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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Nepotrvá to už příliš dlouho a rok s číslovkou 2019 se stane pouhou minulostí. 
Budeme na něj při fotografiích s úsměvem už jen vzpomínat, podivovat se nad 
tím, jak rychle uběhl a co se během něj událo, případně snad litovat toho, co se 
nám tehdy tak úplně nevydařilo. Před rokem jsem v tomto úvodníku psal o 
předsevzetích do nového roku, každý z nás do něj jako vždy vstupoval s novými 
plány a těšil se na další zážitky…..a najednou je za námi a kdo chce, ten může 
bilancovat, jiný jen otočí další list a začne psát novou stránku. Ohlédnu-li se za 
rokem 2019 z pohledu Šavana, musím říct, že kmen rozhodně neustrnul. Završila 
se například generační výměna a kdysi silný rod Ledňáčků s odchodem 
posledních členek (naštěstí s výjimkou dnešní podnáčelnice Eddie) definitivně 
předal své žezlo Káňatům, kterým však stále více a více šlapou na paty před 
rokem ještě neexistující Vlci (jen tak dále!), novou nejmladší generaci už 
nereprezentují jen zvolští Koníci, další benjamínci se hlásí o slovo v obrozených 
Medvědech. K turbulentním změnám došlo v průběhu roku i ve vedení kmene. 
V jeho čele stojí poprvé náčelnice a novou posilou se stala „čerstvá krev“ Dredy. 
Po letech bylo na kmenových sněmech uděleno hned několik nových 
šlechtických titulů, některá ze základních hodností je u bojovníků spíše pravidlem 
nežli výjimkou. Na kmenových výpravách jsme zavítali na nová zajímavá místa a 
hned dvakrát jsme nasedli na své velocipedy, abychom si společně užili šavanské 
cyklovýpravy. Letní tábor měl již podruhé menšího bratříčka v podobě 
povedeného jarního táboření na Drozdovské Pile, samotný tábor se pak zařadil 
co do počtu obydlených týpí mezi ty největší. A nutno říci, že díky snaze mnoha 
členů i nejmalebnější – běžnou výbavu šavanského táborníka už netvoří jen 
základní indiánský oděv, standardem se stává opět i capote, mnozí si na 
indiánském dni vyrobili i pěknou ozdobu do vlasů, indiánské zrcátko či stylově 
pomalovali táborovou bednu. Nelze nevzpomenout i obrození oldskautského 
klubu, který nám mj. pomáhá s opravami Chillicothu (zábřežské klubovny), 
anebo s uspořádáním větších akcí, mezi něž můžeme vedle již zmíněného 
indiánského dne řadit třeba i zářijové setkání družin ABS ve Zvoli…. 

Stojíme tedy na prahu roku 2020 a nezbývá než kmeni popřát, abychom si i na 
jeho sklonku mohli říci, že to bylo dalších 12 měsíců, během nichž každý z nás 
mohl být hrdý na to, že kráčí po společné stezce, na to, že je Šavan! 

Pěkný rok 2020 Vám všem přeje šéfredaktor Sa. TAWASUTA 



3 
 

SLOVO NÁČELNICE 

PODĚKOVÁNÍ 

Tentokrát bych své slovo ráda věnovala poděkování. 

Strašně moc si totiž vážím pomoci rodičů při jedné 

hurááá akci zvané blesková a při brigádě ve skladě 

v Bludově. 

Obě akce byly velmi důležité. 

Ta první se mi komplikovala neschopenkou, takže jsem 

neměla prostor osobně ji zařídit a musela jsem vše řídit jen po telefonu, ale 

protože jste rodičové tak úžasní, tak se vše povedlo a letáčky o prodeji vánočních 

stromků doputovaly nejen skoro do všech míst Zábřeha, ale díky zvolské ochotě 

pomoct i po Zvoli. 

Za tento roznos jsme dostali čtyři pytle briket (a další dva nám ještě pan Huťa 

přislíbil) pro potřeby klubovny – děkujeme a věříme, že to nebyla poslední 

společná spolupráce typu „Jednou my Vám, podruhé Vy nám“. 

