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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Tak tedy vítejme v novém kmenovém roce. Ten předešlý končil samozřejmě 
tradičním letním táborem na všem známé louce u Štítů. Zda se tam bude konat 
i ten příští, to se teprve uvidí podle toho, jakým směrem a s jakou intenzitou se 
bude vyvíjet již dlouho chystaná těžba dřeva. Téměř celorepubliková kůrovcová 
kalamita si zkrátka vyšlápla i na toto nádherné místo a je třeba vytěžit vzrostlé a 
zatím ještě nenapadené stromy, případně odklidit ty napadené, které díky 
svému stavu představují nebezpečí pro všechny kolemjdoucí. Tak jako tak zůsta-
ne skončený Tábor deseti týpí díky mnoha zážitkům v srdcích všech jeho účastní-
ků a vzpomínku na něj díky příspěvku Imnua ze spolutábořícího kmene Mohawků 
najdete také v tomto čísle Březové Kůry. Našemu kmeni pak závěrečný 110. 
kmen přinesl změnu ve vedení kmene – dosavadnímu náčelníkovi kmene 
MIČKINIKWOVI skončilo dvouleté funkční období a MIČKINIKWA se rozhodl do 
dalšího období nekandidovat. Jiný kandidát se také nenašel, a tak minimálně do 
příštího sněmu povede kmen tzv. triumvirát ve složení MIČKINIKWA, 
WATOKNAPA a Eddie. Zda se na 111. sněmu dočkáme nového náčelníka ukáže 
třetí listopadový víkend…. 

Protože jsme stejně jako loni naše tábořiště i s vybavením zapůjčili Jindře 
Baťkové a jejímu oddílu, kteří se sem chystali na přelomu července a srpna, bylo 
nutné tábor do té doby pohlídat. Je třeba poděkovat WATOKNAPĚ, která nejenže 
při tomto hlídání odvedla největší kus práce, ale navíc svůj pobyt využila k pozvá-
ní rodů Medvědů a Káňat na jejich samostatná družinová táboření. Wašte! 

A nyní už rovnýma nohama do dalšího kmenového roku! Šavani se po 
prázdninách probudili do další činnosti a po tradiční zahajovačce se rozběhly také 
pravidelné rodové schůzky. Díky nárůstu počtu zábřežských členů zde budou 
nově fungovat nejen Medvědi, ale opět i Vlci. Věkově mladší Medvědy povede 
jako rádkyně Lasička s podporou WATOKNAPY, ta se navíc chopila i vedení Vlků 
a zvolských Káňat! Zvolští benjamínci nadále fungují pod vedením Eddie jako 
jedna družina, která nese název Koníci. 

Už týden po zahajovačce jsme vyrazili na cyklovýpravu do údolí Tiché Orlice a 
koncem září nastalo ve zvolské sokolovně velké hemžení při srazu družin ABS. O 
všech těchto akcích si samozřejmě můžete počíst na následujících stránkách! 

Sa. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
  

… vrátím se ještě do doby prázdnin. Na našem Chillicothu /zábřežská klubovna/ 

se o prázdninách nic moc nedělo, ale díky Ferdovi se podařilo posekat trávu a 

zabezpečit odpad u cestičky. 

… do kmenového majetku jsme si připsali další dva stany s kapacitou 2x5 lidiček. 

Máme tedy již 9 turistických stanů, a to je už skutečně pro všechny naše členy. 

Ještě musíme opravit stany po Medvědovi a Sněhurce, abychom je mohli 100% 

využít. 

… s novým šavanským rokem se do činnosti nezapojí Med-

věd, Sněhurka a Kecalka. Všichni byli v kmeni dlouhou dobu 

a budeme na ně u ohňů vzpomínat. Na jejich místa snad přij-

dou nové posily.  

… v průběhu září jsme připravili pro širokou veřejnost skaut-

skou výstavu o historii skautingu v našem městě. Na instalaci 

se podíleli Ferda, Marky, MIČKINIKWA, Ropák, WATOKNA-

PA, Komár a byla to docela fuška. Vernisáže se účastnilo sko-

ro 60 lidiček a bylo to moc pěkné. 

… u paní Vítkové se začátkem září obnovila nástěnka. 

… tradiční Zahajovačku ve Zvoli měly tentokrát v režii Eddie a WATOKNAPA. Opět 

se zelená louka u sokolovny modrala záplavou šavanských triček.  

… kmenová kasa zakoupila skoro 80 šavanských triček. Mnozí členové si již nová 

trička zakoupili. Pokud máte také zájem, obracejte se na členy vedení. Ne všech-

ny velikosti jsou v dostatečném počtu.  

… Šavani byli v televizi. Ano, přátelé, je to tak. Když jsem 

sledoval náhodou ČT, tak tam právě probíhala upoutávka 

na finále Svojsíkova závodu 2019 a ejhle, použili zde také 

starou fotografii z roku 2003, kde jsme byli zachyceni se 

svými kmenovými čepicemi. Asi právě proto se tato 

fotografie mohla líbit. Tehdy jsme získali třetí místo a 
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zapsali se do dějin. Za dva roky se nám to povedlo zopakovat v Lanškrouně. Byla 

to doba velkých šavanských úspěchů.  

… MIČKINIKWA s Komárem zajistili pro zvolské setkání družin ABS 2019 krásnou 

výšivku, která navazuje svým pojetím na výšivku z roku 2013, kterou navrhoval 

KANAPIMA. Pokud ji máte, nezapomeňte si ji přišít na kmenový kroj.  

… v srpnu jsme využili možnosti a objednali jsme 

další várku barevných korálků. Celou aktivitu 

vedla WATOKNAPA. Kdo měl zájem, mohl si 

korálky zakoupit pro svoji potřebu. 

… u příležitosti 100 roků skautingu ve městě 

Zábřehu byla vydána publikace, která se pokusila 

zachytit tuto stoletou cestu. I přes naše 

připomínky jsme se nakonec cítili tak trochu zklamáni. Publikované fotografie 

nenaplnily naše očekávání.  Kniha se dá koupit v knihkupectví Patka, anebo se 

obracejte na vedení kmene a to se vám knihu pokusí zajistit levněji. 

… ti, kdož se vypravili na cyklovýpravu pod vedením TAWASUTY, si mohli splnit 

OP, které je za účast na dvou výpravách /na kolech/ v průběhu 6 měsíců. Waste 

všem, kteří toho využili.  

… pokud by měl někdo zájem o indiánské deky, které 

jistě znáte od TAWASUTY, MIČKINIKWY, TUWA-

NAKHY, WAKIŠAKY atd., dejte vědět na adresu 

vedení. Zaslouženě ji jako výhru získaly Koloušek a 

Sedmikráska, první z nich za docházku na kmenové 

akce a druhá pak za vítězství v celoroční javorové 

nažce.  

… Eddie se koncem měsíce srpna účastnila vůdcovského kurzu, který se konal 

nedaleko Vlašimi v Měsíčním údolí. Zastupovala tam kmen Shawnee a moc se jí 

tam líbilo. Dle našich zpráv si velmi oblíbila světového 

prezidenta WFIS br. Klause. Děkujeme za výbornou 

propagaci Šavanů na půdě organizace.  

