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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Jistě všichni víte, že od táborového sněmu neměl kmen svého náčelníka. Po 
skončeném volebním období se dosavadní náčelník MIČKINIKWA rozhodl znovu 
nekandidovat a kmen tak vedl tzv. triumvirát, který sestával z MIČKINIKWY, 
WATOKNAPY a Eddie. Šlo o řešení provizorní a dočasné, než další sněm rozhodne 
o novém náčelníkovi. A tak se také stalo. Šavani mají poprvé ve své historii 
náčelnici, kterou se po volbě všech přítomných členů kmene na 111. sněmu stala 
šamanka WATOKNAPA! Gratulujeme a doufáme, že její působení ve vedení 
kmene povede k dalšímu rozkvětu Šavanů. Její dosavadní působení dává jistě 
oprávněnou naději, že by tomu tak mohlo být! 

Ale zpět na počátek měsíce bláznů. První kmenová výprava proběhla za typické-
ho podzimního počasí, ale ani ono pošmourno nám zážitek z přírodní rezervace 
plné skal zvané Maštale nepokazilo. To spíše ne zcela pohodlná dopravní 
dostupnost této lokality měla za následek uspěchaný závěr výpravy a byť jsme si 
prolézačku zvanou Toulovcovy maštale stihli užít, přeci jen to na ni chtělo více 
času. Tak snad příště…. 

Jak již bylo zmíněno, druhou kmenovou akcí v právě uplynulém měsíci byl další 
šavanský sněm. Uskutečnil se v nádherném areálu lanškrounských skautských 
středisek a nám, co jsme se na tamní klubovně objevili vůbec poprvé, spadla po 
překročení klubovního prahu brada. Kéž by se i Šavani jednou dočkali takového 
zázemí, podpora skautské myšlenky ze strany města je v Lanškrouně skutečně 
obrovská a byť závist rozhodně není pěknou vlastností, nejednoho Šavana jistě 
napadlo, jak by bylo pěkné moci se tak scházet v podobně pěkných prostorách. 

Kromě těchto akcí pro širokou členskou základnu se konaly také dvě další, jejichž 
smyslem bylo utužení party a zdravého ducha v kruzích vedení a přívrženců 
našeho kmene. Tou první bylo bowlingové klání v zábřežském El Pasu a druhou 
návštěva divadelní hry Vinetůůů! v šumperském divadle. Obě se, myslím, 
povedly a určitě nebyly poslední svého druhu. 

A co nás čeká v prosinci? Nejdříve to bude výjezd starších členů na kolínskou 
uzlařskou regatu a o týden později vyrazíme už všichni do Hrabové na tradiční 
kmenovou vánoční nadílku do Hrabové. Také se už teď těšíte? 

Sa. TAWASUTA 
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SLOVO NÁČELNICE 

Jak to začalo …. (zápisy z deníku WATOKNAPY) 

Psal se školní rok 2017-2018, když mě MIČKINIKWA 

požádal o pomoc u nich ve kmeni ve chvíli, kdy jsem 

nejspíš nejvíc potřebovala takovou šanci. 

Začala jsem docházet v pondělí na klubovnu – na schůzky 

družiny Medvědů. Zapojovala jsem se jen málo, ale byla 

i schůzka, kterou jsem měla sama. V tomto roce přišli 

noví členové. Na konci školního roku měla družina těchto šest členů, kteří mi 

všichni přirostli k srdíčku: Lasička, Liška, IQ, Korálka, Čmelák, Anička. Všichni 

členové si vykorálkovali své družinové kolečko. Byla to velká zkouška jejich 

trpělivosti. Všichni prošli na výbornou a mají vlastnoručně vyrobenou 

družinovou rozetu.  

Podle ohlasu to vypadá, že v tom příští rok budeme pokračovat s další družinou 

– Káňata. Mám z toho velkou radost. 

Během roku bylo dost velkých akcí: 

- Hry bez hranic – kde jsem fotila 

- Memoriál – kde jsem taky fotila 

- Výstava 1.května v kulturáku 

- 19.5.2018 – 106. Sněm kmene 

 

CVI. SNĚM KMENE SHAWNNE 19.5.2018 

Sněm se konal na klubovně. Je to pro mne opravdu pocta, že jsem byla pozvaná 

a vím, že jsem tam nebyla jen jako host, ale částečně už jako jedna z nich. Nevím, 

jak to bude pokračovat dál, ale vím, že tu budu, dokud bude potřeba. 

Sněm vedl šaman Sa. MIČKINIKWA o oheň se staral ohnivec Sg. Ostříž. 

Po zpěvech rodů i náčelníka, po soutěži Muž sněmu přišly na řadu skalpy. Jeden 

z nich jsem měla na starost i já. Skalpy se získávají přímo na sněmu. 
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Při udílení jsme se s MIČKINIKWOU střídali. Měla jsem tu čest udělit OP 

Sedmikrásce, Eddie a hodnost Lasičce. 

Na sněmu jsem hrála na kytaru. Sice ještě moc nevím, jaké písničky mají rádi, ale 

to se napraví      . 

Sněm jsme ukončili kruhem přátelství. 

 

Do konce školního roku už není moc týdnů, a tedy už není ani moc schůzek. Na 

některých děti střílely z luku, i já jsem si to mohla zkusit. Na jedné z nich jsme se 

s MIČKINIKWOU oblékli do masek draka. Byla to švanda                  . Hlavně ve 

chvíli, kdy jsme vyběhli před klubovnu a mávali na auta. Se divím, že na nás 

nezavolali Chocholouška. 

 

Tak takto začala cesta ša. Osg. WATOKNAPY, která díky Vám všem našla opět 

ztracenou sebedůvěru a teď je připravená vše kmeni vrátit (vím, že o tom to 

rozhodně není. Ale pocit, že něco mohu dát a nejen brát, je pro mne důležitý). 

Když jsem mezi vás vplula, tak bych nikdy nečekala, že se stanu náčelnicí, ani 

jsem po tom netoužila. Ale spletité čáry osudu tomu tak chtěly a já slibuji, že 

budu dělat vše pro to, aby naše členstvo bylo šťastné, veselé a vzkvétající. Abyste 

si do života nesli nejen zážitky a dlouholetá přátelství, ale taky zkušenosti a třeba 

i touhu po kousku odpovědnosti za příští generace.  

 

Abyste zkrátka byli hrdí na to, že jste Šavani. 

 

Vaše náčelnice Sa. WATOKNAPA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
  

… jak víte z drobků minulých, snaží se 95. klub oldskautů zvelebit naše kmenové 

sídlo – klubovnu Chillicothe a pravidelně se na klubovně schází, aby přiložili 

společně ruku k dílu. Oporou je jim také 

náčelnice WATOKNAPA, která jednou se-

žene tatínky na pokládku nové střešní kry-

tiny, jindy rozhodí sítě na facebooku a její 

výzva dopadá na úrodnou půdu. Tu se nám 

hlásí paní s nabídkou nadbytečných dveří, 

onehdy se zase ozve elektrikář, který chce 

pomoci s opravou elektrických rozvodů. 

Děkujeme za každou nabídku! 

… postupnou opravu Chillicothu nemalou měrou podporuje také Komár, dle 

posledních zpráv se mu podařilo sehnat krytinu onduline také na opravu zbylých 

děr na střeše. Wašte! 

… naše táborové vybavení zapůjčené dnes již bývalým členkám se konečně 

pomalu vrací zpět do šavanských rukou, aby mohlo v létě posloužit zase jiným. 

Škoda jen, že se musíme opakovaně připomínat. Ale táborové bedny od Surikaty 

a Kajdy už si našly cestu na klubovnu, snad se nám brzy podaří dohnat i Delu…. 

… listopadové měření sil v bowlingu na El Pasu bude mít další 

pokračování. Také v prosinci se vedení kmene, oldskauti a 

blízcí kamarádi podílející se na činnosti Shawnee sejdou k dal-

šímu bowlingovému turnaji, kde společně oslaví MIČKINI-

KWOVO životní jubileum! 

