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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Kmenový rok se nám rozběhl obvyklým tempem a než bys řekl „Šavan“, máme 

za sebou už dva měsíce       Právě uplynulý říjen byl na události opravdu bohatý.  

Především došlo k posílení kmenového vedení a mohli jsme v našich řadách 
uvítat Dredy, která se velmi rychle sžila hlavně se zábřežskými družinami a jednu 
z nich by měla časem převzít jako rádce! Dredy, vítej a držíme Ti palce, ať Tě 

smečka našich Vlků nerozsápe na kousky       A pozor, posiluje i členstvo! 

Šťastného okamžiku se dočkala i Březová kůra, které se v říjnu narodil další malý 
bratříček – na kmenovém webu se můžete začíst do nového Kůrovníku, jehož 
tématem je uzlování. Na dveře nám totiž začíná ťukat první letošní regata. Už 
začátkem prosince se naši neohrožení uzlaři vydají do Kolína, aby se pokusili 
rozmnožit bohatou sbírku našich uzlařských trofejí. Tak čtěte a trénujte! 

Mě osobně také moc potěšila hned dvakrát nabídnutá šavanská pomocná ruka 
našemu životnímu prostředí. Nejdříve se naše starší družiny Káňat a Vlků vydaly 
do ZOO na Svatém Kopečku, aby zde na své dvoudenní výpravě pomohly 
s nápravou škod po kůrovcové a větrné kalamitě, a o týden později si zvolské 
rody Koníků a Káňat znovu navlékly rukavice a věnovaly společnou rodovou 
schůzku úklidu okolí Zvole. Wašte! 

Snad aby nás příroda za naše snažení odměnila, mávla kouzelnou hůlkou a 
vyčarovala nám nádherné babí léto. Sluníčko a podzimní barvy nás provázely 
nejen během zmiňovaných dvou dnů v zoologické zahradě, ale projasnily i celo-
kmenovou Výpravu za krápníky. Kdo ještě nenavštívil bohaté fotogalerie z těchto 
akcí na našich internetových stránkách, ten by to měl napravit. Srdce romantika 
nad tou podzimní nádherou zaplesá! A kdo nevyrazil osobně, ten zaváhal…. 

Další šavanská výprava, která se opět týká i našich nejmladších členů, nás čeká 
z kraje listopadu a jejím cílem bude přírodní rezervace Toulovcovy maštale. Kdo 
má rád krásu pískovcových skal a borových lesů, přijde si rozhodně na své. Už jen 
starších družin se pak bude týkat 111. kmenový sněm, na němž by se mělo roz-
hodnout o novém kmenovém náčelnictvu. Všichni víme, že od tábora dočasně 
vede kmen provizorní triumvirát. Dočkáme se nového náčelníka? A co vy, bojo-
vníci a dcery kmene, pokročíte ve své Cestě na Horu? Věřím ve vaše odhodlání! 

Sa. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
  

Pravidelná rubrika z bohaté činnosti kmene Shawnee přináší nejnovější 

informace z kmenového života. 

… naše kamarádka Želva z oddílu Rysů Olomouc nám při 

naší návštěvě v ZOO Olomouc předala dárek v podobě 

ptačích per. Ty využijeme v rámci Indiánského dne, který 

budeme v příštím roce opět pořádat.  

… na zábřežskou klubovnu Chillicothe dovezl bratr Komár nakoupenou střešní 

krytinu onduline, která poslouží na opravu zatéka-

jící střechy nad záchody a nad vchodem do hlavní 

místnosti. Děkujeme. 

Opravu střechy už zajistíme sami díky pomoci 

ochotných tatínků.  

… Šavani byli dlouhé 

roky chlapeckým kmenem, ale v posledních letech 

se to obrátilo a většinu členské základny tvořila 

děvčata. Nyní se ovšem daří získávat i nové chlapce. 

Nováčky uvítali do družin Koníků a Vlků. Bezva a 

vydržte, kluci ☺  

… člen oldskautů Kraken přislíbil svoje zapojení do příprav na 

letošní uzlařské regaty. Jeho úspěch na ostravské regatě ho 

k tomu jistě opravňuje. Tam byli 

společně s Liškou nejúspěšnější-

mi členy Šavanů.  

… Vanata IQ se rozhodl, že svůj 

loňský nezdar na kolínské regatě 

nenechá jen tak, a započal s tréninkem. Společně 

s Korálkou tvoří tréninkovou dvojku, která ve své 

kategorii plavčíci bude mít jistě šanci se prosadit. A co 

vy ostatní? 
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… letošní kmenový poplatek byl stanoven na 

1200 korun a byl už skoro od všech mladších 

členů vybrán. Čeká se ještě na část Koníků a 

oldskautů. V letošním roce probíhá vybírání 

poplatků rychleji a to je moc dobře. Děkujeme 

všem, kteří v termínu uhradili stanovenou část-

ku členského poplatku.  

…  AJAGU, Ferda a MIČKINIKWA se pustili do 

úklidu dílny na klubovně v Zábřehu. Probíhalo to velice rychle a to i díky odvozu 

věcí Komárem. Díky všem účastníkům. 

… Rod Vlků započíná s korálkováním rodových rozet. Po Medvědech, Lednáčcích, 

Káňatech se tak objeví v činnosti i rozeta tohoto slavného rodu. Rozeta se nosí 

především ke kmenovému tričku. 

… v listopadu budou slavit svoje narozeniny mnozí 

členové kmene. Mezi ně budou patřit i Korálka, IQ a 

Čača. Během října si svých oslav užily Lasička a 

Sasanka. Celá redakce Březové kůry všem gratuluje a 

přeje jen to nejlepší! 

… táborové bedny z Hrabové byly vráceny na 

klubovnu díky aktivitě Mráčka. Díky. Stále bohužel 

čekáme na bedny od bývalých členek Ledňáčků. 

… mnozí z vás si už na své kmenové košile stihli našít nové nášivky, které jste 

získali za svou účast na velkém setkání družin ABS. Vaše kroje byly na říjnové 

Výpravě za krápníky hned malebnější. Waste! 