… 95. klub oldskautů střediska Šavani připravuje pár 

sportovních aktivit pro rodiče a oldskauty. Věříme, že o 
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tuto formu sblížení starší generace bude zájem. První akci připravuje 

MIČKINIKWA. 

… o naší vernisáži ke stému výročí skautingu v Zábřehu se psalo hned ve dvou 

tiskovinách a také jsme byli na olomouckém rozhlase. Tam díky panu Kobzovi. 

Děkujeme  

… šavanská paintball aréna 

bude mít svůj osmý turnaj. U-

vidíme, kolik tentokrát dorazí 

zájemců, a opět by se měla 

konat ve Zvoli u sokolovny. 

Zvadlo už visí na našich kme-

nových stránkách! 

Akce určena pro starší zájem-

ce z řad kmene, kamarádů a i 

rodičů.  

… pomalu se dokončuje kopírování Březových kůr pro kmenový archív. 

Děkujeme všem sponzorům ☺  

                                                                                                                                                                                                                          

Sa. MIČKINIKWA 
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ZAHAJOVAČKA 

6. ZÁŘÍ 2019 

Sešli jsme se u sokolovny v docela hojném 

počtu. Zapískal se nástup a vysvětlily se pra-

vidla následující hry. Hráli jsme honičku 

v kruhu kdy ten, co utíká, se může schovat 

před někoho a ten, kdo je vzadu, utíká mís-

to něho. Potom jsme hráli na četníky a zlo-

děje. Zloději se šli projít kolem sokolovny a 

četníci mezitím schovali Nikoláskův batoh a 

zloději, tedy ostatní, měli batoh najít, aniž 

by je četníci chytili. WATOKNAPA a Marky 

mezitím udělaly kruhy z krepáku a my se 

rozdělili do dvou družstev. Každé družstvo se přesunulo na jeden konec fáborko-

vého hada a až se písklo, tak z každého 

družstva začal jeden skákat proti tomu 

druhému a až se potkali, dali si kámen, 

nůžky a ten, kdo vyhrál, skákal dál, a ten, 

kdo prohrál, šel na konec řady svého druž-

stva. Nakonec to bylo 2:0 pro nás. 

Pak jsme hráli poslední hru. Marky každé-

mu dala smotaný lísteček s jeho jménem a 

WATOKNAPA každému dala balonek, do kterého 

jsme si dali papírek a nafoukli a nakonec si balonek 

přivázali na nohu. Až se písklo, všichni jsme si ba-

lonky začali vzájemně rupat. Kdo měl balonek rup-

lý, vzal si lísteček a šel za vedoucím, kterého tam 

měl napsaného a který ho bude vést po celý rok. 

Chvíli jsme si s vedoucím povídali a pak byl nástup 

a pak jsme se rozešli. 

Ra. Sedmikráska     
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CYKLOVÝPRAVA ÚDOLÍM TICHÉ ORLICE 

14. ZÁŘÍ 2019 

 Ráno jsme se sešli v Zábřeze na nádra-
ží i s koly. Ještě před odjezdem nás při-
šla pozdravit WATOKNAPA, která taky 
někam jela. Šli jsme na vlak. Měli jsme 
jet přímo do Chocně, ale protože jsme 
měli problém s místenkami, museli 
jsme v České Třebové přestupovat. 
V prvním vlaku jsme museli stát v cho-
dbičce. Jak jsme vystoupili v Chocni, 
hned jsme najeli na cyklostezku. Jeli 

jsme pomaličku a po chvíli jsme narazili na takové 
velké bludiště vyrostlé z listnatých keřů. Bylo ve tva-
ru glóbusu. Před vchodem byl malý domeček, který 
sloužil jako pokladna a malý obchůdek. Uprostřed 
jsme měli najít hada s červenou stužkou. Na každém 
rohu byl kamenný stůl i s kamennými židličkami. 
Každý měl jinou barvu. Po malé sváče jsme jeli dál. 
Cestou jsme uprostřed louky viděli sochu a u cesty 
ležela taková velká roura. Chvíli jsme jeli po hlavní 
silnici, ale pak jsme najeli na opravdu velmi krásnou 
cyklostezku. Jednou se stalo, že jsme stáli na zá-
vorách a jak se zvedly, tak první polovina projela a ta 
druhá to nestihla. My jsme o tom nevěděli, a tak jsme jim trochu ujeli. Před 

Českou Třebovou jsme si dali poslední 
přestávku. V České Třebové jsme jeli 
takovými malými uličkami k nádraží. 
Ve vlaku jsme seděli. V Zábřeze jsme 
před nádražím udělali nástup a rozešli 
se. Já, Sasanka, Sedmi, TAWASUTA a 
Čača jsme si ještě udělali projížďku do 
Zvole. Doufám, že takových výprav 
bude víc. 
 

Ga. Vrabčák 
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SETKÁNÍ DRUŽIN ABS VE ZVOLI 

27.-29. ZÁŘÍ 2019 

Zahájení bylo v sobotu u zábřežské kašny 

na horním náměstí. Tam jsme se také 

rozdělili do týmů na hru městem. Každý 

tým dostal složku, ve které byly otázky, 

které se týkaly Zábřeha, potom tam byla 

mapa s označenými stanovištěmi. Když 

jsme vyplnili nějakou otázku a došli na 

nějaké stanoviště a když tu otázku měli 

dobře, tak ji mohli vyměnit za obrázek. 

Cestou jsme měli ještě jeden úkol, a to hledat takové papíry s obrázkem skautské 

lilie, na kterých bylo napsáno část tajenky. Měli jsme na to tři hodiny. 

Když jsme skončili, tak 

WATOKNAPA každému týmu dala 

dva papíry, na kterých byly obrázky 

míst a budov v Zábřeze. Byly ale 

vyfoceny tak, jak vypadaly před 

několika lety, a my jsme měli úkol 

k nim přiřadit ty obrázky, které jsme 

získávali za otázky. Když všichni 

došli, tak jsme šli do muzea, aby se 

ostatní mohli podívat na skautskou výstavu kterou jsme připravili. Potom jsme 

se rozdělili na dvě skupiny, ve kterých jsme se dopravili do Zvole, kde jsme spali. 

Mladší jeli autem, a ti starší jeli ze Zábřeha vlakem do Lukavice a z Lukavice jsme 

šli pěšky do Zvole. 

V sokolovně jsme měli volno na to, abychom si mohli natrénovat vystoupení na 

akademii. Potom byla večeře, byl guláš s chlebem. Večer proběhla akademie. 

Někteří zpívali a někteří hráli scénku. Byla zábava. A hodnotila nás tříčlenná 

porota. Na konci byly vyhlášeni vítězové. Udílela se cena poroty a cena diváků. 

Pak se taky vyhlašovaly výsledky hry městem. Na konec akademie jsme zazpívali 

indiánskou píseň k západu slunce. Pak jsme si šli vyčistit zuby a šli jsme spát.  
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Ti, co se probudili ráno dřív, šli pomoct do kuchyně se snídaní. Na snídani byl 

chleba s marmeládou, mazacím sýrem nebo se salámem. Po snídani jsme se 

pomalu začali balit. Potom byl nástup v krojích a focení. Kdo chtěl, tak měl 

možnost jít do vojenského muzea. Myslím, že se tato akce moc povedla. 

