného auta: „Zpráva pro zloděje: Nádrž je prázdná, 
rádio nemám a motor je zadřený.“ Druhý den je auto bez kol a přibude další 
lísteček: „Zpráva pro majitele auta: Takže kola jsou ti vlastně taky k ničemu.“ 
 

V bance u přepážky stojí muž a přehrabuje se v tašce. Pokladní mu chce pomoci, 

a tak se ptá: „Chcete peníze vložit nebo vybrat?“ Muž nervózně odpoví: 

„Pochopitelně vybrat, ale nemohu najít pistoli!“ 

Zloděj sedí na lavici obžalovaných u soudu a soudce se ho ptá: „Poznáváte ten 

kufr?“ „Ne!“ Soudce: „Odveďte ho.“ Druhý den si jej opět předvolá a zas: 

„Poznáváte ten kufr?“ „Ano.“ Soudce zajásá: „No vida, konečně dostáváte 

rozum. A kde jste ho viděl?“ „No včera jste mi ho tady přece ukazoval!“ 

Závěr v policejním protokolu: Na místě činu nebylo možné získat otisky prstů 

pachatele, neboť na co zloděj sáhnul, to ukradnul…. 

Rozhovor na noční ulici: „Pane, neviděl jste tu dva policajty?“ „Ne, ne, tady nešla 

živá duše.“ „Skvěle, tak mi dejte váš kufřík, hodinky a peněženku!“ 

Baví se dva vězni: „Proč jsi vlastně ve vězení?” „Ále, jel jsem moc pomalu 

autem….” Ten první se tomu diví: „Ale za to se snad nezavírá?” „To ne, ale ono 

to auto nebylo moje!” 

U soudu: „Obžalovaný, odsuzuji vás na tři roky vězení. Chcete k tomu něco 

dodat?” Odsouzený zloděj odpoví: „No tak spíš ubrat, pane soudce!” 

Přijde myš k veterináři s ponožkou na hlavě. Doktor soucitně zvolá: „Co se ti 

stalo, myšičko? Kdo ti to udělal?“ Myš odsekne: „Sklapni, tohle je přepadení!“ 
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JAVOROVÁ NAŽKA KVĚTEN + ČERVEN 2019 

Bodování starších 
1.   místo   Ga. Sedmikráska 518 bodů  Káňata 100%  a  75%    docházka 
2.   místo   Ga. Vrabčák 429 bodů  Káňata 67%    a  100%  docházka 
3.   místo   Va. Lasička 368 bodů  Medvědi 100%  a  100%  docházka 
4.   místo   Va. Kecalka 321 bodů  Káňata 50%    a  75%    docházka 
5.   místo   boj. Koloušek 275 bodů  Káňata 100%  a  100%  docházka 
6.   místo   boj. Liška 274 bodů  Medvědi 100%  a  100%  docházka 
7.   místo   boj. Sasanka 213 bodů  Káňata 67%    a   75%    docházka 
8.   místo   boj. IQ 212 bodů  Medvědi 100%  a  50%     docházka 
9.   místo   hledač Drozdík 201 bodů  Medvědi 100%  a  50%     docházka 
10. místo   boj. Korálka 199 bodů  Medvědi 80%    a  75%     docházka 
11. místo   hledač Petr 161 bodů  Medvědi 80%    a  75%     docházka 
12. místo Ga. Čača 153 bodů  Ledňáčci 60%    a  75%     docházka 
13. místo Va. Surikata 150 bodů  Káňata 67%    a  75%     docházka 
14. místo   hledač Bety 142 bodů  Káňata 50%    a  75%     docházka 
15. místo   hledač Neposeda 140 bodů  Medvědi  80%    a  50%     docházka 
16. místo   hledač Izabel 135 bodů  Medvědi 80%    a  75%     docházka 
17. místo   Ga. Čivava 133 bodů  Káňata 50%    a  75%     docházka 
18. místo   hledač Kachnička 123 bodů  Medvědi 80%    a  50%     docházka 
19. místo   boj. Čmelák 119 bodů  Medvědi 60%    a  75%     docházka  
20. místo   hledač Vločka 84   bodů  Káňata 50%    a  0%       docházka 
21. místo   hledač Ema 60   bodů  Medvědi 20%    a  50%     docházka 
22. místo   hledač Nelinka 47   bodů  Medvědi 20%    a  50%     docházka 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Tygr 252   bodů  Hadi 75%    a  100%  docházka 
2.   místo   hledač Mrkvička 194   bodů  Koníci 100%  a  67%    docházka 
3.   místo   hledač Větvička 235   bodů  Koníci 100%  a  67%    docházka 
4.   místo   hledač Beruška 206   bodů  Koníci 100%  a  100%  docházka 
5.   místo   hledač Dino 127   bodů  Hadi 75%    a  67%    docházka 
6.   místo   hledač Anička 108   bodů  Koníci 75%    a  100%  docházka 
7.   místo   hledač Motýlek 108   bodů  Koníci 100%  a  0%      docházka 
8.   místo   hledač Beran 71     bodů  Hadi 50%    a  33%    docházka 
9.   místo   hledač Sabinka 37     bodů  Koníci 50%    a  0%      docházka 