 

  

                                                                                                                                                                                                                          

Sa. MIČKINIKWA 
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POMÁHÁME V ZOO OLOMOUC 

12.-13. ŘÍJEN 2019 

Ráno jsme se všichni sešli v Zábřeze na nádraží. Chvíli jsme čekali na vlak. Jak 

přijel, nastoupili jsme a odjeli do Olomouce. Hned před nádražím byla 

autobusová zastávka. Nastoupili jsme do autobusu a jeli na Svatý Kopeček. Vyšli 

jsme nahoru k ZOO. Do ní jsme nevstoupili hlavním vchodem, ale šli jsme 

vchodem pro zaměstnance. Batohy jsme si dali do takového přenosného domku 

a šli jsme se najíst. V té jídelně budeme i spát. Po sváče jsme měli sraz s paní, 

která nás odvedla na místo, kde jsme 

sázeli stromky. Nejdřív jsme vykopali 

díru na hloubku rýče. Dali jsme tam 

stromek, a protože jsme byli ve 

dvojicích, tak jeden ten stromek držel 

a druhý zasypával. Nakonec jsme 

dosypali kompostem. Po čtyřech 

hodinách jsme šli zpět se naobědvat. 

Po obědě jsme se rozdělili do rodů a 

šli jsme si prohlédnout ZOO. Měli jsme si číst tabulky na otázky. Jak jsme se vrátili 

zpět, tak začala taková volná zábava. Odevzdali jsme Eddie deníky a šli odpovídat 

na otázky, které si pro nás WATOKNAPA připravila. Byla znovu volná zábava. 

Začali jsme si chystat spaní. Vleže jsme zazpívali večerní píseň a šli spát. 

Ráno nás v 7:30 vzbudila WATOKNAPA kytarou. Sbalili jsme se a nasnídali se. V 

devět hodin nás vzala ta stejná paní, s kterou jsme včera sázeli stromky, a 

odvedla nás k takovému oplocenému lesíku, který jsme vyklízeli od větví. Bylo 

tam i dost zajímavých odpadků, jako 

třeba židle nebo klec na králíky. Za 

dvě hodiny jsme posbírali dvě velké 

hromady dřeva. 

Pak jsme se vydali k netopýrům, kde 

si nás převzala paní (Želva z olomouc-

kých Rysů – pozn. redakce), která nás 

provedla po ZOO. Nejdřív jsme šli k 

těm opicím, co rády kradou věci (ma-
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kakové – pozn. redakce). Paní nám o 

nich řekla vše zajímavé a po prohlédnutí 

jsme vyrazili k žirafám. Ty jsme si pohla-

dili i nakrmili. Vyrazili jsme zpátky ke 

vchodu pro zaměstnance. Tam jsme 

dost dlouho strávili v králíkárně. Měli 

tam i papouška, který tančil, když jsme 

mu zpívali Skákal pes. Dali nám ho na 

ruku a vyfotili jsme se s ním. 

Vzali jsme batohy na záda a vydali 

jsme se pěšky k bazilice, která je kou-

sek odsud. Tam jsme si mohli něco 

koupit. V ní se to opravuje, ale i tak je 

krásná. Autobusem jsme odjeli na 

nádraží do Olomouce, kde jsme na-

stoupili do vlaku, a jeli do Zábřeha. 

Já jsem vystoupil už v Lukavici. Domů mě odvezla máma od Eddie. Tuto výpravu 

bych si chtěl někdy zopakovat, protože se mi to velmi líbilo. 

 
 
Ga. Vrabčák 
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VÝPRAVA ZA KRÁPNÍKY 

19. ŘÍJEN 2019 

Ráno jsem musela spěchat, když 

už jsem ale byla nachystaná, tak 

zrovna přišla Eddie. Pak nás mam-

ka odvezla na nádraží. Jeli jsme 

dlouho. 

Z nádraží jsme šli k jeskyním. Ces-

tou jsme hráli Smraďocha. Když už 

jsme tam byli, tak jsme museli čekat, ale potom jsme šli dovnitř. Bylo to super. 

Když už skončila prohlídka jeskyní, tak jsme se šli kouknout do Lázní Jeseník. 

Cestou jsme hráli Smraďocha. Pak nás měli velcí naučit stopy. Vysvětlím vám tuto 

hru. Byly dvě řady, uprostřed byla Eddie a za ní byly papírky. Eddie řekla, pro 

jakou stopu běžíme. Třeba tak například jelen. Museli jsme ji poznat. Vždycky 

vyběhl jeden ze skupinky. Eddie nám stopy kontrolovala. Když jsme ji měli 

správnou, běželi jsme k našemu týmu a zařadili jsme se na konec. Když jsme ji 

však správnou neměli, tak nás Eddie poslala zpět a pak jsme ji položili zpátky na 

místo. A běželi jsme bez stopy k našemu týmu. Potom jsme si spočítali, kolik kdo 

máme stop. Vyhrál ten, kdo ukořistil nejvíc stop. 

 Když jsme už došli do Lázní, tak 

jsem užasla, protože tam měli 

krásnou zahradu. Ale pak už jsme 

museli jít a zase jsme hráli Smra-

ďocha. Potom jsme už museli jít 

na nádraží. Ve vlaku jsme hráli 

Bingo. WATOKNAPA říkala čísla a 

my jsme si škrtali. Jeli jsme asi ho-

dinu. Jeli jsme z Jeseníku. Když 

jsme byli v Zábřeze, tak jsme mu-

seli spěchat. Pak jsme šli podchodem, tam už na nás čekal táta, pak jsme naložili 

Eddie a jeli jsme domů. Moc se mi to líbilo. 

Větvička 
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NOVINKY U KONÍKŮ 
 

Skautská činnost se nám v celém 

kmenu rozjela již na plné obrátky a 

družina Koníků v tom není žádnou 

výjimkou. Jak už jistě všichni víte, 

rody Hadů a Koníků se sloučily v je-

den, a jednak bylo holek víc a ta-

ky….dámy mají přece přednost, 

ponechali jsme si název Koníci.  

Ruku v ruce s novým rokem přišly 

také změny v osazenstvu. Ubyl 

nám fotbalem uhranutý Tygr, ale přišla nová posila a to Vrabčákův mladší bratr 

Eda (dnes již Sýček). Vy, kteří Edíka znáte, víte, že je to velmi zkoumavý hoch a 

lumpárny mu taky nejsou cizí, ale kterému rošťákovi v tomto věku ano ☻Už teď 

ale můžu říct, že zapadnul do party a stal se tedy nedílnou součástí družinky.  