Ga. Lasička 

 

Dovolím si zde doplnit pár řádků týkajících se závodu hlídek, který jsme v rámci 

setkání uchystali pro skauty a skautky starší patnácti let a kterého se vzhledem 

k aktuální věkové skladbě našeho oddílu nikdo ze Šavanů neúčastnil. 

 Věková hranice nebyla zvolena náhodně, 

neboť zúčastnění jedinci museli prokázat 

odolnost a odhodlání při zdolání uchys-

taných nástrah. Všechny tři týmy tak byly 

postupně za tmy a dokonce i za deště 

odvezeny poslepu na jim neznámé mís-

to (začátek vesnice Brníčko), odkud je 

zašifrovaná zpráva nasměrovala na noc-

ležiště pod vrcholem Markovice. 

Ranní počasí nastavilo účastníkům závodu svoji přívětivější tvář a týmy se 

s časovými rozestupy a samozřejmě opět s pomocí šifer vydaly na trať. Na té je 

postupně čekaly úkoly jako střelba ze vzduchovky na plechová prasátka, střelba 

z foukaček na nafouknuté balonky, sjezd Moravy na raftech, paintballová, 

zdolání leštinského mostu pomocí provazové sítě nebo popasování se se 

známým hlavolamem ježek v kleci. Umístění stanovišť i finálního cíle jim bylo 

neznámé a dozvědět se je mohli vždy jen po úspěš-

ném rozlousknutí dalších a dalších šifer. Všechny pře-

kážky však byly nakonec úspěšně zdolány a všichni 

nakonec šťastně dorazili do cíle v zábřežském muzeu 

a i oni si tak mohli prohlédnout výroční skautskou vý-

stavu. I dle ohlasů účastníků však pro ně největší od-

měnou byly společné prožitky s kruhu kamarádů a to 

bylo koneckonců i záměrem všech dobrovolníků, 

kteří se na organizaci závodu podíleli. Díky všem! 

Sa. TAWASUTA 
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VÝSLEDKY ZÁPOLENÍ DRUŽIN ABS 

 

HRA MĚSTEM 

1. místo – Modří – 265 bodů - Clint, Kuba, Sedmikráska, Kiki, Mrkvička, IQ, 

Felix, Adam 

2. místo – Fialoví – 215 bodů - Dino, Amálka, Bůr, Eliška, Matla, Nesan, Iswi, 

Koloušek, Holič 

3.-4. místo – Zelení – 180 bodů - Lasička, Calya, Kobylka, Dedai, Anička, 

Neposeda, Ondra, Maruška, Evka, Skukum 

3.-4. místo – Červení – 180 bodů - Stín, Šárka, Sasanka, Štěpánka, Beruška, 

Zuzka, Kachnička, Drozdík 

5. místo – Žlutí – 145 bodů - Hejkal, Páťa, Žigi, Kája, Liška, Anička, Emča, Bety 

6. místo – Oranžoví – 140 bodů - Korálka, Vendy, Bandár, Eda, Mariánka, 

Anežka, Vrabčák, Větvička, Brčál, Olda 

7. místo – Růžoví – 125 bodů - Beruška, Myška, Čivava, Lukáš Hroník, Vašek 

Otta, Želvička, Cory, Hood, Ewemya, Duch 

 

ZÁVOD HLÍDEK 

1. místo – 5:54 hod. - Imnu, Roy, Medvěd, Karol  

2. místo – 6:03 hod. - Přemek, Míša, Švestka, Kačitanka 

3. místo – 6:31 hod. - Vlk, Áďa, Peťa, Drak 
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VEČERNÍ SKAUTSKÁ AKADEMIE 

Kategorie vlčata a světlušky 

 Hlasování diváků        Hlasování poroty 

Andílci 1. místo (45 hlasů)   1. místo 

Dino 2. místo (23 hlasů) - 

 Honza 3. místo (22 hlasů)   2. místo 

Chaloupka 4. místo (6 hlasů)   3. místo 

Medvíďata 5. místo (4 hlasy) - 

Alkoholici 6. místo (3 hlasy) - 

 

Kategorie skauti a skautky 

 Hlasování diváků        Hlasování poroty 

Nevím (Káňata) 1. místo (53 hlasů)   1. místo 

Vlci 2. místo (17 hlasů)   2. místo 

Mohawkové 3. místo (9 hlasů)   3. místo 

 

Kategorie roveři a oldskauti 

 Hlasování diváků        Hlasování poroty 

Sekáč 1. místo (32 hlasů)   3. místo 

Ibirinoko 2. místo (26 hlasů)   2. místo 

Felis a náhrada 3. místo (20 hlasů)   1. místo 
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VÝSTAVA KE 100 ROKŮM 

SKAUTINGU V ZÁBŘEHU 
Již v minulém roce se domluvila výstava, která měla představit dlouho tradici 

zábřežských skautů a skautek /1919 až 2019/. Pustili jsme se do toho 

s přesvědčením, že si to naši předchůdci zaslouží, a se záměrem všem starým 

skautům představit to, co se nám podařilo sesbírat z bohaté historie místního 

skautingu. 

Protože se výstava konala na půdě muzea v Zábřehu, 

byla výroba plakátů v režii muzea. Plakáty byly jejich 

zásluhou vyvěšeny a pozvánky rozeslány všude 

možně.  

Samotné materiály připravoval MIČKINIKWA a 

umístění materiálů v prostorách muzea bylo zásluhou 

skupinky dobrovolníků – Ferda, Marky, Ropák a syn. 

MIČKINIKWA, WATOKNAPA, Ještěr, kteří se mnoho 

hodin snažili vše umístit do vitrín. Nebylo to 

jednoduché a bylo třeba i nějaké materiály zakoupit. Výstavu jsme pořádali ve 

vlastní režii a žádné finanční prostředky nám nikdo neposkytl a vstupné bylo 

v kompetenci muzea. Ale vše se povedlo, a tak se mohlo ve středu zahájit 

slavnostní vernisáží. 

Na vernisáž se dostavilo překvapivě hodně zájemců 

a přišli i ti nejstarší skauti, kteří skautovali ještě 

v poválečných oddílech, které vedly skautské ve-

doucí Ludmila Neiplová – Vojtková či Vlasta Vlasá-

ková – Děndě či legendární členové oddílu Severáci, 

které tehdy vedl bratr Unkas Bohuslav Fojt.  Výsta-

vu zahájil ředitel zábřežského muzea a potom pře-

dal slovo MIČKINIKWOVI, který ocenil práci pomoc-

níků a vyjádřil poděkování za zájem o výstavu.  O 

občerstvení, které bylo super a bylo ho hodně, se 

postaral bratr střediskový vůdce Komár. Na zaháje-
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ní jsme uvítali také staré skauty ze Zábřehu, Rudolfova a dorazil také zástupce 

oldskautů šumperského okresu br. Tanert z Rudy.  