… řady řádných šavanských členů už rozšířila Myška, která zdárně dokončila svou 

nováčkovskou zkoušku a na 111. sněmu jí byl předán slavnostní dekret. Na 

tomtéž sněmu už Myška požádala o svá první splněná orlí pera. Wašte! Plnění 

nováčkovské se věnují nadále i u Medvědů a u Koníků. Držíme palce! 

… na 111. sněmu byly za svoji práci pro ostatní oceněny 

vyšším stupněm Březového lístku ranger Lasička (2. stupeň) 
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a sachem WATOKNAPA (3. stupeň). Oběma patří dík za jejich obětavou činnost, 

všichni víme, že toto ocenění je v těch správných rukou. 

… po Medvědech a Káňatech se do výroby svých korálkovaných rozet pustili i 

Vlci. Navazují tak na celé generace Šavanů, které se tomuto umění věnovaly, a 

také oni nesou dál pochodeň slavné zábřežské korálkovací tradice. 

… letos to bude již počtvrté, co proběhne ve Zvoli živý betlém a opět to bude 

s nemalým příspěvkem zástupců našeho kmene. TAWASUTA celou akci zaštiťuje, 

Kiwi sehnal nové a výkonnější ozvučení a opět podpoří zpěváky se svou kytarou, 

mezi koledníky jistě nebudou chybět Sý- 

ček, Vrabčák, Větvička a Mrkvička a 

s tříkrálovou družinou přijede koňmo 

Sedmikráska. Ostatní zájemci o účinko-

vání, hlaste se! Akce proběhne 21.12. 

v 16:30 u zvolské sokolovny a všechny 

čtenáře BK rádi uzříme coby diváky. 

… šavanský kruh po letech opustila Čača. V probíhajícím škol-

ním roce 2019/20 jsme ji mohli potkat pouze na cyklovýpra-

vě a srazu družin ABS, od té doby mezi nás nezavítala. Patřila 

dlouhé roky ke zvolským oporám a v tehdejších Ledňáčcích 

určitě zanechala svoji výraznou osobitou stopu, určitou dobu 

byla nápomocná i Eddie s vedením našich benjamínků. Čačo, 

přejeme hodně štěstí v po-šavanském životě. 

… prosinec je na narozeniny našich členů poněkud skoupý, zkraje tohoto měsíce 

slaví své narozeniny Koloušek, před jeho koncem pak Sedmikráska. I jim redakce 

BK k jubileu srdečně gratuluje! Nesmíme však zapomenout ani na narozeniny 

šamana MIČKINIKWY! I Tobě vše nej! 

… koncem měsíce listopadu dorazily poštou nášivky na 

naše kmenové košile, které objednávala WATOKNAPA. 

Máte-li tedy košili, obdržíte na rodových schůzkách ná-

šivky, které vám chybí. Látkovými nášivkami můžeme 

konečně nahradit i kovové lipové lístky za služební roky, 

u nichž byl po čase problém rozeznat bronzové, stříbrné 

a zlaté za 1 rok, 5 let a 10 let. 

Vedení kmene Shawnee 
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VÝPRAVA NA TOULOVCOVY MAŠTALE 

2. LISTOPADU 2019 

První listopadovou sobotu jsme vyrazili na výpravu do Toulovcových maštalí. Ze 
Zábřehu jsme jeli vlakem do České Třebové. Tam nám TAWASUTA rozdal papíry 
s úkoly, které jsme měli plnit během výpravy. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny: 
Káňata a Koníci (Zvole) proti Vlkům a Medvědům (Zábřeh). Než přijel autobus, 
rozhodli jsme se nějaké ty úkoly splnit. Autobusem jsme jeli asi tři čtvrtě hodiny. 
Vystupovali jsme na zastávce, která byla kousek od Proseče. V lese jsme si splnili 
další úkoly, třeba jsme nasbírali 4 plody nebo jsme našli 6 listů a určili jsme 
jakému stromu patří. Někteří z nás se rozhodli splnit OP T-66 Během výletu či vý-
pravy urči 25 druhů přírodnin. Cestou jsme se zastavili v hospodě U Toulovce, 

kde jsme si dali čaj, kofolu nebo limonádu a taky jsme 
se pořádně najedli. Soutěžili jsme o to, kdo udělá del-
ší řetěz jenom z listí. V této soutěži tedy vyhrála Zvo-
le. Vlci a Medvědi zase zabodovali v soutěži o poklad. 
Za každou skupinu byli vysláni tři zástupci se zaváza-
nýma očima a tři navigátoři. Úkolem bylo překonat 
nástrahy a projít bezpečně k pokladu. Navigátor ale 
nemohl mluvit, takže si museli pokyny domluvit jinak. 
Zastavili jsme se u Mojžíšova pramene a vyfotili si 
tam společnou fotku. Asi po půl hodině jsme dorazili 
do cíle naší výpravy. Do pískovcových skal nazýva-

ných Toulovcovy maštale. Pak jsme museli spěchat, protože hrozilo, že nestihne-
me autobus do České Třebové, který jel z Proseče. Na-
štěstí jsme všechno stíhali, tak nám WATOKNAPA vy-
hlásila bodování za měsíc říjen a 100% docházku. Po-
tom zbyla ještě chvilka abychom se pokusili sehnat ra-
zítko nebo pohled pro MIČKINIKWU, jenže byla sobo-
ta, čtyři hodiny a všude měli zavřeno. Na vlak jsme 
museli běžet, protože autobus měl zpoždění, takže 
jsme ho málem nestihli. 

Výpravu jsme zakončili na zábřežském nádraží. Tam 
jsme také odevzdali papíry se splněnými úkoly. My-
slím si, že se výprava moc povedla a že jsme si ji všichni užili. 

[Přitáhněte 

pozornost 

čtenářů 

zajímavou citací z 

dokumentu nebo 

tu zvýrazněte 

klíčové body. 

Toto textové pole 

můžete 

jednoduše umístit 

na libovolné 

místo na stránce 

přetažením myší.] 

[Přitáhněte 

pozornost 

čtenářů 

zajímavou citací z 

dokumentu nebo 

tu zvýrazněte 

klíčové body. 

Toto textové pole 

můžete 

jednoduše umístit 

na libovolné 

místo na stránce 

přetažením myší.] 

Ga. Čivava 
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OLDSKAUTSKÉ DUŠIČKY 

2. LISTOPADU 2019 

 2. listopadu se u zábřežského hřbitova se-

šla skupinka oldskautů a také přišli další 

pozvaní hosté. Jmenovitě tedy Rony, Z. 

Smrčka, br. Smékal, sestry Lída a Vlasta, p. 

Vítková, Marky, Eva, MIČKINIKWA a nako-

nec dorazil i Brouček. 

V podzimním chladném počasí jsme se vy-

dali na obchůzku, při které jsme zapalovali 

svíce a také pokládali věnečky, které pro tuto akci pro náš klub zhotovila paní 

Keprtová ze Skaličky. Děkujeme! 

Postupně jsme obešli poslední místa odpočinku Vladimíra Urbana, Stanislava 

Kundraty, Miroslava Kratochvíla, Jany Körnerové, Josefa Klimeše, Stanislava Kli-

meše, Františka Mikuly, Hildy Srov-

nalové, Oldřicha Fišnara, Ladislava 

Körgra, Josefa Dvořáka, Josefa Urba-

na, Hugo Morávka, Josefa Švába, Jaro-

slava Tannerta, Zdeňka Smrčka, Jaro-

slava Kleppra, Jaroslava Frankeho a Ja-

roslava Tůmy, kde jsme zakončili naše 

putování. Společně jsme zavzpomínali 

a mnozí pověděli pár slov jako osobní 

vzpomínku 

na zesnulé bratry a sestry.  

Co prozrazuje Wikipedie! 