Suma sumárum….momentální osazenstvo je tedy: Anička, Beruška, Mrkvička a 

Větvička + Beran, Dino, Eda (Sýček). Je nás tedy 7, ale už máme adepta na 

nováčka, tak doufám, že jej neodradíme a vyrovnáme pak stavy holky x kluci ☻ 

 A teď něco málo z naší činnosti. 

Naše první společná akce byla 

pro tento rok klasicky zahajo-

vačka, kde jsme se po prázd-

ninách sešli a společně vykročili 

do nového skautského roku. Zá-

ří a říjen jsme schůzky věnovali 

hrám k pobavení a utužení ko-

lektivu, skautské teorii, pro-

cházkám a také jsme pokračo-

vali v debatách o naší planetě a 

o tom, jak jí můžeme pomoct, a proto jsme se spolu s Káňaty domluvili na sběru 

odpadu. Po necelých 2 hodinách jsme skončili s 5 plnými pytli odpadu (viz foto 

na další stránce). A to jsme vyčistili jen malý úsek našeho okolí. Ale byli jsme 
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 spokojení, protože každá 

pomoc se počítá, i ta nej-

menší. V sobotu 19. 10. se 

také převážná většina Ko-

níků vydala na výpravu do 

jeskyně Na Pomezí, kterou 

zvládli bravurně! (viz vla-

ková fotka níže) V Jesení-

ku je po 8 kilometrech tedy 

pěkně bolely nožky, ale to i 

nás starší ☻ 

V následující činnosti se zaměříme na plnění nováčkovské zkoušky a budeme 

chodit ven, pokud nám to počasí dovolí.  

Naši nejmenší jsou už zase o 

krok dál a těším se na další pře-

kážky, které společně překoná-

me.  

PS: Už od zahajovačky poctivě 

vedeme kroniku, některé zápi-

sy jsou barevnější než podzimní 

listí a tak to má být. Waste Ko-

níkům! 

 

Rádkyně Sg. Eddie 
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Při Výpravě za krápníky překročily 

nohy Šavanů také česko-polskou 

hranici. Ne tak nohy šamanky WA-

TOKNAPY. Tu totiž obliba členstva 

doslova přenesla přes hraniční zá-

voru. Narušení vzdušného prosto-

ru však neuniklo oku pohraniční 

stráže, a tak se celý kmen vracel 

domů s plnou parádou za dopro-

vodu policejní eskorty. 

PÁR OBRÁZKŮ NAVÍC…. 

   ….ANEB PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 😉 

 

Při prohlížení fotogalerie z téže ak-

ce jsme si nemohli nevšimnout 

jedné nápadné podoby. Starší roč-

níky si jistě vzpomenou na jedno-

korunovou minci z dob svého mlá-

dí. Byla na ní zobrazena dnes 84le-

tá Bedřiška Synková-Hoffmanno-

vá, skautskou přezdívkou Bejbina. 

Sekáči, jaká bude tvá budoucnost? 

Budeme i tebou jednou platit ko-

peček vanilkové zmrzliny? 

 

Káňata během brigády v olomouc-

ké ZOO vyřešila svou „bytovou kri-

zi“. Tamní ptačí altán nemohl unik-

nout jejich pozornosti, a tak je mů-

žete zahlédnout v okolí Zvole s ká-

rou, kterak svážejí veškerý volný 

dřevěný materiál ku stavbě nové 

klubovny. Co z toho bude? Stane 

se hláška „Vrabčáku, spadlo ti to, 

asi vítr, ne?“ také legendou???? 
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BEZ PRÁCE JSOU TAKÉ KOLÁČE 

Tímto příspěvkem bych chtěl navázat na minulou BK, kde jsme se rozepsali o 

naší skautské výstavě, kterou jsme pořádali jako připomenutí dlouhé historie 

zábřežského skautingu. Po přečtení pár článků a reakcí na samotnou výstavu 

jsem se rozhodl vám poodhalit zákulisí tohoto skautského pokusu o oslavu 100 

let skautingu v Zábřehu.  

Vrátil bych se o dva roky zpět, kdy 

se ve skautských kruzích začalo 

mluvit o velké akci ke 100 letům zá-

břežského skautingu. Předcházet 

tomu měla akce, která připomínala 

padesátiletou nepřetržitou činnost 

zábřežských oddílů. Tato akce měla 

ukázat nedostatky a z nich se poslé-

ze poučit při oslavách stoletého ju-

bilea. To se ovšem nestalo, a nakonec se žádná velká akce, kterou by si jistě toto 

jedinečné výročí zasloužilo, nekonala. Šavani se ovšem již v roce 2018 rozhodli 

uspořádat pro své přátele z různých oddílů akci, kde bychom právě těchto 100 

let připomenuli velkou skautskou výstavou. Muzeum v Zábřehu bylo ochotno 

výstavu zařadit do programu, a tak jsme se mohli chystat. O spolupráci jsem 

poprosil svého letitého kamaráda bratra Ropáka ze střediska Skalička, který si 

vzal na starost doplnění výstavy stanovou podsadou a materiály střediska 

Skalička. Tady se však ukázalo, že zájem o skutečné zapojení se ostatních oddílů 

do přípravy výstavy není. A tak ma-

teriály ze střediska Skalička byly za-

jištěny především Ropákem a jeho 

oddílem Skalák. Z ostatních oddílů 

střediska Skalička jsme nakonec vi-

děli jen vlajku oddílu Dráčata. Ško-

da, právě tato výstava byla prosto-

rem pro připomenutí a ukázku čin-

nosti nynějším generacím.  
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O výstavě jsme mohli číst mnohé, jako tento příspěvek na stránkách oddílu Žáby, 

který tam přidal positivSU / facebook stránky /: 

……A slaví to knihou, slaví to výstavou, slaví 

to činností… Jen považte, ve dvou středis-

cích (Zábřeh a Skalička) je v devíti oddílech 

téměř 200 dětí a okolo 70 dospělých skau-

tů. Kromě toho se středisko Skalička pyšní 

novou základnou Olšanské hory, na kterou 

jí finanční částkou 1,5 milionů korun význa-

mně přispělo město Zábřeh a okolní obce 

Štíty, Horní Studénky a Olšany. 

