
UZLAŘSKÝ KŮROVNÍK 
 

Je tomu už nějaká doba, co vycházel pravidelně Kůrovník, který doplňoval 

naši Březovou kůru.  Rozhodl jsem se napsat další číslo. Na staré Kůrovníky 

se můžete podívat na našich starých stránkách kmene Shawnee. Tentokrát se 

budeme věnovat uzlařskému umění, které je s našim kmenem spojeno, a 

mnoho bojovníků dosáhlo na uzlařských závodech velkých úspěchů. 

 

UŽ SE TO BLÍŽÍ. 

Protože naše první letošní regata se blíží a 

bude se konat v Kolíně, kde jsme v minu-

lém roce byli a kde to měli moc pěkně zorganizované. Tam 

se také ukáže, jak jsme potrénovali a jak se naši soupeři zlep-

šili. V loňském roce jsme v Kolíně díky Lasičce, Vrabčáko-

vi a MIČKINIKWOVI slavili velký úspěch. 

 

Legendy uzlařské školy! 

Před dvaceti roky se začali Šavani pravidelně účastnit uzlařských zá-

vodů a ty se konaly na různých místech. Mezi nejvýraznější uzlaře Ša-

vanů patří: 

Vojtěch Paclík, Jan Mlčoch, Zdeněk Mlčoch, Michal Kotrlý a Slavomír 

Václavský, kteří dokázali regatu uvázat na závodech pod 20 vteřin.  

Nejlepší dívky v historické tabulce jsou Lasička s časem 22,7 s., kterého 

dosáhla v Kolíně, Surikata s časem 24,1 s. a Eddie s časem 24,6 s.  

 

Na fotografii vlevo Vojta Paclík – Mauglí, který dokázal regatu vázat za 

17 vteřin ve svých 14 letech. Podařilo se mu několikrát na bludovských 

regatách zvítězit. Byl oporou kmenových týmů a vyrůstal v silné 

generaci šavanských uzlařů společně s Netopýrem, Tarzanem a TANGYWAJEM. 

 

Na jeho slávu a umění může navázat třeba nynější nejšikovnější uzlař 

z chlapecké části Shawnee Gaosed Vrabčák, který má osobní rekord na 

regatě 32,1 s. V dívčí části však máme talentů hned několik, je to přede-

vším naše nejlepší uzlařka Lasička s časem 22,7 vteřiny z Kolína, ale ta-

ké super časy Lišky a Sasanky okolo 28 vteřin 

jsou příslibem, že Šavani mají ve svých řadách 

šikovné pokračovatele tradice. 

 

A kde všude naši šavanští uzlaři bojovali: 

 

vše začalo na velkých závodech v Zábřehu a to někdy v roce 1993, 

které organizovaly tábornické oddíly Medvědi a Poutníci. 

Pak jsme se přesunuli do Bludova, kde se regaty ujal bludovský oddíl 

Delawaree a jeho neúnavný vedoucí Tony. Zde se zrodila hvězda 

Kraken. 

Poté se regaty ujímá další tábornický oddíl T.O. Kamarádi Šumperk, 

a tak jezdíme na regatu do Šumperka. Poslední regionální regatu pak 

organizujeme my a patřila k těm největším. Poté se rozhodujeme a 

vyjíždíme na regaty do Kolína, Olomouce a Ostravy. Všude se někdo 

z našich prosazuje a získává pěkné umístění na bedně ☺  



A co bude dál???? 

KDE SE KONAJÍ UZLAŘSKÉ REGATY? 

 

7. prosince v Kolíně – pořádá Tábornický klub Průzkumníci Kolín 

18. ledna 2020 v Olomouci – pořádá oddíl Rysi – Želva  

25. ledna 2020 v Ostravě neoficiální mistrovství republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Želva a Sedmikráska v Olomouci 2019 Liška na druhém místě v Ostravě  

                                                                                                     s časem 28,86 s. – super  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarzan vítěz regaty v Bludově.                                              Netopýr a jeho uzlařské umění  

 

Pro kmen Shawnee sepsal šaman MIČKINIKWA 