V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během to-

hoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a 

rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má 

symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat 

přesvědčení, že život hrobem nekončí. Mezi řadu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btina
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_%C5%BEivot&action=edit&redlink=1
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lidových pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila víra, že prý duše jednou za 

rok, v předvečer Dušiček, vystupují z Očistce, aby si odpočinuly od útrap. Blízcí 

hříšníků proto podle dostupných informací naplnili lampu na olej máslem, aby si 

duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo 

přátelé napili studeného mléka (nebo se jím postříka-

li), aby se tak duše ochladily. Na svátky se také pekly 

takzvané „dušičky“ nebo „kosti svatých“, pečivo (bo-

chánky, rohlíky) ve tvaru kostí. Těmi se obdarovávali 

pocestní, žebráci u kostela, chudí lidé v obci a 

zaměstnanci. V jižních Čechách ještě na počátku 20. 

století chodili koledníci na Dušičky prosit o toto peči-

vo. V okolí Českého Krumlova tento zvyk, koledu, na-

zývali „chodit po rohlíkách“. Pro snížení nákladů bylo 

pro majitele pečivo pečeno ze světlé a pro zaměst-

nance z tmavé mouky. Je zmiňováno, že na území ji-

hočeského Doudlebska se pekly tzv. všesvaté rohlíky 

nebo všesvaté dušičky, toto pečivo bylo větší než jin-

de. Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbi-

tovních kaplích, kostelech či jen u hlavního hřbito-

vního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na Du-

šičky má také kněz povoleno stejně tak jako při 

pohřbech a zádušních mších nosit černé roucho (na 

hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz pro-

chází spolu s věřícími hřbitov a kropí svěcenou vo-

dou hroby. Památka zesnulých se slaví den po slav-

nosti Všech svatých 1. 

listopadu. Věřící římskokatolického vyznání slaví Du-

šičky jako Svátek věrných zesnulých (Vzpomínka na 

věrné zemřelé), tedy zesnulých, kteří zemřeli jako o-

soby římskokatolického vyznání a byly pokřtěným 

(neexkomunikovaným) katolíkem, členem církve. 

Jde zde tedy o společnou slavnost k oslavě osob, kte-

ré již vstoupily do nebe.  

Pro BK Sa. MIČKINIKWA 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Distec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%A1lenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%A1l_%28liturgick%C3%BD_od%C4%9Bv%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Bo%C5%BE%C3%AD
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SETKÁNÍ NA BOWLINGU 

7. LISTOPADU 2019 
Jak víte z předchozích čísel našeho kmenové-

ho časopisu, 95. klub oldskautů se rozhodl 

pořádat různé aktivity. Mezi ty nejnovější pat-

ří sportovní vyžití v zimních měsících. Poslední 

setkání se konalo na bowling centru v Zábře-

hu, kde se sešlo celkem 13 zájemců. Z členů 

klubu tu byli TAWASUTA, WATOKNAPA, Gur-

chu, Rony, MIČKINIKWA, Kraken, Kiwi a AJA-

GU. Dále pak dorazili Honza, Píďa, Marky, Luc-

ka a Marita. 

 Pro některé začala hra již v 18 hodin, jeli-

kož se nám nepodařilo zajistit dvě dráhy od 

19. hodiny, a tak dobrovolníci přišli o troš-

ku dříve. První soutěž dvojic vyhrála dvojka 

Kraken a Lucka s počtem 100 bodů. V dal-

ším kole jsme ovšem hráli již na dvě dráhy 

a začalo se dařit nově příchozím. Tady se u-

kázalo, že dřívější tvrdá příprava nikam ne-

vedla a stále více se začala prosazovat jmé-

na jako TAWASUTA, WATOKNAPA Rony a MIČKI-

NIKWA. 

V dobré náladě jsme všichni vydrželi až do 21. ho-

diny a s dobrým pocitem ze hry a setkání jsme se 

rozcházeli do svých domovů.  Příští velkolepý tur-

naj dvojic a jednotlivců je naplánován na 12. pro-

since 2019 /18:00 až 21:00/ a jako bonus je malá 

oslava narozenin našeho šamana MIČKINIKWY. 

Jste vítáni ☺ 

Sa. MIČKINIKWA 
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SBĚRATELSKÉ SETKÁNÍ OLOMOUC 

9. LISTOPADU 2019 

Společně s bráškou IQ jsem dostala možnost se podívat na sběratelskou burzu 

v Olomouci. Ještě večer jsme nanosili krabice a různé věci do auta, až jsme se 

tam skoro nevlezli. 

V sobotu 9. listopadu jsme společ-

ně s mamkou a MIČKINIKWOU vy-

razili směr Olomouc a tam na 

Právnické fakultě univerzity Palac-

kého jsme vše vynosili a rozpro-

střeli na připravené stoly. Nalepili 

jsme popisky a rozdělili se, kdo kde 

bude ☺ 

Nabízeli jsme staré placky, pohlednice, časopisy, 

knihy. Měla jsem štěstí a mohla několik skaut-

ských věcí prodat skautským zájemcům. Na setká-

ní bylo plno starších skautů a mnozí se s MIČKINI-

KWOU znali. Mně se tam líbilo to, že tam byli i jiní 

skauti. Ostatní skauti měli jiné košile a také jiné 

odznaky na svých 

skautských koši-

lích. A jedni skauti 

mluvili trošku ji-

nak. Pak jsem zjis-

tila, že to byli polští Harceři, kteří přijeli až z Kra-

kova. 

Na závěr byla tombola a tady jsme vyhráli nálep-

ku a skautský kalendář, který nám visí doma. 

Sepsala Vanata Korálka 
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VINETŮŮŮ!  

13. LISTOPADU 2019 

Ve středu vpodvečer jsme se nachystali a vyrazili jsme do 

šumperského divadla. Chvíli jsme čekali a pak jsme uviděli 

Marky s MIČKINIKWOU. Šli jsme nahoru. Nahoře jsme si 

ještě došli na záchod a pak jsme šli do poslední řady, kde jsme měli své místo. Za 

pár chvil divadlo začalo a z reproduktorů zaznělo pár slov, kde lidi prosili, aby 

během představení nefotili a nenatáčeli a aby si vypnuli své mobilní telefony. Za 

pár sekund představení začalo. Bylo to o tom, jak se Vinnetou setkal s Rybannou 

a odvezl ji do svého tábora, jenomže přes území Apačů měla vést železnice, ale 

pak byl soud. Na tomto soudu kovbojové zastřelili Klekí Petru. V souboji byl i 

Shatterhand, který měl indiány rád. Indiáni neznali blond barvu vlasů a Vinnetou 

si myslel, že Shatterhand je starý, a tak mu začal říkat Old Shatterhand (old je 

anglicky starý). Potom Vinnetoua unesli kovboji a chtěli ho mučit. Jenže Old 

Shatterhand ho zachránil. Potom se Vinnetou s Old Shatterhandem chtěl prát, 

Vinnetou vytáhl nožík, ale Old Shatterhand mu 

dal pěstí. Potom Old Shatterhand řekl, že neví, 

na co mu byl nožík na německého chlapce. Ale 

mělo to háček, Old Shatterhand neměl rád 

krev, a tak omdlel. Potom se Old Shatterhand 

ocitl v táboře Apačů a ti mu dali šanci. Měl jet 

s rozsekanou kánoí a Inčučúna měl jet za ním a 

pak na něj zaútočit. Old Shatterhand ale vyhrál. 

Nějaký čas u indiánů žil a pak se Vinnetou s Old Shatterhandem měli stát pokrev-

ní bratři. Old Shatterhand ale omdlel, protože viděl krev, a pak byla přestávka. 

O přestávce jsme si zašli pro něco k pití a na záchod. Po přestávce to zase začalo. 

Na začátku si Old Shatterhand s Vinnetouem hráli na schovávanou a potom šli 

na ryby. Bylo to srandovní. Potom šli Apači pro jejich zlato. Kovbojové je 

sledovali. Když tam přišli, kovbojové se ukázali a Inčučúnu s Nšo-či zabili. 