Když se pak podíváme na skauting celého o-

kresu, tak v jedenácti střediscích je sdruže-

no přes 1200 skautek a skautů, a to už je vý-

znamný počet dětí, které do sebe formou 

zážitků a her absorbují důležité dovednosti. 

Gratulujeme zábřežským skautům ke stov-

ce, všem skautům okresu Šumperk posílá-

me ‘tři prsty nahoru‘. 

Možná by si tento přítel skautů mohl zjistit, o jaké aktivitě vlastně píše. To, že 

vychvaluje aktivitu dvou středisek, které se na 

výstavě skoro vůbec nepodílely, a vynechává 

skautské středisko Šavani, které za tím vším 

stálo, je tak trochu podivné. To, že zmiňuje poč-

ty skautů a neuvádí ovšem jiné skautské orga-

nizace, které v rámci našeho okresu pracují, je 

velice podivné. Nejedná se jen o skauty Český skauting ABS, ale také o Svaz 

skautů a skautek ČR. 

Další podivností, která se v rámci těchto mini oslav udála, byla akce, která měla 

aspoň trochu suplovat velkou akci k slavnému výročí. Když jsme byli otázáni, zda 

by v rámci výstavy nemohla proběhnout akce křest knihy „Zábřežští skauti“, 

nebyli jsme proti. Posléze se ovšem akce vyvinula v setkání. To ovšem jistě mohlo 

proběhnout v rámci slavnostní vernisáže / kde jsme marně očekávali skautské 

vůdce zábřežských oddílů, až na výjimky oddílu Skalák, kteří s námi vlastně 

výstavu připravili /. 
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Křest knihy však byla jistě možnost, jak svoje 

vyžehlené skautské kroje ukázat veřejnosti. 

Škoda, na vernisáži a závěrečném setkání 

oddílů bylo mnoho lidiček, které by je také 

rádo vidělo a prohodilo s nimi pár slov. Jsme 

rádi, že na vernisáž dorazili ti nejstarší skauti 

a skautky, jak to dokazuje také samotná 

kniha návštěvníků.    

Už samotná prezentace této akce, kde jsme 

nebyli na původní pozvánce uvedeni, byla pro nás rozčarováním a až po 14 dnech 

a upozornění jsme se mezi pozvanými oddíly ocitli a 

mohli tak v klidu do muzea, zúčastnit se slavnostního 

křtu knihy. Za nás jsme tam měli TAWASUTU a Gurchua. 

Tady bych poděkoval starostovi Zábřehu Lišákovi, 

který tam měl pěkný proslov. Možno poslechnout na 

internetu.  

Na samotné výstavě bylo skoro 400 návštěvníků a do 

knihy návštěv se podepsalo na 140 účastníků. Z nich 

jsme napočítali jen 3 místní skauty z obou junáckých 
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středisek. Podepsalo se ovšem mnoho jiných a někteří zanechali krásné hodno-

cení: 

Perfektní výstava a přeji skautům a skautkám hodně zdaru v dalších letech. 

Jaroslav Voráč – Rys, Stopaři 1968 – 1975. 

Ve středu 25. září byli na výstavě Zálesáci z Hrabové a bylo nás hodně.  

Výstava je velice povedená, lidi, co o skautingu nic neví, by ji rozhodně měli 

navštívit. Krásné nejen korálkové práce Slunečnice Brno 

 Děkujeme za možnost zhlédnout tuto úžas-

nou výstavu, která je velmi inspirující a skvě-

le vypovídá o zkušenostech, tradici, na kte-

rou stále navazujete. Obzvlášť dnes, v den 

sv. Václava, si zde uvědomuji, jak důležitý 

byl skauting pro naši zem, a věřím, že i dnes 

máme co předat. 

Za Sedmičku Jindřichův Hradec Evka 

P.S. Obrovská pochvala a obdiv za vytrva-

lost psaní Březové kůry a dalších časopisů. 

Mnohokrát děkuji za skvělý čas tady v Zábře-

hu. V místním muzeu je skvělá výstava. Ještě 

jednou děkuji Jana Brno                                  
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Fotografie zachycující pamětnice poválečného skautingu sestru Lídu a její 

bývalou členku oddílu, která se dokonce účastnila prvního ročníku Svojsíkova 

závodu v roce 1946 v Praze, kde byla také hostem manželka zakladatele 

světového skautingu Olafe Baden Powell.                                      

My jsme si na slavnostní otevření výstavy připravili pár svých písní v podání 

našich členů a myslím, že to mělo úroveň a návštěvníci nebyli zklamáni. 

Občerstvení bylo bohaté a kdo zůstal, neprohloupil ☺ 

Sa. MIČKINIKWA 
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HISTORICKÁ TABULKA UZLAŘSKÝCH MÁGŮ 

V nejbližších měsících naše bojovníky čeká nejedno velké klání v rychlostním 

vázání uzlů. Pro mnohé je to doba poctivého trénování, pilování hbitosti a 

trpělivosti. Samotná regata je místem setkávání starých známých anebo poznání 

nových tváří. 

Pro toto číslo jsem prohledal všechny dostupné materiály a z nich jsem vypsal 

všechny známé časy vázání 6 uzlů na čas. Škoda, že mnoho roků chybí, ale třeba 

ještě něco dohledáme či se někdo ozve sám, abychom jeho časy upravili. 

Budeme rádi.  