MIČKINIKWA poskytl rozhovory do tisku a olo-

mouckého rozhlasu. Kniha návštěv se začala plnit 

vzkazy návštěvníků. O týden později se do muzea 

vypravili zájemci o skautskou publikaci, kterou se-

stavil Pavel Jedelský, a účastníci si ji zde mohli za-

koupit. Za nás tam byl Sachem TAWASUTA. Této 

akce se účastnili také mnozí členové zábřežských 

oddílů, a to především ze starší generace. Hlavní 

slovo zde měl starosta Zábřeha br. Lišák. Největší 

nápor na výstavě však znamenala akce setkání 

družin ABS 28. 9. 2019, kdy se do muzea dostavilo 

skoro 100 návštěvníků, a ředitel muzea byl nadšen. 

Tady bylo vidět, že se naše práce vyplatila. 

 

Sa. MIČKINIKWA 
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PÁR OBRÁZKŮ NAVÍC…. 
   ….ANEB PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 😉 

Vraťme se nejdříve do prázdnin. 

V rámci tábora proběhl konkurs 

na místo kuchaře v zábřežské res-

tauraci Tex-mex. Táborníci při-

pravovali sami na ohni bizoní 

stejky s přílohou a akce byla zda-

řilá! Tedy coby kuchař neprošel 

nikdo, ale hned tři Šavani získali 

flek u sedláře p. Šafáře coby do-

davatelé pěkně tuhých podešví! 

 Táborová porta měla letos oprav-
du hvězdnou návštěvu! Přiletěl 
k nám svým vrtulníkem exBeatle 
sir Paul McCartney! Zmrzačil náš 
rodný jazyk, něco nepopsatelné-
ho falešně „odzpíval“, chvíli se 
pyšně koupal v našich ovacích, 
ani do deníků se nám nepodepsal 
a zase zmizel. Ale kdo jiný může 
říct, že měl takovou hvězdu na 
táboře? Jedině MY! 

Ani letos jsme si nenechali ujít možnost 
řádně se umýt a vyhnout se přitom jak 
chladné vodě táborového potoka, tak i 
zhola zbytečné námahy při roztápění 
kotle při ohřevu vody pro táborové spr-
chy. Jako vždy se našla cesta nejmenšího 
odporu a s radostí jsme využili služeb ba-
zénu v České Třebové. Dle našich infor-
mací by měl bazén být po celkové dezin-
fekci znovuotevřen na Vánoce příštího 

roku. Rádi opět přijedeme!       
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Věděli jste, že je TAWASUTA pří-

mým potomkem Eskymo Welzla? 

Nezpochybnitelné podoby jsme 

využili i při závodu hlídek v rámci 

Setkání družin ABS a leckteří jeho 

účastníci měli problém rozeznat 

na nádraží sochu cestovatele od 

jeho prapra…pravnuka! Nakonec 

TAWASUTU usvědčila až rozváza-

ná bota! 

 

Zajímavou brigádu si o prázdninách našla 

Sedmikráska z rodu Káňat. Stala se na tři týd-

ny reklamní předčítačkou denního tisku pro 

nakladatelství Mladá fronta na zábřežském 

bazéně. Jejím úkolem bylo každý den od rána 

do konce směny jen číst a číst a tuto činnost 

občas prokládat překvapenými výkřiky „I 

toť!“, „Jejda!“ a „Helemese, helemese!“. Její 

snaha však ovoce nenesla, za celou dobu za-

koupila noviny jen jedna návštěvnice, která 

do nich potřebovala zabalit zbytek synovy 

svačiny. Ach ta doba chytrých telefonů s pří-

stupem na internet…. 

 

V rámci vzájemné výměny zkuše-

ností pořádané obcí Zvole jsme byli 

přizváni k pravidelné inventuře po-

sypového materiálu. Po pečlivém 

přepočítání kamínků bylo vše za-

znamenáno a Cestmistrovství Zvole 

je tak připraveno na další zimu. V o-

plátku slíbilo dodat dva nové rádce 

do rodů Vlků a Káňat – Franta a Bo-

houš už se učí skautský pozdrav! 
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KALENDÁRIUM 
12.-13. října – dvoudenní brigáda v ZOO – vy-

razíme pomoci s úklidem olomoucké zoologic-

ké zahrady po povětrnostní a kůrovcové kala-

mitě. Čekají nás dva pracovní půldny, ve zbyt-

ku času si budeme moci ZOO projít a máme 

přislíbeno také nahlédnutí do zákulisí. Přespíme v jídelně pro zaměstnance, tak-

že spacáky a karimatky s sebou (kachlíková podlaha). Akci vede WATOKNAPA, 

z důvodu potřebné pracovní disciplíny určeno pro družiny Káňat a Vlků. 

19. října – výprava do jeskyní Na Pomezí, na níž bude většina 

z členů moci završit zisk orlího pera O-70 (viz rubrika Stoupání 

na horu). Akci vede Eddie a ostatní posily z vedení a je určena 

pro všechny družiny včetně nejmenších. 

2. listopadu – cíl této výpravy zatím není pevně stanoven, 

prověřujeme možnosti, nicméně se bude opět jednat o akci 

určenou pro členy všech věkových kategorií a vede ji TAWASUTA 

16.-17. listopadu – hlavním bodem programu této dvoudenní výpravy bude 111. 

sněm našeho kmene. Zamíříme do skautského areálu v Lanškrouně, přespíme 

v tamní klubovně. Akci vedou ohnivci kmene MIČKINIKWA, WATOKNAPA, 

TAWASUTA a Eddie. 

7.-8. prosince – další dvoudenka nás po roce opět zavede 

do Kolína na tamní uzlařskou regatu, takže pilně trénujte, ať 

jsme v dobrém slova smyslu vidět! MIČKINIKWA už si brousí 

zuby na nejvyšší mety! Vzhledem k zaměření je akce určena 

pro Káňata a Vlky. 

14. prosince – vánoční nadílka je samozřejmě tradiční akci pro 

celý kmen včetně našich nejmladších nadějí! Kde přesně 

tentokrát zaplanou svíčky na našem kmenovém stromečku je 

zatím stále nejasné, nicméně vy už teď můžete přemýšlet, čím 

překvapíte své kamarády 
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE 
 

1.    Sachem           MIČKINIKWA       237 OP 13 mistrovství 

2.   Sachem           WATOKNAPA       122 OP 6 mistrovství   

3.    Sachem  AJAGU 92    OP 6 mistrovství 

4.    Sachem    TAWASUTA 86 OP 6 mistrovství 

5.    Sagamor Eddie              93    OP 2 mistrovství 

6. Ranger Sedmikráska 48 OP 

7.    Gaosed Čača 47 OP 

8.    Gaosed Lasička 46 OP 

9.    Gaosed Vrabčák 33 OP 

10. Gaosed Čivava 32 OP 

11. Vanata Liška 35 OP 

12. Vanata           Korálka 22 OP  

13.   Vanata          IQ 21 OP 

  

Na 110. táborovém sněmu bylo uděleno neuvěřitelných 110 orlích per a po velmi 

dlouhé době se kmen dočkal udělení nejvyšší hodnosti sachem. A to hned 

dvakrát! WATOKNAPA a TAWASUTA splnili svou vzájemnou výzvu, kterou si dali 

na táborovém sněmu přesně před rokem, a na vrchol své Hory opravdu 

vystoupali. Sedmikrásce byla udělena hodnost ranger a sourozenecké duo 

Korálka + IQ dosáhlo svorně hodnosti vanata. Oba nám také aktuální třináctku 

uzavírají. Pod touto magickou hranicí však čekají další! Také Sasanka a Koloušek 

už zvedly svoji první větvičku, přesto se do nadupané třináctky zatím nedostaly. 