Vinnetoua ne, protože měl talisman z medvědích drápů od Ribany a díky němu 

ho nikdo nemohl zastřelit. Pak představení skončilo a my jsme se ještě před 

pódiem vyfotili. Byla to sranda a moc se mi to líbilo. Určitě bych chtěla jet na 

něco takového znova, na tohle se totiž jen tak nezapomene. 

Pro BK sepsala Sg. Sedmikráska 

http://www.divadlosumperk.cz/redakce/index.php?rok=2019&mesic=11&den=19&lanG=cs&detail=13107&subakce=events&xuser=


13 
 

111. SNĚM KMENE 

16.-17. LISTOPADU 2019 

Jako vždy jsme se sešli v Zábřeze na 

nádraží. Vlakem jsme jeli do Lanš-

krouna. Během cesty jsme museli 

jednou přestupovat a ve vlaku jsme 

čekali třicet minut, než se rozjede. 

Pěšky jsme se pak posunuli ke krásné 

klubovně Na Větru. Každá družinka 

měla svůj pokojík. Zabydleli jsme se a po svačině jsme si plnili nějaká orlí pera. 

Třeba skákání přes švihadlo. Po splňování orlích per vevnitř jsme se vydali na 

takovou delší procházku. Došli jsme na takovou pololoučku mezi rybníkama. Tam 

jsme plnili orlí pera, u kterých se musí házet nebo běhat. Jak jsme se vrátili do 

klubovny, vymýšleli jsme představení na vánoční nadílku. Jak přišel Kiwi, dal nám 

papíry s vánočními písničkami, které jsme se učili. Po další sváče už začal sněm. 

 Hned na začátku jsme dělali skalpy. Tentokrát 

byly všechny o uzlování. Vyhráli jsme dva stejně 

jako Vlci. Na rozstřelovací zkoušce jsme vyhráli 

my. Muže sněmu vyhrála těsně Čivava. Protože 

TAWASUTA byl na druhém místě, tak nebyl moc 

nadšený. Po udělování orlích per jsme si zvolili 

nového náčelníka WATOKNAPU. Sněm skončil. 

Nachystali jsme si spaní a šli jsme spát. 

Ráno nás vzbudila WATOKNAPA hrou na kytaru. Sbalili jsme se a uklidili v poko-

jích. Vázali jsme uzly a regatu. Nejrychlejší byla 

Korálka. Mezi tím, jak se vytíralo, šli jsme ven a 

plnili si orlí pera nebo jsme hráli lakros. Byl nás-

tup. Po něm jsme se vydali na vlak. Na nádraží 

nám TAWASUTA ukazoval nějaká mistrovství. 

Při přestupování jsme čekali čtyřicet pět minut. 

V Zábřeze na nádraží si nás vyzvedli rodiče.  

Ga. Vrabčák 
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE 
 

1.    Sachem           MIČKINIKWA       237 OP 13 mistrovství 

2.   Sachem           WATOKNAPA       125 OP 6 mistrovství   

3.    Sachem AJAGU 94    OP 6 mistrovství 

4.    Sachem    TAWASUTA 89 OP 6 mistrovství 

5.    Sagamor Eddie              89    OP 2 mistrovství 

6. Sagamor Sedmikráska 53 OP 2 mistrovství 

7.    Ranger Lasička 49 OP 

8.    Gaosed Čivava 41 OP 

9.    Gaosed Vrabčák 40 OP 

10. Gaosed Liška 39 OP 

11. Vanata IQ 26 OP 

12. Vanata           Korálka 24 OP  

13.   Vanata          Sasanka 23 OP 

 

Dovolím si zde za celé vedení kmene i Radu orlích per vyjádřit naše příjemné 

překvapení nad počtem orlích per udělených na 111. kmenovém sněmu! Téměř 

70 orlích per jsme opravdu nečekali, třešničkou na 

dortu pak byla také 2 udělená mistrovství. Ty jsou 

u mladších bojovníků opravdu výjimkou, ale jak vi-

díte, je zcela zbytečné se jich obávat. Naopak vaší 

výhodou je nižší počet nutných podmínek k jejich 

získání. Právě tato dvě mistrovství přinesla Sedmi-

krásce v jejích deseti letech pasování na šlechtice 

lesní moudrosti s titulem sagamor! WAŠTE! Skvě-

le našlápnuto má také Lasička, které byla na sně-

mu udělena hodnost ranger. Jen tak dál, bojovníci 

šavanští, jen tak dál! 

Sa. TAWASUTA 
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NOVINKY Z DRUŽIN 
WAUUUUU, VLČÍ SMEČKA SE HLÁSÍ.… 

Jak všichni víte, stala jsem se náčelnicí, a nejen z tohoto důvodu jsem ráda, že se 

k nám přidala Dredy, která převezme vedení rodu Vlků nejspíš dřív, než jsme obě 

čekaly. A to také díky tomu, jak úžasně zapadla a jak ji Vlci okamžitě přijali. 

Takže vlastně tohle je můj první a zároveň poslední příspěvek o družině Vlků. Ale 

nesmutněte, Vlci, já své sliby dodržím a budeme se dál vídat i na vašich 

schůzkách. Máme přece spoustu společných plánů. 

Ale pojďme se nejprve ohlédnout. 

Hned naše první rodovka byla netradiční a to 

díky pomoci na zahájení výstavy. Pomáhali 

jsme se zázemím a tím jsme podpořili nejen 

MIČKINIKWU, který tuto úžasnou výstavu 

organizoval. 

 Účast na družinovkách bývá téměř vždy stopro-

centní a když někdo chybí, vždy se omluví – super, 

že nám to funguje. 

Na schůzkách máme o zábavu postaráno nejen dí-

ky plnění OP, ale také díky kmenovým akcím jako 

je Akademie nebo Vánoční nadílka, na které si při-

pravujeme svá vystoupení. Na Regatu nás připra-

vuje MIČKINIKWA. A pos-

lední schůzky začínáme ta-

ké korálkovat rodovou ro-

zetu. 

Všichni v družině se dělí o zápisy do kroniky stejně jako o 

tvoření upomínkových lístečků pro ostatní.  

Od páté schůzky mezi nás přišla Dredy a jak jsem již psala, zapadla mezi tuhle 

úžasnou bandu jak jinak než úžasně 😊 
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Na kmenových akcích se často setkáváme s Káňaty a je to vždy super. A je jedno, 

jestli je to na kolech, pěšky nebo s rýčem v ruce. 

Na konci října se Vlci rozrostli o dva nové členy – Padá-

ka a Ondru, které srdečně vítáme a přejeme jim brzké 

složení nováčkovské zkoušky, aby se mohli zapojit i 

do plnění OP. 

V družinovém bodování je k dnešnímu dni k náramku 

nejblíže Liška, ale jsme teprve na začátku, takže nic 

není rozhodnuto. 

Přeji všem v družině hodně štěstí ve společném sna-

žení a Dredy, ať ji družina přináší stejnou radost jako 

ji přinesla mně. 

Rádkyně Sa. WATOKNAPA 
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BŘEZOVÉ LÍSTKY 
 
Tomuto tématu jsme se v Kůře již věnovali 

v minulosti (např. BK č. 248), nicméně po letech 

nadešel čas jej opět připomenout. Březové lístky 

(BL) se udělují zjednodušeně řečeno coby ocenění 

za předávání nabytých zkušeností a soustavnou 

práci pro děti a mládež. Jejich udělování má svá 

pravidla a během jejich historie bylo ustaveno 

celkem 12 stupňů plus 1 stupeň čestný. Každý stupeň má svoji vlastní barvu a 

kromě jmenovacího dekretu obdrží jeho nositel i malý odznáček v příslušné 

barvě. Síla podpisu nositele se pak rovná nejvyššímu stupni BL, který mu byl 

udělen. Udělení BL mohou navrhnout 3 stávající nositelé BL, kteří jsou na dekretu 

podepsání coby tzv. ručitelé, a součet sil podpisů všech stvrzovatelů dekretu se 

musí rovnat alespoň desetinásobku udělovaného stupně. Tj. při udělení 1. 

stupně musí být podepsáni nositelé, u nichž se celkový součet sil jejich podpisů 

rovná alespoň 10.  