Historická tabulka: 

1. MIČKINIKWA 15,28  regata Olomouc  2019 

2. Kraken 16,16  regata Bludov 

3. Mauglí          17,57  regata Bludov  

4. Netopýr         20,00  regata Zvole 2017 

5. Javor             22,12  regata  Zvole  2017 

6. Lasička         22,70  regata Kolín  2018 

7. Surikata        24,13  regata Ostrava  2019 

8. Eddie 24,60  regata Kolín  2018  

9. Stopař           25,15  regata Bludov 

10. TANGYWAJ 25,75  regata Bludov  

11. Dejmal 26,33  regata Zvole 2017 

12. Čača  26,50  regata Kolín 2018 

13. Veverka 27,30  regata Zvole 2017 

14. Brouček 28,30  regata Bludov  

15. Liška  28,92  regata Ostrava 2019      
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16. Číňan 29,00  regata Bludov 1999 

17. Hranostaj    29,30  regata Bludov  

18. TAWASUTA 29,32  regata Olomouc 2018 

19. Sasanka      29,35  regata Ostrava 2019  

20. Drápal 29,36  regata Zvole 2017 

21. Vrabčák 30,20  regata Olomouc 2019 

22. Mlčím  32,10  regata Bludov 

23.  Burák 32,18  regata Zvole 2017 

24.  Anda    32, 60  regata Bludov 

25.  Koloušek 32,10  regata Olomouc 

26.  Vyžírka 32,20    

27.  Rys      33,70  regata Bludov 2002 

28.  Mimi     34,20  regata Bludov  

29.  Sedmikráska 34,30  regata Olomouc 2019 

30.  TATEYOPAH  34,31  regata Zvole 2017 

31.  Plamínek      35,12  regata Bludov  

32.  Kecalka        35,55  regata Ostrava 2019 

33.  Čéška           38,70  regata Zvole 2017 

Dále pak Pštros, Ječmínek, Stromeček, WAOPE, 

Jezevec, Vločka, Korálka, Medvěd, Škvarek, Čivava, 

Cestovatel, Sněhurka, Kajda, Hobit, Dela, Silva, IQ, 

Moris, Neposeda, Džidžik. 

Ať se nám uzlařská sezona vydaří  ☺ 

 
Pro BK Sa. MIČKINIKWA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

V dnešní rubrice si můžete osvojit něco dovedností bílého muže. Nejedná se o 

nic složitého a tyto znalosti se vám budou v reálném životě určitě hodit. 

Neříkáme, že hned po přečtení tohoto čísla Kůry musíte vyrazit na poštu a začít 

náčelnictvu rozesílat balíkem makové buchty (i když je máme moc rádi), ale 

časem vám zvládnutí těchto jednoduchých úkonů bude jistě užitečné. Tak proč 

se to nenaučit hned a až budou potřebovat zaslat balík, peníze anebo 
doporučený dopis vaši rodičové, určitě je příjemně překvapíte, když za ně tyto 

činnosti bez mrknutí oka uděláte vy, a ještě si za to připíšete další orlí pero       

Odeslání balíku: 

S balíkem se už určitě setkala většina z vás. Nemyslíme tím nevychovaného 

Tondu ze sousedství. Jedná se o zásilku zabalenou do pevného obalu, který 

uvnitř ukrytý obsah jednak chrání a jednak umožňuje České poště lepší 

manipulaci při třídění a nakládce do poštovních aut. Vhodnou krabici buď 

můžete najít doma (např. prázdná krabice od bot), 

anebo ji zakoupíte na poště. Uvnitř krabice budete 

muset zasílaný obsah trošku zajistit, tedy vystlat 

prázdné prostory, a to buď bublinkovou fólií (taky 

rádi praskáte ty malé igelitové bublinky?), anebo 

třeba zmačkanými starými novinami. Při manipulaci 

tak nedojde k poškození zasílaného předmětu. Za-

balenou krabici pak bude třeba zajistit proti samovolnému otevření anebo 

vniknutí někoho nepovolaného dovnitř, nejlepší bude omotat spoje obalu kolem 

dokola lepící páskou anebo tzv. smršťovací fólií. Hodí se také převázat ji pevným 

provázkem, zaměstnancům pošty se s ní bude lépe manipulovat. 

Aby dorazil balík do těch správných rukou, budete na něm muset uvést adresu 

jeho příjemce (zpravidla v pravé dolní části), zapomenout ale nesmíte ani na 
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adresu odesílatele (to jste vy a dělá se to proto, aby mohl být balík doručen 

zpátky, pokud by si jej adresát nevyzvedl nebo nebyl nalezen) – viz obrázek:  

Pokud jste nepoužili takovou pěknou krabici od České 

pošty a na té vaší není dostatek čisté plochy k nade-

psání adres, můžete si pomoci nalepením tzv. adresní-

ho štítku. Ten vám buď vydají na poště, anebo si ho 

můžete vyplnit na webu www.poslatbalik.cz, vytisk-

nout si jej a na krabici potom nalepit. Jak takový štítek 

vypadá, když je nevyplněný, vidíte na obrázku vpravo. 

Pak už jen stačí odnést balík na poštu, u přepážky jej 

nechat pracovnicí či pracovníkem pošty přeměřit a 

zvážit, zaplatit příslušnou cenu a zásilka už putuje 

k vámi určenému příjemci.  

Odeslání peněz: 

Ve většině případů už dnes do-

chází k převodům peněz pomocí 

internetového bankovnictví a 

příjemce tak dostane své peníze 

rovnou na účet ve své bance. Ne 

každý ale má takový účet zřízený, 

anebo je pro něj z nějakého dů-

vodu lepší obdržet peníze v hotovosti. Pak můžete opět využít služeb České poš-

ty a odeslat peníze prostřednictvím poštovní poukázky. Těch je několik typů: 

Poukázka typu A – odesílatel zaplatí na poště peníze v hotovosti (tj. v mincích a 

bankovkách), příjemce pak tyto peníze obdrží na svůj účet v bance. Číslo tohoto 

účtu na poukázce ovšem musíte uvést! 

http://www.poslatbalik.cz/
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Poukázka typu B – v tomto případě je to naopak, vy převedete poště peníze ze 

svého účtu, příjemce je dostane na přepážce své pošty v hotovosti. 

Poukázka typu C – odesílatel složí zvolenou částku v hotovosti, stejně tak 

příjemci ji pošta vyplatí hotově. 

Poukázka typu D – jinak také telegrafická poukázka, vše probíhá v hotovosti jako 

v předchozím případě, výplata peněz je však Českou poštou zaručena do jednoho 

dne. Tato Služba je o něco dražší. 

Samostatnou kapitolou je mezinárodní odeslání peněz, tedy mimo Českou 

republiku. To probíhá prostřednictvím služby Western Union a v hotovosti. 

Jedná se o nejrychlejší způsob, doslova za pár minut si může příjemce zaslanou 

částku vyzvednout na kterékoli pobočce americké společnosti Western Union 

(funguje ve více než 200 státech po celém světě). Stačí jen vyplnit potřebný 

formulář, který vám dají na jakékoli pobočce České pošty, ostatně stejně jako 

poštovní poukázky typů A, B, C a D. 