Ta druhá byla popravdě náročnější hlavně na fyzičku, a tak bylo zapotřebí hlavně 

tatínky … ale maminky se nikdy nedají zahanbit stejně jako naše členstvo, a tak 

se již nevyhovující skladové prostory ve vrátnici vyprázdnily a naše věci jsou již 

v teplém a suchém zázemí, kde projdou ještě roztříděním, a poté je uložíme na 

půdu, kde jim již neublíží ani počasí a snad ani myšky.  

Všem opravdu velké a upřímné WAŠTE. 

SLIB 

V chrámové lodi, pod oltářem po obou stranách svítí svíčky.  Uličku osvětlují 

lucerničky. V lavicích stojí přihlížející členstvo, na balkoně rodiče Čivavy. Za 

oltářem připravený Kiwi s kytarou. A Před oltářem drží kmenovou vlajku naše 

podnáčelnice Eddie a Dredy, odznaky degandawida TAWASUTA, mezi nimi 

stojím já – současná náčelnice kmene připravená přijmout po letech sliby 

světlušek, vlčat, skautů i skautek od členů kmene. 
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Celou tuto vzácnou chvíli zachycuje fotograf MIČKINIKWA a na chodbě 

podporuje nervózní čekatele Čača. Vážně si vůbec nejsem jistá, kdo byl v tuhle 

chvíli víc nervózní, zda oni nebo já. 

Zaznívá hymna ABS a při jejím doznívání přichází Bety, která se dnešním dnem 

stává světluškou společně s Myškou. Obě se řadí do lavic k lucerničkám. 

Další přichází jediný zástupce vlčat a to Čmelák. Skautský slib dnes složila Lasička, 

Liška, Sasanka, Sedmikráska, Čivava, Koloušek a Vrabčák. Každý dostává dekret 

a odznak na důkaz této velké chvíle. 

Na závěr zní znovu hymna ABS, tentokrát hlasy všech. 

Byl to silný okamžik pro všechny přítomné – zážitek plný dojetí a úcty a pro mne 

i naděje a víry. Víry a naděje v to, že vyrůstá nová generace skautů a skautek, 

kteří jednou převezmou otěže. 

 

Vaše náčelnice Sa. WATOKNAPA 



5 
 

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
  

… na začátku prosince jsme přiložili společnou ruku k dílu 

a pomohli firmě Paliva Energo roznést v Zábřeze a ve 

Zvoli reklamní letáky na prodej vánočních stromků. Na 

roznosu se podíleli nemalu měrou i rodiče – děkujeme! 

Na oplátku jsme obdrželi 3 metráky briket pro potřeby 

zábřežské klubovny. Díky všem zúčastněným budou 

kamna na Chillicothu i v tuhých mrazech sálat příje-

mným teplem! Wašte! 

 …  díky dlouhodobě dobrým vztahům Kiwi-

ho s majiteli zábřežské Levandulové kavár-

ny jsme se v prosinci mohli premiérově za-

pojit do předvánočního zpívání v rámci akce 

Česko zpívá koledy. Kiwi, díky za organizaci 

i kytarový doprovod! 

…  v poslední době se objevuje stále více akcí, na kterých se mohou setkávat 

oldskauti 95. klubu a přátelé našeho kmene. Díky nim dochází k utužení party, 

což je skvělá investice do budoucí spolupráce! O dalším bowlingovém turnaji si 

můžete počíst na stránkách této BK. 

…  dvoudenní akce s výjezdem na kolínskou regatu byla završena přesunem 

šavanského vybavení dosud uskladněného v bývalé vrátnici bludovského areálu 

NHKZ do lépe zabezpečených prostor. Opět se ukázalo, jakou oporu máme 

v mnoha rodičích, kteří nám ve svém volném čase přijeli pomoci. Materiálu ke 

stěhování bylo opravdu hodně, jejich pomoc tak byla vskutku vítaná - děkujeme! 

…  v Bludově také zasedala Kmenová rada a kromě mnoha jiných bodů 

projednala a finalizovala kalendárium na druhou polovinu šavanského roku. 

Všichni jste jej obdrželi do svých mailových schránek a naleznete jej i v tomto 

čísle BK, náčelnictvo tedy doufá v hojnou účast na kmenových 

akcích! 