Všichni nositelé BL tvoří tzv. Pyramidu, o jejíž údržbu (a dále o výrobu a distribuci 

odznáčků, správu celé agendy, kontrolu dodržování pravidel atd.) se stará 

Galénův nadační fond (GNF). Celorepubliková pyramida nositelů je k nahlédnutí 

na stránkách GNF www.brezovylistek.cz. A proč pyramida? Protože každé nižší 

patro by měl tvořit alespoň dvojnásobek nositelů BL stupně vyššího. Jen tak bude 

zajištěno, že úsilí každého nositele BL je podepřeno dostatečnou podporou 

nositelů nižších stupňů BL. 

Evidenci a aktualizaci šavanské pyramidy momentál-

ně zajišťuje TAWASUTA. Její doplňování stále probí-

há, ale na výše uvedených stránkách je dnes pod na-

ším kmenem evidováno 53 nositelů BL a nejvyšším 

uděleným stupněm je stupeň desátý a jeho nosite-

lem je MIČKINIKWA. Jak víte, poslední udělená oce-

nění pocházejí z listopadového sněmu kmene v Lan-

škrouně a dočkaly se jich Lasička (2. st.) a WATOKNA-

PA (3. st.). 

Sa. TAWASUTA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Listopadová Kůra by vám kromě obvyklé nabídky jednoho z orlích per ráda 

přidala jeden bonus navíc. Sem tam se objeví dotaz na to, jak si správně vést 

současný dekret orlích per, který před 

časem vyhotovila šamanka WATOKNA-

PA. Pokusíme se vám tedy na tyto dota-

zy odpovědět. 

Vaše iniciály na titulní straně dekretu by 

vám vrásky nadělat neměly. Pro jistotu 

jen pár slov k lesnímu jménu – jedná se 

o jméno, které bojovník získává až po vy-

konání obřadu vigílií, v současnosti jsou 
jeho nositeli jen AJAGU, MIČKINIKWA, 

TAWASUTA a WATOKNAPA. Lesní jmé-

no ani datum jeho získání tedy zatím ne-

vyplňujte. Datum na řádku „Hledač ces-

ty“ je den, kdy se vám podařilo úspěšně 

dokončit nováčkovskou zkoušku. K hod-
nostem a šlechtickým titulům asi není třeba nic dodávat, podmínky pro jejich 

udělení máte popsány ve vašich zápisnících orlích per. Zkoušku tří orlích per 

může na letním táboře podstoupit jakýkoli bojovník, kterému již byl udělen titul 

sagamor a k jejímu úspěšnému zdolání musí postupně zvládnout 24 hodin mlčet, 

vydržet 24 hodin bez jídla jen o vodě a strávit 24 hodin o samotě a nebýt nikým 

z tábora vidět. Tato tři orlí pera se udělují na závěrečném táborovém sněmu a 

započítávají se do kmenové Třináctky orlích per. 

Dále se na titulní stranu dekretu zapisují získaná mistrovství, ke každému z nich 

se do dekretu vpisuje jeho název, čísla 

podmínek, které se vám podařilo spl-

nit, a datum, číslo sněmu a jméno wa-
gameda/šamana, který vám jej udělil.  

Následující strany dekretu se již týkají 

samotných orlích per. Na prvních mís-

tech jsou již předepsána základní orlí 
pera rozčleněná tak, jak je musíte zís-



19 
 

kat, abyste dosáhli základních hodností, tedy podmínky očíslované 01 jsou nutné 

pro vanatu, 02 pro gaoseda a 03 pro rangera. Dále už si sami vypisujete další orlí 
pera postupně v pořadí, jak se vám je dařilo získávat. První sloupec patří 

označení plamene (O, L, T či Z) a čísla dle zápisníku OP, kolonku zároveň pro větší 

přehlednost vybarvujeme barvou plamene – ochranářství zeleně, lesní moudrost 

žlutě, tábornictví modře a zdatnost červeně. Do sloupečku Popis stručně popište 

předepsané znění podmínky dle zápisníku, sloupec „Svědek“ by pak měl nést 

jméno člověka, který byl svědkem úspěšného splnění podmínky a přitom se 
nemusí jednat o wagameda či šamana (svědčit tedy může rádce, kamarád, učitel 

ve škole, vedoucí kroužku, rodič apod.). Do kolonky Uznal by se vám pak už měl 

podepsat jeden z kmenových wagamedů či šamanů. Poslední sloupeček patří 

číslu sněmu, na kterém vám bylo toto OP uděleno, a kolonku můžete znovu 

vybarvit. Její barva se tentokrát řídí ročním obdobím, do kterého daný sněm patří 

– jarní červeně, letní zeleně, podzimní hnědě a zimní modře. Abyste nemuseli u 
orlích per udělených v minulosti sáhodlouze pátrat, přinášíme čísla od jubilejní-

ho stého němu: jarní-100., 103., 106. a 109.; letní-101., 104., 107. a 110., 

podzimní-102., 105., 108. a 111. Zimní sněm v posledních letech neproběhl, to 

by se však mělo letos změnit. 

Pokud by vyvstaly v souvislosti s dekretem a evidencí orlích per nějaké další 
otázky, neváhejte se s nimi obrátit na kmenové ohnivce, rádi vám pomůžeme. A 

nyní už vám stručně představíme, jak na to v případě L-35:  

Ne, opravdu nemáme v plánu učit vás číst. Rádi bychom vám však předložili 

stručný seznam tvorby těchto tří autorů dětské literatury. Od každého z nich ke 

splnění tohoto orlího pera samozřejmě stačí přečíst jednu z uvedených knih a 

k zapůjčení jsou přímo v šavanské knihovně na naší klubovně Chillicothe. 

Jaroslav Foglar 

Je jistě neznámějším autorem z uvedené trojice, vždyť 

kdo by neznal jeho skautskou přezdívku Jestřáb a jeho 

samotného jako duchovního otce Rychlých šípů. Byl také 

dlouholetým vedoucím nejstaršího českého skautského 

oddílu pražské Dvojky. Napsal celou řadu knih, namátkou 

Přístav volá, Boj o první místo, Hoši od Bobří řeky, Tábor 

smůly, Chata v Jezerní kotlině, Historie Svorné sedmy, 
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Pod junáckou vlajkou, Záhada hlavolamu, Když duben přichází, Stínadla se bouří, 

Tajemná Řásnovka, Poklad Černého delfína, Kronika Ztracené stopy, 

Dobrodružství v Zemi nikoho, Devadesátka pokračuje, Tajemství Velkého Vonta, 

Dobrodružství v temných uličkách, Život v poklusu, Nováček Bubáček píše deník, 

Jestřábe, vypravuj, Strach nad Bobří řekou, Náš oddíl, Modrá rokle nebo Kronika 

Hochů od Bobří řeky. 

Miloš Zapletal  

Z uvedené trojice je jediným dosud žijícím autorem a 

na rozdíl od zbylých dvou nebyla jeho působištěm Pra-

ha, ale vedl skautské oddíly na pardubicku a liberecku. 

Pro mnohé vedoucí dětských oddílů či družinové rádce 

je jeho nejdůležitějším dílem čtyřdílná Velká encyklo-

pedie her. Psal však také prózu a jeho dílo zahrnuje na-

příklad tituly Světlušky, Lovec hvězd, Sedmička, Stezka 

odvahy, Ostrov přátelství, Soví jeskyně, Cvoci nebo 

Severka.  