Odeslání doporučeného dopisu: 

Tato podmínka je z uvedených asi nejjednodušší. Doporučený dopis se od 

obyčejného dopisu liší tím, že je standardně pojištěn na 580 Kč (tuto částku by 

vám tedy pošta vyplatila, pokud by se dopis ztratil), a dále můžete sledovat 

internetu České pošty, kde se dopis právě nachází či zda už byl doručen. Bývá 

zpravidla doručen následující pracovní den po odeslání. 

K odeslání doporučeného dopisu potřebujete jen 

vyplnit podací lístek (viz obrázek) a odevzdat jej na 

přepážce České pošty spolu s odesílaným dopisem. 

Ten musí stejně jako balík nést údaje nejen o 

adresátovi, ale musíte připsat i svoji adresu jako 

odesílatel dopisu. Údaje o odesílateli a adresátovi musí 

být na lístku a dopise samozřejmě shodné. Dle váhy 

dopisu vám pracovnice pošty oznámí cenu, dopis olepí 

potřebnými nálepkami a tradá, psaní už je na cestě.  

 

S využitím informací na webu České pošty Sa. WATOKNAPA a Sa. TAWASUTA 
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Sa. MIČKINIKWA 

OHNIVECKÁ STOPA  
Věřím, že u nás v kmeni je většina těch, kteří vědí, že náš skautský oddíl se liší 

od těch ostatních svojí indiánskou činností. I proto jsem se rozhodl přispívat za 

Radu orlích per v příštích číslech rubrikou Ohnivecká stopa. Dnes napíši 

INDIÁNSKÝ ZÁKONÍK: 

1. Nauč se vidět, slyšet a cítit. Hleď, abys nebyl spatřen, slyšen a cítěn. 

2. Udržuj své nástroje čisté. 

3. Nos sám své břímě. 

4. Sám řiď svůj člun. 

5. Mlč, v pravou chvíli jednej a mluv.  

6. Ovládej se v každém okamžiku a ovládneš každý okamžik. 

7. Uchop stopu všemi smysly a drž se jí ze všech sil až do konce. 

8. Buď jasné a radostné mysli, i když prohráváš. Nauč se začít znovu a znovu, 

dokud nezvítězíš. 

9. Chraň nevtíravě slabé a nenápadně jim pomáhej. 

10. Soustřeďuj a rozmnožuj všechno, co je krásné, silné a moudré. 

11. Opouštěj tábořiště ve zlepšeném stavu. 

12. Braň pravdu a spravedlnost a hledej ji ve všem a všude. 

13. Slovo dělá muže. 

14. Měj v úctě oheň. 

Když Indiánský zákoník prozkoumáme blíž, vidíme, že jsou v něm mnohé styčné 

body se skautským zákonem. Ale i nové, podnětné prvky.  

Indiánský zákoník docela jistě nesestavili Indiáni, ale právě ten romantický 

rámec, do kterého jsou myšlenky a hesla zasazeny, mu dodává zvláštní kouzlo 

a působivost.  
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95. KLUB OLDSKAUTŮ ZÁBŘEH 
 

Tentokrát se zaměříme na nynější stav činnosti 

a plánované kroky členů našeho klubu.  

V nejbližší době počítáme s novou registrací 

klubu, kde budou registrováni skutečně fungu-

jící členové, kteří podporují naši společnou ces-

tu a budou nápomocni fungování skautského 

střediska Šavani Zábřeh. 

Máme tři základní body našeho programu: 

1. Starost o naši šavanskou klubovnu na Sušilo-

vě ulici.  

2. Pořádat kulturní a sportovní akce pro naše 

členy a další pozvané přátele. Navazujeme na 

tradici klubu z let minulých.  

3. Pořádání akcí připomínajících historii zábřežského skautingu / Dušičky, 

Memoriál Jaroslava Tůmy, tématické výstavy atd. /  

V plánu máme ušít klubové výšivky na kmenový 

kroj a také dle historické vlajky 95. klubu ušít vlaj-

ku novou, která bude připomínkou letité činnosti 

klubu.  

Foto zachycuje vlajku oldskautů z Rudy nad 

Moravou. 

 

Sa. MIČKINIKWA  
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Tentokrát na sebe jednotlivé šifry navazují, a tak se o to víc snažte vyluštit 

opravdu všechny! Věřím, že to zvládnete levou zadní ☻ Tentokrát je zpráva 

obzvlášť zajímavá, možná zapříčiní zrod mnoha konspiračních teorií. Tak se 

nechte překvapit a výsledky posílejte na edita.riff@seznam.cz.  

 

1/  EH, GP, GH, XY, MS  IM, BH  IM, FV, DF, IS  

 

 

 

 

2/  bdupdke sme kdowniatt v Lcaínhšckwréocusnlě  

 

3/   24+15+86+806  9800+93+23+1  9621+301+888+4579+3+5757+41+9  

9998+206+1655+2315+18  9600+7+875+63+7  

5589+332+41+810+6923+5 

(nápověda: liché x sudé) 

 

4/  Akorát Tomáš Opravdu Uklidnil Jízlivou Evu  

 

5/ 

 

 

Sg. Eddie 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Pokračovatelka J. A. Komenského… 

Během akce Pomáháme v ZOO Olo-

mouc se u Mrkvičky projevilo netu-

šené nadání. Zatímco akce samotná 

byla plánována spíše jako pomoc 

místnímu lesnímu porostu, Mrkvič-

ka se rozhodla pomoci se vzděláním 

místní fauny. Během dvou dnů se jí 

podařilo naučit polovinu zdejších 

zvířecích obyvatel číst. Na snímku 

vidíte lekci pro kotuly veverovité, konkrétně třídního šprta Bohouše, který si 

vyžádal osobní doučování. Zoologické zahradě tak po naší návštěvě vyvstal 

nečekaný problém – zvířecí odbory si prosadily výstavbu nové knihovny, kam 

budou mít přístup všechna zvířata bez rozdílu druhu a čeledi. Požadavky na 

literaturu k zápůjčce jsou pestré – ptačí dravci volají po pohádce O letadélku 

Káněti, makakové požadují sci-fi Planeta opic, hlodavci si odhlasovali román Král 

Krysa a gepardi očekávají Rychlé šípy. Všeobecná shoda panuje na titulech My 

děti ze stanice ZOO a Farma zvířat. Skvělá práce, Mrkvičko! 