Pořadí se však může změnit hned po 111. sněmu v listopadu! 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Prvním orlím perem, na které vás chce Březová kůra ve svém novém ročníku 

navést, je O-70, které jste možná dosud v zápisníku přeskakovali s pocitem, že je 

příliš složité. Dokážeme vám, že to tak není. Mnozí z vás jsou jeho dosažení blíže, 

než si sami myslí. Stačí se účastnit kmenových výprav a psát si poctivě deník       

Nejprve si vysvětlíme, o čem toto orlí pero vlastně je, a na konci příspěvku 
zjistíte, jak malý kousek vám k jeho splnění schází! A možná už brzy….  

Zákon č. 114/1992 Sb. Defi-

nuje celkem šest kategorií 

chráněných území: národní 

park, chráněná krajinná o-

blast, národní přírodní rezer-

vace, národní přírodní pa-

mátka, přírodní rezervace a 

přírodní památka. 

Národní park je celosvětově 

užívaná kategorie, v níž jsou vyhlašována mezinárodně nebo celostátně význam-

ná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosys-

témy. Na území ČR existují čtyři národní parky s celkovou rozlohou 1195 km2. 

 

Chráněná krajinná oblast (zkratka ChKO) dosahuje menšího stupně ochrany než 

národní park. Je určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických 

oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou 

přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Na území ČR existuje 26 ChKO: 
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Národní přírodní rezervace (zkr. NPR) poskytuje ochranu jedinečným přírodním 

ekosystémům nebo jejich souborům, vázaným na přirozený reliéf a typickou 

geologickou stavbu, v mezinárodním nebo národním měřítku ojedinělým svou 

strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů. 

Hospodářské využívání je vyloučeno s výjimkou činností, kterými se udržuje nebo 

podporuje stabilita jednotlivých ekosystémů. Dále je v nich vyloučena těžba 

veškerých surovin, jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných 

sportovních či společenských akcí a všechny další aktivity a zásahy, mající za 

následek změnu dochovaných přírodních složek - vegetačního krytu, fauny, 

vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace_v_%C4%8Cesku
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Národní přírodní rezervace zřizuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. V 

současné době je v této kategorii vyhlášeno 109 území, z nejznámějších a 

nejcennějších je to např. Černé a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd, 

Králický Sněžník, Čertoryje, Vývěry Punkvy nebo Mohelenská hadcová step.  

Národní přírodní památka (zkr. NPP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 

druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 

přírody formoval svou činností člověk. V místním měřítku je její obdobou 

přírodní památka. 

Přírodní rezervace (PR) je v České republice jedním z tzv. zvláště chráněných 

území. Na rozdíl od velkoplošných chráněných území – národního parku (NP) a 

chráněné krajinné oblasti (ChKO) – je maloplošným chráněným územím s 

regionálním významem. Kromě ochrany menšího území soustředěných 

přírodních hodnot slouží k ochraně vzácného a regionálně významného biotopu 

(např. rašeliniště), případně většího počtu vzácných druhů rostlin nebo 

živočichů. 

Přírodní památka (PP) je definován stejně jako NPP, zde se však jedná o přírodní 

památku místního významu. PP může orgán ochrany přírody vyhlásit a stanovit 

přitom také její bližší ochranné podmínky.  

A jak jste na tom tedy se splněním tohoto OP? Kdo byl účastníkem červnové 

cyklovýpravy, může si započítat kategorii ChKO Litovelské Pomoraví, projeli jste 

jej na kole! (Kdo nevyrazil s námi, ten se může zamyslet, zda už navštívil Jeseníky, 

pak už stačí popsat tuto návštěvu v deníku.) Dále tu máme NPR Hůrka u Hranic 

pro ty, kdo nechyběli na výpravě k Hranické propasti. (Alternativou jsou Ramena 

řeky Moravy opět projetá během zmíněné cyklovýpravy, jesenické lokality 

Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek či krasové území Špraněk.) A třetí kategorie? 

V říjnu vyrazíme do NPP Jeskyně na Pomezí! (Případně jste už v rámci výpravy 

k Hranické propasti absolvovali i Zbrašovské aragonitové jeskyně      , dále je 

v dosahu Třesín s Mladečskými jeskyněmi, Venušiny misky u Velké Kraše nebo 

arboretum v Bílé Lhotě). Pak už zbývá jen předložit deník se zápisy a….that's it! 

 

S přispěním www.wikipedia.cz sepsali Sa. WATOKNAPA a Sa. TAWASUTA 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_a_%C4%8Certovo_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADnsk%C3%BD_prales
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prad%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lick%C3%BD_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certoryje_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDv%C4%9Bry_Punkvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelensk%C3%A1_hadcov%C3%A1_step
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elini%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://www.wikipedia.cz/
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HISTORIE 95. KLUBU BRATŘI OHNĚ 

/Páté pokračování/ 

Posledně jsme skončili rokem 1970, kdy organizace Junák ukončuje svoji činnost 

a vzniká Pionýrská organizace, ve které pokračují také zábřežské oddíly junáků - 

1. oddíl Stopaři Zábřeh, dívčí oddíl Zlatá lilie a také 

3. oddíl Severáci. Oldskauti se dále neorganizují, ale 

mnozí pokračují v práci střediska těchto oddílů. 

Mezi nejaktivnější patří Zdeněk Smrčka, Jaroslav 

Horníček. 

Mezi akce, která propojuje tuto dobu s tradicí zá-

břežských skautů, jsou podzimní dušičky, kde zbyt-

ky skautských oddílů přinášejí svíčky a svícínky 

k hrobům Jaroslava Tůmy a bratra Mývala – Stani-

slava Kundraty. Doba čekání na opětovné obnovení 

organizace trvá skoro 20 roků a dochází k tomu až 

v roce 1989, kdy se oldskauti opět probouzejí. 

13.  prosince 1989 se v Zábřehu koná první setkání 

zájemců o obnovu Junáka v Zábřehu. Za touto 

iniciativou stojí bývalí oldskauti a vedoucí 

zábřežských oddílů Zdeněk, Dušan, Josef, br. 

Vepřek, Lada Korger a další. 

První registrace Junáka na jaře 1990 poodhaluje, že 

se v obnoveném 95. klubu registruje celkem 22 

bratrů a sester. Josef Urban (viz foto) se stává 

vůdcem zábřežského střediska. 

Postupně se v klubu organizují také prvorepublikoví 

skauti jako František Drábek (viz další foto na násle-

dující straně) či Jaroslav Tannert, který byl vůdcem klubu již v roce 1936. Klub byl 

velice aktivní při zajištění střediskové klubovny na Sušilově ulici. Právě jejich 

zásluhou dnes Šavani tuto klubovnu využívají.  
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Pokračuje tradice střediskových táboráků a li-

stopadových Dušiček. Oldskauti podporují ta-

ké aktivity našeho skautského seskupení Ša-

vani a účastní se všech akcí, kterou jsou pro 

veřejnost a staré skauty organizovány. Po-

stupně však odcházejí k věčnému ohni a klub 

zaniká. K obnově dochází po roce 2010, kdy 

jej Šavani obnovují a registrují. Skutečné oži-

vení však nastává až v poslední době, kdy se 

klub registruje v Českém skautingu ABS. V ro-

ce 2019 má celkem 14 členů a připravuje akti-

vity pro staré členy a rodiče našich členů. 