Jaroslav Novák 

Jméno Jaroslava Nováka je spojeno se samotnými 

počátky skautského hnutí. Byl blízkým spolupra-

covníkem zakladatele českého skautingu A.B.Svoj-

síka a založil a dlouhá léta vedl pátý pražský oddíl 

(vodní pětka). Nosil přezdívku Braťka a napsal kni-

hy Skautská srdce, Zelené jezero, Vláďa Nebojsa, 

Bílá ruka, Hoši na řece, Mořská hvězda, Tábor nad 

vodopády anebo Ve stopách Odysseových. Vedle 

beletristických knih se věnoval také sepsání něko-

lika skautských příruček a dokonce je mu připiso-

váno spoluautorství námětu ke skautskému filmu 

Na dobré stopě. 

 

 

S využitím informací na wikipedii Sa. WATOKNAPA a Sa. TAWASUTA 
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OHNIVECKÁ STOPA  
V našem Zápisníku OP najdete také OP, které se věnuje básním. Před mnoha 

lety si na ohniveckém kurzu, který jsem pořádal na Kopretinové louce, adepti 

na ohnivce připravili indiánské básně. Dnes vám uvedu jednu z nich a teď bude 

jen na vás, zda se někdo pokusí toto OP splnit na nějaké šavanské kmenové 

akci.    

MODLITBA K DUCHU HORY 

Mladý muži, Náčelníku,                                                                                                                                                     

Na hoře vychovaný, 

Pane hory, 

slyš modlitbu mladého muže! 

Slyš modlitbu za čistotu, 

ty, strážce deště, 

který bubnuje na horu, 

Pane dštění, 

které navrací zemi k novosti, 

ty, od něhož čistý déšť přichází, 

slyš modlitbu za zdraví! 

 

Mladý muži, Náčelníku, 

slyš modlitbu za křepkost, 

ty, ochránče jeleních stop 

ty, mezi orly vychovaný, 
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zbav mé nohy lenosti, 

ty, jenž člověčí cesty znáš, 

slyš modlitbu za přítomnost! 

  

Slyš modlitbu za odvahu, 

ty, kdo blesky sesíláš, 

uprostřed bouře vychovaný, 

ty, kdo tmavý mrak v moci své máš, 

slyš modlitbu za věrnost. 

Mladý muži, Náčelníku, 

Duchu hory! 

Šaman MIČKINIKWA 
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AKTIVITA OLDSKAUTŮ 
Indiánský měsíc bláznů se v kruzích šavanských oldskautů projevil velkou 

aktivitou a tato stránka je toho důkazem. 

Činnost: 

Sportovní soustředění: proběhlo na bowling cent-

ru, kde se nás sešlo velice mnoho. Více popisuje člá-

nek v tomto čísle Březové kůry. Pokračujeme 12. 

prosince 2019. 

 Kultura: asi poprvé jsme organizovali návštěvu šumperské-

ho divadla, kde právě hráli představení Vinetůůů! Bylo ta 

veselé a určitě jsme nelitovali. Mnozí na tomto představení 

byli dokonce dvakrát. Škoda jen, že se nám nepodařilo se-

hnat více lístků, a tak nás bylo jen 7.  

Skauting: tady jsme jako poslední roky vyrazili na vzpomín-

kovou akci, kde jsme si na zábřež-

ském hřbitově připomenuli bratry a 

sestry, kteří v zábřežském skautingu 

zanechali svoji výraznou stopu. 9 účastníků. 

Akce pro kmen: každých 14 dní oldskauti pokračují na 

schůzkách, kdy upravují klubovní prostory na Sušilce. Na 

111. sněmu kmene Shawnee se za klub dostavil Gurchu, 

Kiwi a další členové z vedení kmene. 

Co nás čeká: 2. prosince jsme byli pozváni do postřel-

movského kina, kde se bude promítat film k 30 letům ob-

novy skautingu. Na IV. Sněmu Junáka tehdy byl i MIČKINI-

KWA a tak se tam třeba uvidí ☺ Informace přineseme příš-

tě. 

Sa. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Abyste se naladili na ten krásný vánoční čas, co je už za rohem, připravili jsme si 

pro vás tentokrát čtyřsměrku zaměřenou na Vánoce. Ukrývá se v ní 13 slov 

spojených s vánočními tradicemi a zvyky. Dokážete je všechny najít?  

Odpovědi posílejte na mail edita.riff@seznam.cz. 

 

S E C O N Á V B D 

Y S B F A N D Ě L 

K E R Á D C F A T 

Y V O Í Í J U N B 

V Š V E L D E J A 

Z C O V K A P R Ň 

A O L U A A P S K 

Z V O N E K U Q A 

Z I M A Y S N Í H 

N J M E L Í Č K L 
  

Sg. Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Pohotový zásah odvrátil tragedii… 

Nechybělo mnoho a závěr dvouden-

ní akce v Lanškrouně by skončil o-

pravdovou tragedií. Pěší nedělní 

přesun na nádraží byl náročný nejen 

pro naše členy. Těsně poté, co jsme 

zdárně dorazili na nástupiště a jali se 

čekat na vlak, zničehonic se jeden 

z batohů skácel k zemi a nejevil 

známky života. Jeho majitel IQ však 

nepodlehl panice, bleskurychle přiskočil a přesně dle zásad první pomoci započal 

s umělým dýcháním prokládaným masáží obou popruhů. Jeho nezměrné úsilí 

vedlo naštěstí ke kýženému výsledku, zpočátku kritický stav batohu se podařilo 

stabilizovat a mimo ohrožení života a funkčnosti jej předat na slovo vzatým 

odborníkům. Batoh jimi byl převezen na jednotku intenzivní péče. Zotavuje se 

prý velmi dobře a my se těšíme, že s námi již brzy znovu vyrazí! 

 Vrabčák jen krůček od vstupu do historie! Věděli 

jste, že Vrabčák je vášnivým vyznavačem známé 

hry kámen-nůžky-papír? Jeho vášeň se dokonce 

přetavila v účast na mistrovství republiky, z něhož 

pochází i tato fotografie. Úvodními koly procházel 

hladce, na své pouti turnajem vyřadil mnoho a-

deptů na čelní umístění. Jeho drtivá taktika „us-

pím soka kamenem a nůžkama ho odstřihnu z tur-

naje“ dlouho fungovala, v semifinále však narazil 

na pozdější vítězku celého mistrovství Kiki „Šutr“ 

Stříhalovou. Souboj to byl nelítostný, Kiki útočila kamenem, Vrabčák kontroval 

papírem, důmyslné použití nůžek oběma soupeři střídavě převracelo vedení na 

tu či onu stranu. Vrabčákův drtivý závěr nůžky-nůžky-kámen však Kiki nečekaně 

odvrátila překvapivou kombinací sešívačka-děrovačka-skartovačka a na finální 

gesto kopírka už Vrabčák odpovědět nedokázal. Škoda, titul mistra byl blízko, 

zvláštní OP by za něj jistě bylo na místě! Snad příště….trénuj, Vrabčáku, trénuj! 

- ŠATAZPRAS - 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

ZÁLESÁCI V MĚSÍCI BOBRŮ 

Během podzimních prázdnin jsme se v ome-

zeném počtu sešli a zimy se nezalekli. 

Měla to být stmelovací akce pro nové členy 

našeho školního Ekotýmu, která se nakonec 

vydařila, a my si to v horách spolu užili. Vy-

šlápli jsme si z Červenohorského sedla na 

Vřesovou studánku a kochali se už krásně 

zmrzlou zimní krajinou. Návrat do civilizace 

byl teplý, zakončený útokem na restauraci i cukrárnu zároveň. 