Jesenický zázrak! Na Výpravě za krápníky 

nedbala Bety varování průvodkyně a napila se 

z čarovného jeskynního jezírka. Síla jesenické 

vody se projevila záhy po výstupu z temnot na 

sluneční světlo – Bety v mžiku obrostla listím. 

Na této fotografii celý proces teprve započal a 

Bety se ještě smála, vzápětí se však proměnila 

v olistěnou kouli! Dle posledních zpráv s pokra-

čujícím podzimem naštěstí postupně opadala. 

Zůstává však zatím nezodpovězenou otázkou, 

co nastane s příchodem jara? Začne Bety znovu 

pučet a obrůstat? Poskytnou její větve v pa-

rném létě Káňatům kýžený stín? A nepustí se 

do ní kůrovec? Budeme sledovat! 

- ŠATAZPRAS - 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

ZÁLESÁCKÝ PODZIM V PLNÉM PROUDU 

 

V závěru září se Zálesáci vydali do Zábřehu na 

výstavu Skautské století, kterou nás provedl 

MIČKINIKWA.  

Napínavé povídání o zábřežských skautech 

jsme doplnili malým kvízem a pak Hurá! – 

prohlédnout si všechny ty skautské zajíma-

vosti. Zbyl nám čas i na expozice o historii města a poznání dobrodruha Jana 

Eskymo Welzla. 

V měsíci padajícího listí jsme se věnovali 

kuchtění jablečného štrúdlu a zpracovali tak 

část podzimních plodů.  

V závěru stejného měsíce jsme navštívili eko-

logický program Vily Doris v oblasti Třemeš-

ských rybníků. Zážitek to byl ohromný! 

Být při tom, když se kroužkují ptáci, které mů-

žete spatřit jenom v letu nebo na krmítku, když jste pozornými a tichými pozoro-

vateli. Vidět náš drahokam – jak se říká ledňáčkovi, brhlíky, sýkorku koňadru, 

modřinku, babku i úhelníčka, strakapouda, červenku a moci si je zlehýnka pohla-

dit, bylo prostě nádherné. 

Naučná stezka a společné tvoření krmítka 

v tomto mokrém ekosystému už jen prověřila 

zálesácké dovednosti. Děkujeme organizáto-

rům z řad ornitologů i ochránců přírody za je-

jich nadšení i trpělivost. 

Pro BK sepsala 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 

ZÁŘÍ A ŘIJEN 2019 

❖ Tradiční zahajovačka proběhla ve středu 4. 9. Na té se dohodl nový 

termín schůzek – pondělí od pěti do sedmi. 

 

❖ O víkendu od 6. do 8. září byla první letošní 

výprava. Naším cílem byly opět Brdy a brdské 

kempy. Na výpravě jsme tak měli možnost opět 

o něco lépe poznat přírodu a také jsme nachodili 

nějaké ty kilometry. 

 

❖ Od 27. do 29. září pak proběhl sraz oddílů ABS, který pořádal kmen 

Shawnee. Náš oddíl je sice z jiné organizace, ale přijeli jsme na pozvání 

právě kmene Shawnee. Složení tvořila kmenová rada oddílu – Kanya-

tara, Roy, Imnu. Set-

kání jsme si moc užili 

a nabrali nové zkuše-

nosti. Děkujeme všem 

organizátorům a po-

mocníkům, kteří se na 

přípravě podíleli. Bylo 

vidět, že nad tím strá-

vili hodně času. A dě-

kujeme i kmeni Shaw-

nee za pozvání. 

 

❖ Týden po srazu, od pátku 4. do neděle 6. 10. jsme měli naplánovanou 

celovíkendovou výpravu. Původně jsme zamýšleli dvacetihodinový Boj 

o pevnost, ale kvůli předpovědi a neúčasti mnoha členů jsme se rozhodli 

pro změnu. Výprava se tak konala jen od pátku do soboty a Boj o 

pevnost se hrál jen hodinu a půl v sobotu, kdy jsme si udělali vycházku 

na Květnou, což je vrchol za Příbramí. 
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❖ V sobotu 19. 10. proběhla po čtyřleté odmlce výprava na kola. Den 

předtím byla v klubovně kmenová rada, na kterou byli pozváni i 

watutkové (podrádci) na 

zkoušku (Mochomůrka a Špi-

gy). Ti spolu s členy kmenové 

rady v klubovně přespali a 

v sobotu se k nim na výpravu 

přidal ještě Strejda. Škoda, že 

účastníků nebylo více. Výpra-

va se zdařila a počasí také 

přálo. Cílem byla vodní nádrž 

Pilská. 

 

❖ Den po výpravě na kola nás 

ještě čekala brigáda v klubovní za-

hradě, o kterou se musíme starat. 

Za pomoci členů i rodičů jsme tak 

shrabali velkou část listí.  
 

❖ V září k nám zavítali dva no-

váčci a člen, který u nás již fungoval 

před rokem a půl. Všichni tři jsou holky, takže Špigy a Xena k sobě mají 

další posily. Dva členové nás však v září opustili. V říjnu k nám ještě 

přišel nový kluk, takže nás je v říjnu celkem 12. Zavedli jsme však 

Nominační test. Tento soubor podmínek musejí splnit všichni, co chtějí 

v oddíle pokračovat. Možnost si ty podmínky splnit je do konce října. 

 

 

Imnu 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 
Písek (Nezmaři)  

 

1. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, 

stejně ti dlaně prázdný zůstanou, 

|: ani vodu nepřeliješ sítem, 

někdy je strašně málo chtít, 

já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou. :| 

 

2. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš, 

zdá se, že nemíníš mě vážně brát. 

|: kolik času nám to ještě schází, 

nebo je všechen dávno pryč, 

a za čím se to vlastně máme stále hnát? :| 

 

3. Jako kámen najednou mi v cestě stojíš, 

vím, že se leccos těžko obchází, 

|: radši zkusím někde jiný příběh, 

který bude lepší konec mít, 

ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. :| 

 

4. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, 

stejně ti dlaně prázdný zůstanou, 

ani vodu nepřeliješ sítem, 

někdy je strašně málo chtít, 

já nejsem z těch co po těžký ráně nevstanou.... 