Sa. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Naši drazí luštitelé! Doufám, že máte stále dostatek energie, kterou jste o 

prázdninách načerpali, a tudíž si hravě poradíte s úkoly, které jsme si pro vás 

nachystali.        

Dnes jsme si pro vás připravili hon za zvířaty, která jsou ukryta v níže uvedených 

větách. 

Na mail edita.riff@seznam.cz mi můžete zasílat správné odpovědi, za které 

můžete získat až 30 bodů! Tak toho využijte a nadežeňte nějaký ten bodík ještě 

před chřipkovou sezónou.       

 

 

 

1. Sestři, vytáhněte tu kanylu! 

 

2. Každý rozumný člověk počká několik minut. 

 

3. Marek, Tomáš, Pepa i Simča, každý měl fialový ret od borůvek. 

 

4. S těma mutujícíma mám problém, když mluví, nerozumím. 

 

5. Pepa si vždycky bere čepičku na spaní. 

 

 

 

 

Sg. Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Volání dálek (ne)vyslyšeno… Zikmund 

s Hanzelkou, Stingl, Náprstek, Frič, Ho-

lub, Eskymo Welzl a….Vrabčák s Edou? 

Mnoho nechybělo a v této společnosti 

elitních cestovatelů opravdu mohl mít 

náš kmen hned dva zástupce! Vrabčák 

a Eda si při návštěvě zvolského muzea 

vojenských veteránů domluvili s maji-

telem p. Léharem zapůjčení jednoho 

z exponátů a chystali se poznat svět. 

V předtuše náročných terénů v odlehlých oblastech vzdálených koutů světa však 

bohužel sáhli po Sd.Kfz. 9 FAMO a to se nakonec ukázalo jako osudová chyba. 

Nemalá spotřeba tohoto předimenzovaného německého tahače měla za 

následek spotřebu připravené roční zásoby paliva už během samotného 

startování a velká cesta tak skončila dříve, než vůbec začala. Nevadí, náš kmen 

tak nepřišel na dlouhé měsíce o dva své nadějné bojovníky a kluci mohou po 

večerech cestovat alespoň prstem po mapě….  

Zrozen k showbusinessu! Dino je (půl)muž mnoha tváří! 

Během svého vystoupení na večerní akademii při Setkání 

družin ABS bravurně dokázal, že by neměl problém uživit 

se coby zručný iluzionista. Ne každého však těší pocit, že 

si zlaté mince může kdykoli vyčarovat v jakémkoli 

množství doslova z ničeho. Dino naopak ví, že jen poctivá, 

soustavná a širokému okolí prospěšná práce vede 

k dokonalému štěstí a svůj talent se snaží využít opravdu 

smysluplně. Agenti ŠAvanské Tajné ZPRAvodajské Služby 

jej tak náhodně zastihli uprostřed natáčení celé série 

pořadů. Za jedno dopoledne stihl nazpívat dvě alba, 

odchodit tři módní přehlídky nadějné a dravé značky 

Tractor fashion a natočit emancipované pokračování 

kdysi velmi úspěšného rodinného románu Babička (viz foto). Bravo, Dino, vytrvej 

na nastoupené cestě, červené koberce již čekají!  

- ŠATAZPRAS - 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

ZÁLESÁCI ZAČALI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PRACÍ 

 

Jako každým rokem, tak i letos jste hned 

v prvním zářijovém týdnu mohli vidět sku-

pinky dětí, jak v reflexním vestičkách a s ká-

rama obcházejí vesnici a svážejí starý papír a 

všechno možné. Za penízky utržené ze sběrů 

si můžeme dopřát nejen nějaké to povyraže-

ní pro sebe, ale myslíme i na charitativní ak-

ce či sbírky a přispíváme i tam. Neméně dů-

ležitý je samozřejmě fakt, že recyklací všeho možného pomáháme k lepšímu a 

udržitelnějšímu životu na naší matičce Zemi. 

Moc děkujeme, že nám pomáháte! 

 

Naše druhá schůzka byla ve znamení vaření. 

Hlavním chodem byla bramboračka 

ochucená popelem z čerstvě naštípaného 

dřeva, neméně dobré byly i klobásky 

opékané na kameni či bodle. 

Nováčci – zelenáči se na závěr schůzky 

seznámili s některými druhy ohňů, s jejich 

stavbou i likvidací. 

 

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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DĚNÍ U MOHAWKŮ 

TÁBOR DESETI TÝPÍ – 29.6.-13.7.2019 

Sobota 29. června je pro nás dnem, kdy vyrážíme někdo poprvé, někdo jako již 

ostřílený táborník vstříc pohodlí i nepohodlí, které nám poskytla louka nedaleko 

obce Štíty na Šumpersku. 

Za Mohawky tu čest dostali ti, co splnili předtáborovou výzvu – Imnu, Roy, Špigy, 

Mochomůrka, Robík, Vítek a náčelník Kanyatara. Krom nás na louce opět tábořil 

kmen Shawnee Zábřeh a Zálesáci z Hrabové. V prvním týdnu bylo na táboře 

okolo 30 dětí a asi 10 dospělých, v druhém týdnu pak něco pod 30 dětí a 

dospělých jen šest. Setkali jsme se s již známými přáteli, ale potkali jsme i lidi 

naprosto neznámé. Pár dospělých k nám pak přijelo jen „na skok“. Domovem 

pro nás bylo místo pokoje 10 (v druhém týdnu 8) týpí. Zázemím pro nás byla ještě 

kuchyň s jídelnou, umývárka se dvěma sprchami, 3 latríny a na louce stojící 

dřevěný nářáďák a marodka. V průběhu tábora se ještě postavil westernový stan 

šeltr. Děti byly rozděleny do 4 týmů – Káňata, Krocani, Mohawkové a Medvědice. 

V těchto týmech jsme se účastnili skupinových aktivit. 

Program tábora byl rozmanitý. Přes den jsme 

hráli hry nebo občas pracovali, večer se zpívalo 

v týpí a před spaním byla tradiční lelawatika, na 

které se zhodnotil uplynulý den. Čekal nás den 

ptáků, kdy někteří vstávali už ve čtyři hodiny, 

aby mohli s odborníkem poslouchat hlasy ptáků. 

Také jsme viděli jejich kroužkování. Čekal nás 

den stromů a na něm jsme si např. zkusili, jak se 

stromy dorozumívají, indiánský den, na kterém 

jsme si zkoušeli splnit orlí pero – vaření na 

kameni nebo hráli lakros.  Jeden večer byl také 

ve znamení muzikoterapie od profesionálů. 
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Dokonce jsme zažili i Star Wars day – obchod-

ní hra ve vesmíru nebo bitva se světelnými 

meči určitě všechny bavila. Také jsme si opět 

zkusili, jaké to je být večer vysazen neznámo 

kde a jen za pomoci mapy, zkušeností a svého 

týmu někde přespat a ráno se dostat do tá-

bora. Celý tábor byl prolínán celotáborovou 

hrou s názvem Petrovy peruánské příhody. 