…  do řad kmene se po delší odmlce opět navrací dlouholetý člen 

vanata Hobit, na kterého si jistě pamatují i mnozí ze současných 

[Přitáhn

ěte 

pozorno

st 

čtenářů 

zajímav

ou citací 
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členů. Uvidíme, jak se mu podaří navázat na předešlé roky strávené v Šavanech 

a jakým přínosem bude jeho další působení. Hobite, držíme ti palce! 

…  poslední předvánoční schůzka Koníků byla 

ozvláštněna přednáškou zvolského rybáře pa-

na Opravila. Naši benjamínci se tak dozvěděli 

mnoho zajímavého ze života obyvatel našich 

potoků, řek, tůní a rybníků. 

…  jak tomu bývá zvykem, šavanská vánoční nadílka se opět mohla pyšnit téměř 

stoprocentní docházkou členstva. Chyběli pouze Drozdík a Kachnička. 

…  4. ročník živého betlému ve Zvoli byl citelně poznamenán nepříznivým 

počasím, těsně před začátkem akce začalo krápat a následný vytrvalý déšť 

prověřil všechny účinkující i diváky, kterých i přesto dorazilo nemalé množství. 

Jak jsme psali již v minulém čísle, celá akce měla opět výraznou šavanskou stopu. 

Wašte!  

…  narozeninová gratulace míří v lednu do medvědího 

rodu k Neposedovi. Celá redakce Březové kůry přeje jako 

obvykle vše nejlepší a také mnoho dalších příjemných 

zážitků v kmenovém životě       

 

 

Vedení kmene Shawnee 
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UZLAŘSKÁ REGATA V KOLÍNĚ 

7. PROSINCE 2019 

Sešli jsme se v Zábřeze na nádraží. Nastoupili jsme 

do vlaku a jeli do Kolína docela dlouho. Bety se nau-

čila kouzlo a vyzkoušela ho snad skoro na každém. 

Vystoupili jsme a šli na regatu. Bylo to blízko. Vešli 

jsme do šatny. Převlékli jsme se a dali si menší svači-

nu. Šli jsme do tělocvičny a cestou jsme se zaregi-

strovali. Celé to začalo, i když tam bylo docela málo 

soutěžících. Běželi jsme každý přesně 3krát. Nebyli 

jsme zvyklí na jejich způsob autíček, takže byla ne-

jedna diskvalifikace. Poté běhaly týmy. Těch také ne-

bylo málo. Zaběhli jsme se přihlásit na soutěž regata 

poslepu. Jak se odběhala, vyhlašovali se stupně vítězů. V první kategorii byla 

1.Korálka, 2.Liška a 3.IQ. Poslepu byla 3. Čivava. V týmech byl 1. Odpad - 

MIČKINIKWA, Markéta, WATOKNAPA, Lasička a 3.Vlci - Liška, Korálka, IQ, Padák. 

MIČKINIKWA byl nejrychlejší úplně ze všech. Sbalili jsme se a udělali nástup. Šli 

jsme na vlak. Nastoupili jsme do vlaku a v tu ránu nám 

oznámili, že máme 60 minut zpoždění, protože se po-

rouchala lokomotiva. Nastoupili jsme tedy do přecpa-

ného vlaku, kde jsme se seznámili s jedním přiopilým 

pánem, který když projížděl vozíček nám každému kou-

pil brambůrky nebo oříšky. Vystoupili jsme v Zábřeze. 

Tam na nás čekal Komár, který nás odvezl do jeho to-

várny v Bludově, kde jsme spali. Najedli jsme se a na-

chystali jsme si spaní. Sedli jsme si ke stolu a Wáťa nám 

říkala něco o skautech. Hráli jsme hru sluníčko a mráč-

ky. Bylo hodně hodin, a proto jsme museli jít spát. WATOKNAPA nám zahrála 

písničky. 

Ráno nás WATOKNAPA probudila kytarou. Nasnídali jsme se a sbalili se. Přijela 

nám návštěva a to byla máma od Dredy. Naučila nás dělat turbánky. Zpívali jsme 

koledy. Pro mě a Sedmikrásku přijel můj táta. 