 Když jsme na jaře rozjeli spolupráci s tatínkem 

Hrdličkou, věděli jsme, že v tom chceme pokračo-

vat. Zajistil nám polotovary na výrobu budek a my 

jsme pak vrtali, ťukali, natírali a vypalovali, aby se 

lesním ptáčkům v nových obydlích líbilo. Budky 

jsme rozmístili po lese a chodili jsme potichoučku 

pozorovat, kdo se v nich zabydlil. Zjistili jsme, že 

v několika budkách hnízdil brhlík, sýkora a jednu 

budku obydleli i sršni. Za brzkého podzimního 

stmívání jsme opět za pomoci tatínka Hrdličky vy-

razili budky po hnízdění vyčistit a tím připravit na 

další jarní hnízdění. Pro všechny to byla zajímavá 

zkušenost, protože jsme zjistili, že stejný druh ptáka 

si může postavit hnízdo z jiného materiálu, a to pod-

le toho, kde je budka umístěna. Takto jsme porovná-

vali hnízda brhlíků, kde jsme našli např. pírka od sle-

pic, kůru z borovice, mech i srst uhynulých zvířat. A 

tak jsme měli jedinečnou možnost prostřednictvím 

zážitků pozorovat krásu a rozmanitost naší přírody. 

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 

LISTOPAD 2019 

❖ Na schůzkách 21. a 31. října (28. byl státní svátek, takže jsme schůzku 

přesunuli) jsme se věnovali především Nominačnímu testu, jehož cílem 

je zjistit, kdo má o činnost zájem. Kdo zájem nemá a Nominační test 

nesplní, bude náš oddíl muset opustit.  

 

❖ O víkendu od 1. do 3. listopadu 

proběhla další víkendová výpra-

va. Po půlroce jsme opět zavítali 

na náčelníkovu chatu do Myštic 

asi 40 km od Příbrami. Hlavním 

bodem programu bylo plnění ste-

zek, Nominačního testu a sněm. 

Při sobotní procházce se nám ta-

ké povedlo nalézt zraněného 

ptáčka, který nemohl létat. U chaty jsme mu postavili domeček a chtěli 

jsme ho tam nechat do neděle, kdy bychom se rozhodli, co s ním. Ptáč-

kovi se v domečku ale nelíbilo a utekl. Více jsme ho již nespatřili.  

 

❖ Na výpravě, jak již bylo řečeno, proběhl 15. sněm Kmene Mohawk. Tlačil 

nás čas, takže neproběhla Nodintopa (Boj o skalpy) a jelikož řešíme 

problém s naším zápisníkem orlích per, nedošlo ani na udělování orlích 

per. Řešili jsme však důležité věci týkající se oddílu, Špigy se stala 

watutkou a Muže sněmu vyhrál Imnu. Doufáme, že lednový sněm bude 

o něco větší a budou udělena i nějaká orlí pera. Výpravy se zúčastnilo 

šest členů 

 

❖ 3. kmenovka roku 2019/2020 pro-

běhla 4. listopadu v klubovně. Dodělával 

se Nominační test a byla zahájena další 

celoroční hra. Tentokrát na motivy Rych-

lých šípů. Každý z klanů bude představo-

vat jeden klub a někdy společně, někdy 
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jednotlivě budou plnit etapy na různé téma. 

Na schůzce 18. 11. proběhla již 6. etapa. Na 

této schůzce jsme se také pokusili pronik-

nout do tajů tiskárny.  

 

❖ V pátek 8. 11. proběhla další kmenová rada. Nejdůležitějším 

rozhodnutím byl zápisník orlích per. Rozhodli jsme se pro plnění 

Zápisníku kmene Shawnee, našeho spřáteleného oddílu. 

 

❖ V neděli 10. listopadu proběhla po dvou le-

tech pauzy tradiční oddílová akce Všestranný 

bojovník. Klání v různých sportovních disciplí-

nách přineslo celkem jedenáct disciplín na hřiš-

ti, v tělocvičně a klubovně a klubovní zahradě. 

Letos se 1. místo podařilo se 70 body ukořistit 

Špigy a tím pádem má právo si na své roucho 

našít znak všestranného bojovníka. Čtyřem bo-

jovníkům se také povedlo splnit celkem 10 or-

lích per. Budou o ně moci zažádat na příštím sněmu. Wašte!  

 

❖ Oba klany již začaly pracovat na své tajné vánoční 

činnosti. Dárek pro oddíl, který na vánoční nadílce 

představí ostatním.  

 

❖ Po dokončení Nominačního 

testu má náš oddíl na konci 

listopadu osm členů – Imnu, 

Roy, Špigy, Mochomůrka, 

Kápo, Sportík, Monika a Ma-

tyáš. Ano, je nás docela má-

lo. Neztrácíme však naději, 

že přijdou nové tváře, které 

budou mít o činnost zájem. 

 

Imnu 
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V ZÁŘI HVĚZDY SEVERU 

66. SNĚM KMENE HVĚZDA SEVERU 

 

Listopadový sněm kmene Hvězda Severu se konal na Českomoravské vrchovině, 

nedaleko obce Nedvědice. Ubytování jsme sehnali "na poslední chvíli", neboť 

další asi tři rozjednané chaty byly již zaplněny, ale správci objektů nám tuto 

skutečnost nedokázali včas říci. Vyjeli jsme tedy na skautskou základnu, která 

byla již v době totality používa-

ná jako Lesní škola pro organi-

zaci Pionýr. Ubytování mělo 

svá pěkně řečeno "úskalí". Dvě 

chatky rozděleny asi po 8 po-

kojích, třetí chatka – spole-

čenská místnost (velmi maličká 

společenská místnost), ve kte-

ré jsme nakonec uspořádali i 

66. sněm. Správce chaty, asi 

80letý skaut, velmi vulgární 

pán, který nám dával všemožným způsobem najevo, kdo je tady šéf. Proto jsme 

se zařídili po svém a díky této akci vše naši partu ještě více stmelilo. Páteční večer 

jsme se na etapy navečeřeli v prachmalé kuchyňce, kde pro 30členný oddíl bylo 

na posezení asi 10 židlí a jeden maličký stůl. Naňahňali jsme se na sebe, roztopily 

krb a povídali, jedli a smáli se, jak to tady vlastně všechno vypadá, a jak je nám 

to vlastně všechno úplně jedno, hlavně, že si akci užíváme spolu. 

V sobotu od rána probíhal v chatě a 

okolí (hlavně v okolí, protože chaty 

byly naprosto zoufale malé) Boj o 

muže sněmu, který tentokrát při-

pravilo nejmladší vedení kmene 

(kluci 14 - 15 let). Ohnivci se věno-

vali přípravě sněmoviště, ostatní 

vařili, nebo si jen tak povídali. Sněm 

začal přesně v 15:30 hod, kde Čibi 

slíbil, že do Vánoční nadílky (do 14. 

 



30 
 

prosince) vyšije na novém oddílovém vyšívacím stroji všechna mistrovství na 

šerpy kluků, která si kdy při stoupání Na Horu kluci splnili. Je pravda, že do 

dnešního dne jich vyšil asi 150 ks. V průběhu sněmu nás dokonce navštívil 

správce a dožadoval se zaplacení pobytu. To byla asi poslední tečka, kterou mohl 

udělat. Ale vše jsme s galantností zvládli a nenechali se absolutně vyvést z míry. 

Na sněmu bylo uděleno 12 

mistrovství a udělena jedna 

šlechtická hodnost IPUZA, 

několik kluků postoupilo na 

VANATY a GAOSEDY. Nová-

ček Padák byl přijat 60pro-

centním hlasováním. Sněm 

jsme ukončili Gilwellským 

kruhem. 

V neděli ráno jsme se rych-

le sbalili, vše uklidili, vypu-

covali a odešli. Slíbili jsme si, že si ubytování vynahradíme na Vánoční nadílce. A 

slib jsme dodrželi. Na Vánoční   nadílku totiž vyrazíme do překrásné fary opět u 

Brna, tentokrát do míst Březí. Snad překonáme loňský počet vánočních dárečků, 

který činil 348 ks :-) 

Sepsal CHIBIABOS 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 
Carpe diem (AG Flek)  

 

1. Nadešel asi poslední den, 

podívej, celá planeta blázní. 

a já neuroním ani slzu pro ni, 

jenom zamknu dům. 

Půjdu po kolejích až na konečnou, 

hle, jak mám krok vojensky rázný. 

A nezastavím ani na červenou 

natruc předpisům. 