JAVOROVÝ LIST KVĚTEN + ČERVEN 2019  

1. místo   Káňata 251,67 bodů 1. místo   Koníci 154,5 bodů 
2. místo   Medvědi 151,91 bodů 2. místo   Hadi 150,0 bodů 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ-ČERVEN 2019 

Bodování starších 
1.   místo   Ga. Sedmikráska 2.685 bodů  Káňata 
2.   místo   Ga. Vrabčák 2.026  bodů  Káňata  
3.   místo   Va. Lasička 1.915 bodů  Medvědi  
4.   místo   boj. Koloušek 1.835  bodů  Káňata  
5.   místo   boj. Liška 1.825  bodů  Medvědi  
6.   místo   boj. Korálka 1.738  bodů  Medvědi 
7.   místo   Va. Kecalka 1.703  bodů  Káňata  
8.   místo   boj. Sasanka 1.650  bodů  Káňata  
9.   místo   hledač IQ 1.584  bodů  Medvědi  
10. místo   hledač Vločka 1.354  bodů  Káňata  
11. místo   Ga. Čača 1.348  bodů  Ledňáčci  
12. místo   boj. Čmelák 1.293  bodů  Medvědi  
13. místo   Va. Surikata 1.244  bodů  Káňata  
14. místo   hledač Neposeda 1.239  bodů  Medvědi  
15. místo   hledač Bety 1.057  bodů  Káňata   
16. místo   Ga. Čivava 1.024  bodů  Káňata  
17. místo   hledač Drozdík 954  bodů  Medvědi  
18. místo   hledač Izabel 825  bodů  Medvědi  
19. místo   Va. Kajda 733  bodů  Káňata  
20. místo   Va. Dela 713    bodů  Ledňáčci 
21. místo   hledač Darja 581    bodů  Medvědi  
22. místo   hledač Kachnička 187    bodů  Medvědi 
23. místo   hledač Petr 177    bodů  Medvědi 
24. místo   hledač Natálka 117    bodů  Medvědi 
25. místo   hledač Ema 60    bodů  Medvědi 
26. místo   hledač Nelinka 47    bodů  Medvědi 
 
Bodování mladších 
1.   místo   hledač Tygr 1.027 bodů  Hadi  
2.   místo   hledač Beruška 908    bodů  Koníci 
3.   místo   hledač Větvička 884   bodů  Koníci 
4.   místo   hledač Mrkvička 864 bodů  Koníci 
5.   místo   hledač Motýlek 648 bodů  Koníci 
6.   místo   hledač Dino  629  bodů  Hadi  
7.   místo   hledač Beran 552    bodů  Hadi  
8.   místo   hledač Anička 128 bodů  Koníci 
9.   místo   hledač Sabinka 79 bodů  Koníci 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

I červnová Kůra nabízí možnost získání prémiových bodíků. Vzhledem k táboru 
však tentokrát výjimečně není možné zaslat odpovědi mailem, ale osobně je 
stejně jako rozluštění šifer předejte Eddie, která bodíky započte do táborového 
bodování!  

1)  Kde proběhne podzimní výstava ke stoletému výročí skautingu v Zábřeze? 

2)  Kolik týmů se účastnilo sedmé šavanské paintball areny? 

3) Kolik členů bylo registrováno v oldskautském klubu Bratři ohně v roce 1969?  

4) Kolik kmenů tvořilo původně tzv. Irokézskou Ligu?  

5)  Co je oddílovým platidlem v příbramském kmeni Mohawků? 

 

 

 

 

 

 

Stoupání na Horu – názvy brouků (str. 13-16):  
1) Čmelák zemní, 2) ploštice ruměnice, 3) tesařík obecný, 4) včela medonosná, 
5) zlatohlávek zlatý, 6) mandelinka bramborová, 7) vruboun posvátný (hovnivál), 
8) potápník vroubený, 9) škvor obecný, 10) komár písklavý, 11) bělásek zelný, 12) 
roháč obecný, 13) vážka, 14) klíště obecné, 15) chroust obecný, 16) moucha 
domácí, 17) slunéčko sedmitečné, 18) chřestovníček liliový, 19) vodoměrka 
štíhlá, 20) mravenec obecný 
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Kontakty: 
Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (TAWASUTA) 
Náčelník kmene: mickinikwa@seznam.cz, tel. 733 741 619 (MIČKINIKWA) 
Webové stránky kmene: www.shawnee.cz  

Kdo jsme?  
Regionální společenství chlapců a děvčat od 5 do 99 let, které se hlasí k 
myšlenkám skautingu a woodcraftu a v rámci Midewiwinu ČR šíří junácký 
ekumenismus. Jsme oddíl-kmen, který si vybral své jméno podle severoameric-

kých indiánů kmene Shawnee, česky tedy Šavani. 
Naši činnost podporuje NHKZ Steel s.r.o., obec Zvole a město Zábřeh. 
Náš oddíl stále přijímá nové členy, přijďte mezi nás! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 25.6.2019. 

http://www.shawnee.cz/