Mnoho zajímavých etap bylo zakončeno ve-

černí cestou k pokladu jen za svitu svíček. 

Krom tohoto programu jsme se také střídali 

v kuchyni, neradi ráno vstávali na rozcvičku a 

každý si zkusil mít noční hlídku. 

V neděli se také uskutečnila táborová porta. Dvě kategorie byly povinné – 

táborová hymna – písnička s textem předělaným na táborový život a druhou ka-

tegorií byl klip. Třetí kategorie byla do-

brovolná a téma bylo dle našeho uvá-

žení – někdo zpíval, někdo tancoval. 

Všechny 4 týmy určitě předvedly dobrý 

výkon, a proto si všichni odnesli slad-

kou odměnu. Nechybělo ani vystou-

pení vedoucích a návštěva Paula 

McCartneyho. 

Opět proběhly i nějaké výlety. První byl ve středu 3. 7. Mladší se vydali na 

koupaliště do Králíků a starší se nejdříve jeli vykoupat do Lanškrouna a poté 

navštívili tábor u obce Koruna. Tam jsme ukázali, jaké to je tábořit v indiánském 

duchu – ukázali jsme jim svá roucha, indiánské oblečení a v namíchaných 

skupinách si zkusili zastřílet z luku, hodit oštěpem nebo se plížit. Druhý výlet byl 

do aquaparku v České Třebové. Teplá 

sprcha s normálně tekoucí vodou, ba-

zén, vířivka, tobogán a mnoho splně-

ných orlích per. Poslední výlet proběhl 

druhou středu. Čekala nás procházka po 

přírodě okolo Lanškrouna, návštěva 

malého lanového centra a jízda na 

loďkách. 
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Nastal pátek a s ním i balení některých věcí. Nejdůležitější byl však večer – 110. 

sněm kmene Shawnee a 14. sněm kmene Mohawk. Tradičně se zpívalo, hovořilo, 

v rodech bojovalo o skalpy a každý měl šanci stát se Mužem/Ženou sněmu. Na 

konci ještě proběhlo udělování 

mnoha orlích per (přesně 110 

OP – pozn. redakce) a udílení 

nových hodností. To bylo velmi 

obsáhlé a dva bojovníci došli na 

tomto sněmu ve své ces-tě až na 

vrchol! Také se hodnotil Jediný 

Šíp tábora – Lasička a název tá-

bora – Tábor 10 týpí. Sněm trval 

skoro 5 hodin. 

Ano, tábor se vám mohl zdát namáhavý – spaní v týpí, robinsonka, služby v 

kuchyni. Ale právě od toho skauting je – má mladé lidi obohatit a co nejlépe 

připravit na budoucí život. I když si občas budou muset šáhnout až na své dno 

nebo dokonce pod něj. Pro mě to byl můj nejlepší tábor a myslím si, že všichni si 

z něho odnesli nezapomenutelné zážitky, které nezažijou v pokoji u počítače 

nebo na táboře, kde jsou ubytováni v hotelu a vaří jim kuchařky. Na táboře jsem 

zažil plno smutných, vtipných, strašidelných, dojemných, namáhavých a 

šťastných chvil, a proto si budu Tábor 10 týpí pamatovat jako tábor, na kterém 

jsem se toho mnoho naučil a mnoho zažil.  

 

Imnu 
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V ZÁŘI HVĚZDY SEVERU 
 

 

Hvězda Severu patří v Brně, městské části Královo Pole k velmi aktivnímu spolku, 

o to víc se musíme snažit, neboť kolem nás sídlí hned tři skautské oddíly, několik 

oddílů mladých hasičů či oddíl Brontosaurů. Od září jsme konali již hned tři akce. 

Ta první se jmenovala Zahajovačka, i když nechodíme na nábory, přišli hned tři 

noví chlapci: Ondra - Padák, Vojta – Trubá-

ček a Jirka. Všichni tři hned zapadli do naší 

party a začali si ihned plnit Přijímací zkou-

šku. Zahajovačka byla akce plná her a sou-

těží. Nejoblíbenější hra na Draka a Kanys-

tr si opět vysloužila status mezi nejlepšími 

hrami akce. 

Druhou akci, které jsme se účastnili, se jmenovala Erbovní Slavnosti Králova Pole. 

Propagační akce, na které se za jedno odpoledne u našeho stánku vystřídá více 

než pět set dětí. Tentokrát jsme se opět blýskli deskovými hrami. Na našich sta-

novištích mohly děti vyzkoušet obří Twister, souboj římských legionářů, Music 

Box nebo Pirátský poklad. Akce se zúčastnilo 9 členů vedení a 22 našich chlapců. 

Poslední akcí tohoto měsíce byla akce Za-

hajovačka - víkendovka. Ubytovali jsme se 

na faře v Opatově a zahájili celoroční dlou-

hodobou hru, která vyústí až na letním tá-

boře 2020. Autor hry s názvem Stavba 

středověkého hradu je náš náčelník kme-

ne - Martin Krchák - Márfy. Na zahajovací 

akci v Opatově jsme si zahráli několik ada-

ptačních her, konali jsme uzlovací závod (vítězem byl letos Jáchym Kolář - 

Námořník), nechyběla noční hra a pustili jsme si na oddílovém dataprojektoru 

několik oddílových filmů, které pro nás stříhá Uzlík a Donald. 

Akce se nám všechny náramně povedly a v říjnu se těšíme na náš již 66. sněm 

Hvězdy Severu. 

Sepsal Čibi 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 
Tábor Deseti Týpí (text vedení tábora, hudba Pete Seeger)  

 

1. Řekni, kde ty týpí jsou, 

co tu Šavan postavil? 

Řekni, kde ty týpí jsou? 

Kde mohou být? 

Vzal si Drozdík zápalky, 

kouř se nese do dálky…. 

|: Kdo to kdy uhasí? :| 

 

2. Kdepak je les smrkový, 

co tu šuměl v okolí? 

Kdepak je les smrkový? 

Jen holá pláň. 

Vrabčák pilu vypůjčil, 

stromy, keře vyklučil…. 

|: Kdo to kdy uklidí? :| 

 

3. Co ta fronta na ušním? 

Sedí Šavan, Mohawk s ním. 

Co ta fronta na ušním? 

Proč hluší jsou? 

Zařval Kany jako ras, 

říše ticha čeká nás. 

|: Kdo nás kdy vyléčí? :| 

 

4. Kde je srnec, zajíc, kos? 

Odlétlo i hejno vos! 

Kde je srnec, zajíc, kos? 

Proč táhli pryč? 

Býval to prý klidný ráj, 

 

WAKIŠAKA jim ho vzal. 

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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|: Kdopak ho umlčí? :| 

 

5. Náčelník měl černý vlas, 

temný vous a v očích jas. 

Náčelník měl černý vlas, 

kde může být? 

S Káňaty byl jeden den, 

blázinec mu domovem…. 

|: Kdopak ho navštíví? :| 

 

6. Letní tábor ve Štítech 

napne nerv a vezme dech. 

Letní tábor ve Štítech 

prověří nás…. 

Všichni jsme však tvrďáci, 

máme rádi legraci. 

|: Pojedem za rok zas! :| 
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HRSTKA VTIPŮ  

   

 ….zpátky do lavic....  
 