 

Ref.: Tak tady mě máš, 

dnes můžeš říkat klidně co chceš. 

Zbylo tak málo vět, 

tak málo slov, co nelžou. 

 

2. Už si nebudeme hrát na román, 

setři růž, nikdo nás nenatáčí. 

Je poslední den a zbyla nám jen 

miska cukroví. 

Ať všechny hospody dnes doženou plán,  

ať svět z posledního pije a tančí. 

Já nebudu pít, nechám naplno znít 

 v hlavě všechno, co mám. 

 

Ref.: Tak tady mě máš…. 

 

3. Žádný slib z těch, co jsem ti dal, 

nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. 

Tak ať točí se svět mladší o deset let, 

na desce Jethro Tull. 

Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, 

carpe diem, život je krátký. 

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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V tvých očích je klid 

a nemám chuť snít, co by bylo dál. 

 

Ref.: Tak tady mě máš…. 

 

 

 

 

Pozn.: rčení carpe diem pochází z latiny a do českého jazyka se překládá jako 

užívej dne. Vykládá se jako varování před plynutím času a nabádá k využití 

příležitostí, které už se nemusejí opakovat, neboť nikdo z nás neví, jak dlouhý čas 

je nám vyměřen. Baladu Carpe diem vydala zlínská skupina AG Flek v revolučním 

roce 1989 na albu Dohrála hudba. Text k této písni napsal Vlasta Redl a hudbu 

složil Ivo Viktorin.  
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HRSTKA VTIPŮ  

   

 ….návštěva indiánské vesnice....  
 

 Indiáni přijdou za šamanem zeptat se, jestli bude tuhá zima. Šaman rozhodí 

kamínky, podívá se na ně a řekne: „Nevím, Wakan Tanka mlčí. Ale pro jistotu 

štípejte dříví.” Tak indiáni odejdou, štípají dříví, ale za týden se přijdou zeptat 

znova. Šaman tedy rozhodí kamínky, kouká na ně a povídá: „Nevím, Wakan 

Tanka stále mlčí. Ale pro jistotu štípejte dříví.” Indiáni zase odejdou a štípají dříví, 

ale šaman, aby neztratil autoritu se jde zeptat na nejbližší meteorologickou 

stanici, jaká ta zima tedy bude. A tam mu odpoví: „Připravte se, že asi pořádně 

tuhá. Indiáni už čtrnáct dní štípají dříví.” 

V cukrárně zazvoní telefon: „Chtěl bych objednat sto indiánů!“ Cukrářka se optá: 

„A na jaké jméno to mám napsat? V telefonu se ozve: „Vinnetou.“ 

Náčelník si zavolá mladého indiána, který je po celé vesnici uznávaným lovcem, 

neboť nikdy nemine svůj cíl, a začne mu domlouvat: „Podívej, Hbitý šípe, my tady 

všichni víme, že jsi nejlepším střelcem široko daleko, ale pochop, že ty boeingy 

se vážně nedají jíst!“ 

 „Nikdo mi nebude nadávat do psů!” rozlítil se na neomaleného cizince indiánský 

náčelník. „Okamžitě opusťte náš tábor! Domluvil jsem. Haf.” 

Indián potká ve městě vyholeného skinheada a překvapeně se zeptá: „Hej, 

chlape, kdo tě skalpoval???? Tomu teda říkám čistá práce!“ 

Ve vlakovém kupé sedí indián, když vtom v jedné stanici přistoupí kovboj, který 

kouří dýmku. Usedne a začne z dýmky potahovat a vypouštět kroužky dýmu. 

Indián ho se vzrůstajícím neklidem pozoruje a nakonec na něj rozhořčeně 

vykřikne: „Pane, ještě jedno neslušné slovo a v příští stanici vás nechám vysadit!“ 

Indián vypráví večer svým soukmenovcům u ohně: „Jdu vám takhle ráno po prérii 

a najednou, co nevidím – bizon! Podívám se pro jistotu ještě jednou….a opravdu 

ho nevidím.“ 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ-LISTOPAD 2019 
Bodování starších 
1.   místo   Sg. Sedmikráska 1127 bodů  Káňata  100% docházka 
2.   místo   Ga. Vrabčák 954 bodů   Káňata  100% docházka 
3.   místo   Ra. Lasička 930 bodů   Vlci  100% docházka 
4.   místo   Ga. Čivava 899 bodů   Káňata  100% docházka 
5.   místo   Va. Liška 856 bodů   Vlci  100% docházka 
6.   místo   Va. Sasanka 799 bodů   Káňata   
7.-8.   místo   Va. Koloušek 745 bodů   Káňata  100% docházka 
7.-8.   místo   boj. Bety 745 bodů   Káňata  100% docházka 
9.   místo   Va. Korálka  732 bodů   Vlci   
10. místo   hledač Myška 699 bodů   Vlcï   
11. místo   Va. IQ 673 bodů   Vlci   
12. místo   boj. Čmelák 520 bodů   Vlci  100% docházka 
13. místo   boj. Rakeťák 473 bodů   Vlci   
14. místo   hledač Padák 187 bodů   Vlci 
15. místo   hledač Ondra 103 bodů   Vlci   
 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Větvička 586 bodů   Koníci  100% docházka 
2.   místo   hledač Beruška 532 bodů   Koníci  100% docházka 
3.   místo   hledač Mrkvička 475 bodů   Koníci  100% docházka 
4.   místo   hledač Drozdík 470 bodů   Medvědi 100% docházka 
5.   místo   hledač Jitřenka 399 bodů Medvědi  
6.   místo   hledač Dino  358 bodů   Koníci   
7.   místo   hledač Kachnička 343 bodů   Medvědi   
8.   místo   hledač Sýček 333 bodů   Koníci   
9.   místo   hledač Beran 320 bodů   Koníci   
10. místo   hledač Neposeda 315 bodů   Medvědi  
11. místo   hledač Střela 312 bodů   Medvědi  
12. místo   hledač Anička 304 bodů   Koníci 
13. místo   hledač Čertík 124 bodů   Koníci 
 

Pozn.: 100% docházka se týká pouze října! Listopad ještě nebyl uzavřen…. 
 

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ-LISTOPAD 2019  

1. místo   Káňata 575,5  bodů 1. místo   Koníci 301  bodů 
2. místo   Vlci 513     bodů 2. místo   Medvědi 299  bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Vy, co jste usedli do posvátného kruhu při 111. sněmu našeho kmene, jste si 

vyslechli zpěv šéfredaktora Březové kůry. Byl v něm zmíněn i ne zrovna žhavý 

zájem vás čtenářů o šifry a kvíz, tento úsudek vycházel z malého počtu luštitelů, 

kteří zaslali správné odpovědi na mail naší Eddie. Samozřejmě, nikdo vás k této 

aktivitě nutit nebude, záleží jen na vás, zda máte o tento nemalý bodový nášup 

zájem. Neprozradíme však asi nic překvapivého, když vám sdělíme, že čelní místa 

javorové nažky si zatím vyhradili ti bojovníci, kteří této možnosti opakovaně 

využívají. Pokud byste se k nim chtěli přiřadit i vy, neváhejte a co nejdříve zašlete 

své odpovědi do schránky edita.riff@seznam.cz!  

1)  Kdo zatím jako poslední úspěšně splnil šavanskou zasvěcovací zkoušku? 

2)  Jaké jméno nese klubovna lanškrounských středisek Zubr a Dikobraz? 

3)  Jak zní přezdívka skautského činovníka a spisovatele Jaroslava Nováka?  

4)  Jaký nezvaný a nechtěný návštěvník také obsadil jednu ze Zálesáky vlastno-
ručně zhotovených ptačích budek? 

5)  Kdo letos u Mohawků ukořistil vítězství v klání Všestranný bojovník? 

 

 

 

 

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) 
Náčelník kmene: watoknapa@centrum.cz, tel. 773 299 014 (WATOKNAPA) 
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 28.11.2019. 

http://www.shawnee.cz/