 

 

 

 

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  

   

 ….návštěva ZOO....  
 

Hlášení v rozhlase v ZOO: “Prosíme maminku malé Jiřinky, aby se dostavila ke 

lvímu výběhu pro sandálky….“ 

„Mami, to už je ta opice?” vyzvídá chlapeček v zoo. „Ne, ještě ne, to je teprve 

paní pokladní.” 

Návštěvník se ptá v teráriu ošetřovatele želv: „Jak dlouho vám trvalo, než jste tu 

želvu naučil stepovat?“ Zřízenec nechápe: „Cože? Jak jako stepovat? Jakou 

želvu?“ Návštěvník se však nedá: „No tuhle přece! Podívejte, jak hbitě podupá-

vá“ Ošetřovatel zděšeně: „A kruci, já jsem zapomněl vypnout ohřívání písku!“ 

V zoo zemřela stará gorila. Mladý náhradník měl dorazit do zahrady až za měsíc, 

vedení proto zaměstnalo na tu dobu pracovníka, jehož úkolem bylo sedět v 

převleku za velkou opici, pojídat banány a vískat se v chlupech. Jednoho dne při 

houpání na větvi z ní spadl, přeletěl mříž a dopadl do sousedního lvího výběhu. 

„Pomoc, pomoc, lev!”, začal řvát ze všech sil. Lev se na něho polekaně podíval a 

taktéž lidským hlasem promluvil: „Neřvi! Nebo nás vyhodí z práce oba!” 

Policista najde tučňáka. „Co s ním?“, ptá se nadřízeného. „No, tak nejlepší bude, 

když ho vezmeš do ZOO.“ Jaké je ale šéfovo překvapení, když po třech hodinách 

vidí toho samého policistu, jak si to mašíruje po ulici opět s tučňákem. „Neříkal 

jsem ti snad, abys ho vzal do ZOO?“ „To jste říkal, šéfe, a rozkaz jsem splnil. Moc 

se mu tam líbilo! A teď jdeme na šestou hodinu do kina!“ 

Do zoologické zahrady přichází krásný barevný podzim. Dva medvědi ve svém 

výběhu na tu okolní idylku koukají, když vtom se zničehonic zvedne podzimní 

větřík, prožene se korunami stromů a shodí něco seschlého listí na zem. Jeden 

z medvědů se zamyslí a povídá: „Čoveče, rok co rok si říkám, že by stálo za to 

vybodnout se na celej zimní spánek!“ Druhý táhle zívne: „A proč jako?“ „No, tebe 

snad nezajímá, kdo přes zimu lepí všechno to spadané listí zpátky na stromy?“ 

 

Tos přehnal! 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2019 
Bodování starších 
1.   místo   Ra. Sedmikráska 574 bodů  Káňata  100% docházka 
2.   místo   Ga. Vrabčák 571 bodů  Káňata  100% docházka 
3.   místo   Ga. Lasička 530 bodů  Vlci   
4.   místo   Va. Liška 518 bodů  Vlci  100% docházka 
5.   místo   Va. Korálka 504 bodů  Vlci  100% docházka 
6.   místo   Ga. Čivava 443 bodů  Káňata   
7.   místo   boj. Bety 439 bodů  Káňata   
8.   místo   Va. Sasanka 419 bodů  Káňata  100% docházka 
9.   místo   Va. IQ 413 bodů  Vlci  100% docházka 
10. místo   Va. Koloušek 409 bodů  Káňata   
11. místo   hledač Myška 395 bodů  Vlci   
12. místo   boj. Čmelák 336 bodů  Vlci   
13. místo   boj. Rakeťák 310 bodů  Vlci   
14. místo   hledač Padák 24   bodů  Vlci   
 
Bodování mladších 
1.   místo   hledač Větvička 429 bodů  Koníci  100% docházka 
2.   místo   hledač Beruška 384 bodů  Koníci  100% docházka 
3.   místo   hledač Drozdík 357 bodů  Medvědi  100% docházka 
4.   místo   hledač Mrkvička 310 bodů  Koníci  100% docházka 
5.   místo   hledač Eliška 260 bodů  Medvědi  100% docházka 
6.   místo   hledač Dino  247 bodů  Koníci  100% docházka 
7.   místo   hledač Sýček 239 bodů  Koníci   
8.   místo   hledač Kachnička 234 bodů  Medvědi  100% docházka 
9.   místo   hledač Anička 232 bodů  Koníci  100% docházka 
10. místo   hledač Beran 228 bodů  Koníci  100% docházka 
11. místo   hledač Neposeda 219 bodů  Medvědi  100% docházka 
12. místo   hledač Emička 192 bodů  Medvědi 
13. místo   hledač Ondra 17   bodů  Koníci 
 
Pozn.: 100% docházka se týká pouze měsíce září! Říjen ještě nebyl uzavřen…. 
 

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2019  

1. místo   Káňata 389,5  bodů 1. místo   Medvědi 269  bodů 
2. místo   Medvědi 383     bodů 2. místo   Koníci 255  bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Na předchozí stránce jste se mohli dozvědět, jak si zatím stojíte v letošním 
kmenovém bodování. Pokud s dosaženým umístěním a svým bodovým kontem 
nejste zrovna spokojeni, je nejvyšší čas s tím něco udělat! Do šifer už jste se 
možná pustili, na této straně však na vás čeká dalších 30 bodů za úspěšně 
zvládnutý kvíz. Tak směle do toho a odpovědi jako vždy na edita.riff@seznam.cz!  

1)  Kteří členové kmene oslavili v říjnu své narozeniny? 

2)  Kolik pytlů odpadu sesbíraly rody Káňat a Koníků při úklidu okolí Zvole? 

3) Co je třeba vyplnit a odevzdat při odesílání doproučeného dopisu?  

4) Dokonči jeden z bodů indiánského zákoníku – „Měj v úctě…….“  

5)  Kam se v říjnu vydal kmen Mohawků při své cyklovýpravě? 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7r7qWspjXAhUoOpoKHZ8XDHwQjRwIBw&url=http://weclipart.com/sherlock%2Bholmes%2Bclip%2Bart&psig=AOvVaw0PPK5K446C-27BsqQYh60z&ust=1509454398028591
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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 30.10.2019. 

http://www.shawnee.cz/