Pepíček dostane za trest napsat 100x „Nebudu tykat paní učitelce.“ Pepíček to 

napsal 200x, tak se ho učitelka zeptala, proč to napsal tolikrát. Pepíček odpoví: 

„Jsem ti chtěl udělat radost...“ 

Baví se dva spolužáci po cestě do školy po třídních schůzkách a jeden z nich 

povídá: „Jestli je pravda, co říkala včera třídní našim, tak nejspíš propadnu.“ Ten 

druhý se zeptá: „A co jim jako říkala?“ „No, že nejspíš propadnu….“ 

Jazykolam pro milovníky německého jazyka - jak se německy řekne „Atentátník 

na tetu hotentotského potentáta“? Přece Hotentotenpotentatentanteatentäter.  

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: „To, že máš 3 z lovu, to chápu, jsi 

ještě malý. Ale, že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!“ 

Učitel k žákovi: „Uměl bys vyjmenovat deset zvířat žijících za polárním kruhem?“ 

„No, jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd.“ 

„Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?“ „Ne. Například ve slově 'trouba' se po 

R píše O!“ 

Povzdechne si Pepíček o přestávce: „Z celé hodiny dějepisu jsem si zapamatoval 

pouze jeden letopočet 1832. Ale nemám vůbec ponětí, co se tehdy stalo.“ 

Učitel říká dětem: „Ten, kdo odpoví na mou další otázku, může jít domů.“ 

Pepíček vyhodí svou aktovku z okna. „Kdo hodil teď tu aktovku?“ ptá se 

rozzlobený učitel. „Já,“ odpoví Pepíček, „a jdu domů.“ 

Pepíčkovi končí prázdniny a vrací se do školy. O dva dny později volá jeho 

mamince učitelka s tím, že Pepíček zlobí. „Tak moment,“ povídá maminka, „měla 

jsem Pepíčka doma dva měsíce a ani jednou jsem vám nevolala, když zlobil!“ 

Syn si stěžuje otci: „Tati, děti ve škole mi říkají, že jsem mafián!“ „Netrap se tím, 

synku. Zítra se o to postarám.“ „OK, ale snaž se, aby to vypadalo jako nehoda.“ 



33 
 

JAVOROVÁ NAŽKA 2019/20 
 

Kmenová rada se pro letošní rok dohodla na několika změnách v bodování 

jednotlivců, které bude mít v tomto kmenovém roce na starost šamanka 

WATOKNAPA. Změnou nejpodstatnější je asi to, že v Březové kůře již nenajdete 

bodování za jednotlivé měsíce (to bude vyhlašováno jen na kmenových akcích), 

ale pouze celkové průběžné pořadí za celou dobu od začátku kmenového roku 

(tedy od zahajovačky). Budete tak moci ihned zjistit, jak si v celkovém pořadí 

stojíte a kdo má největší šanci na vítězství v celoroční javorové nažce. 

 
Do měsíčního bodování můžete získat následující body: 
 
Kmenové akce: 

• jednodenní - maximum 50 bodů 

• vícedenní - maximum 100 bodů 

  

Rodové akce: 

• maximum 30 bodů 

- Včasná docházka 5 bodů, zpoždění do 5 minut 2 body 

- Vybavení 5 bodů (papír+tužka, uzlovačka, deník, KPZ, šátek na hry) 

- Krojovanost – kroj 3 body nebo kmenové triko 1 bod 

- Hry – maximum 10 bodů, dle celkového pořadí členů v rámci schůzky 

- Chování – maximum 2 body 

- Aktivita – maximum 5 bodů 

 

Nebudete-li moci na akci dorazit a včas se z ní omluvíte, započítá se Vám do 

bodování alespoň 5 bodíků. Z kmenových akcí se omlouvejte nejpozději 2 dny 

předem jejímu vedoucímu, z rodovek dopoledne svému rádci v den konání. 

 

100% docházka 

• 20 bodů do bodování v měsíci, za který jste 100% docházky dosáhli 

 

Šifry a kvízy v Březové kůře 

• 30+30 bodů 
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K tomu máte šanci získat prémiové bodíky, které však nebudou započítány do 

pořadí v jednotlivých měsících, ovlivní jen celoroční bodování: 

 

Přivedení nováčka, který zůstane v kmeni alespoň 1 měsíc - 50 bodů 

Příšpěvek do Březové kůry - 10-30 bodů dle kvality článku (hodnotí šéfredaktor) 

Úspěšné završená nováčkovská zkouška – 50 bodů 

Orlí pera - 20 bodů za každé udělené OP (body se připočítají do celoročního 

bodování po sněmu, na kterém byla OP udělena) 

Mistrovství – 50 bodů za každé udělené mist. (opět po sněmu) 

Získané hodnosti a šlechtické stupně (opět po sněmu): 

 Vanata 60 bodů 
 Gaosed 70 bodů 
 Ranger 80 bodů 
 Sagamor 90 bodů 
 Orlí Sagamor  100 bodů 
 Sachem 110 bodů 
  

Hodnocení deníků – maximum 60 bodů za čtvrtletí, deníky hodnotí Eddie, termín 

pro jejich odevzdání bude vždy vyhlášen, hodnoceny budou jen odevzdané 

deníky. Veďte si tedy své deníky pravidelně, zapisujte si včas všechny akce, 

kterých jste se zúčastnili, vlepujte získané diplomky či foto-

grafie z akcí, zkrášlete si stránky deníků pěknými kresbami, 

můžete je vylepšit i o zápisky z plnění vašich orlích per či 

do nich přepsat skautské a tábornické dovednosti (nákresy 

ohnišť, uzlů či táborových staveb, morseovka, semafor, in-

diánské symboly, kouřové signály atd.)  
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Jak jste se mohli dočíst v podrobných pravidlech letošní javorové nažky, i 
v letošním roce máte každý měsíc možnost získat díky Kůře až 60 bodů! Jako loni 
na vás čeká 30 bodů za rozlousknutí šifer a dalších 30 za správné odpovědi 
čtenářského kvízu. Pár minut vašeho času za to určitě stojí, ne? 

Správné odpovědi opět posílejte na adresu edita.riff@seznam.cz!  

1)  Jaké umístění si odvezli zástupci Shawnee ze Svojsíkova závodu v r. 2003? 

2)  Jakou skautskou přezdívku má současný starosta Zábřeha? 

3) Jak zní jméno prvního vůdce zábřežského střediska po obnovení Junáka po 
Sametové revoluci, která proběhla v roce 1989?  

4) Kolik zástupců kmene Mohawků se celkem účastnilo letošního tábora?  

5)  Kolik bodů můžete získat každý měsíc za 100% docházku v javorové nažce? 
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Kontakty: 
Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (TAWASUTA) 
Vedení kmene: mickinikwa@seznam.cz, tel. 733 741 619 (MIČKINIKWA), 
watoknapa@centrum.cz, tel. 773 299 014 (WATOKNAPA), edita.riff@seznam.cz, 
tel. 602 579 627 (Eddie) 

Kdo jsme?  
Regionální společenství chlapců a děvčat od 5 do 99 let, které se hlasí k myšlen-
kám 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.  Web kmene: www.shawnee.cz 
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 4.10.2019. 

http://www.shawnee.cz/