Ga. Vrabčák 
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JAK JSME DOPADLI NA REGATĚ V KOLÍNĚ 

1. místo Sa. MIČKINIKWA  18.1 s 

2. místo Slon   20.6 s Průzkumník Kolín  

3. místo Ivetka   21.2 s Průzkumník Kolín  

4. místo Ra. Lasička  22.2 s 

5. místo Werča   23.7 s Průzkumník Kolín 

6. místo Va. Čivava   23.9 s 

7. místo Va. Korálka  24. 3 s 

7. místo Kerlitos   24. 3 s Průzkumník Kolín 

9. místo Ga. Liška  25. 4 s 

10. místo Va. IQ   25. 1 s 

18. místo Bety   31. 6 s 

21. místo Sg. Sedmikráska 35. 9 s 

25. místo Padák   37.7 s 

29. místo Ga. Vrabčák  41. 2 s 

 

Na kolínské regatě soutěžilo v hlavní soutěži 52 uzlařů ve 4 kategoriích. Náš 

kmen Shawnee navázal na předchozí rok a dokázal získat hned 3 první místa a 

uniklo jen jediné z kategorie Kadetů, kde nemáme své zástupce. Škoda… 

Surikata nám schází. 

 

PŘÍŠTÍ REGATA JE 11. LEDNA V OLOMOUCI A JE NA VÁS, JAK SE BUDETE 

PŘIPRAVOVAT. VĚŘÍME, ŽE SE UZLOVAČKY NEPUSTÍTE ANI O VÁNOČNÍCH 

SVÁTCÍCH☺ 

Sa. MIČKINIKWA 
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KOLÍNSKÁ REGATA-STUPNĚ VÍTĚZŮ 
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ŠAVANI ZPÍVALI KOLEDY 

11. PROSINCE 2019 

Na druhou prosincovou středu připadla akce, která nebyla v pravém slova 

smyslu akcí kmenovou. Přesto ji většina Šavanů vzala za svou a dorazila před 

Levandulovou kavárnu, mnohdy i se svými rodiči, sourozenci nebo kamarády. O 

co se tedy jednalo?  Již o devátý ročník celorepu-

blikové akce Česko zpívá koledy, ke které se le-

tos oficiálně přihlásilo 940 míst v naší zemi. S ná-

vrhem naší účasti přišel Kiwi a od lanškrouns-

kého sněmu s šavanskými družinami vybrané 

české koledy poctivě trénoval. V den D také za-

jistil a nainstaloval ozvučení a pak spolu s námi 

čekal, až zvony na zábřežském kostele sv. Barto-

loměje odbijí šestou hodinu večerní. Ačkoli jsme 

se zpočátku obávali, že si v chladném adventním 

večeru budeme prozpěvovat sami pro sebe, těs-

ně před šestou se prostor před kavárnou docela 

slušně zaplnil. 

Kiwi přichystal pro příchozí namnožený zpěvník koled, a tak po odbití šesté 

hodiny a krátkém úvodním slovu WATOKNAPY jsme se společně s ostatními 

příchozími pustili do díla. Atmosféra u vánočně nasvíceného stromu vedle 

starobylého Domu pod podloubím byla více než příjemná a k dokonalosti snad 

chyběl jen venkovní prodej hřejivé levandulové kávy či vánočního punče. Snad 

se této příležitosti chopí mají-

telé kavárny příště. Každo-

pádně v nás zůstal příjemný 

pocit, že jsme přispěli Zábře-

hu svojí troškou k adventní 

pohodě a rozešli se domů do-

laďovat dárečky k nadcházejí-

cí kmenové nadílce. 

Sa. TAWASUTA 
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BOWLING TURNAJ OLDSKAUTŮ 

12. PROSINCE 2019 

Ve čtvrtek 12. prosince se u příležitosti narozenin 

MIČKINIKWY konal již druhý velký bowling 

turnaj. Tentokrát se nás na El Pasu sešla pěkná 

kopa. Nejednalo se jen o členy 95. klubu, ale i 

pozvané hosty.  Sešli se zde tito gratulanti a 

nadšenci bowlingu – členové klubu Gurchu, 

TAWASUTA, Ferda, MIČKINIKWA, WYOMING, 

Komár, WATOKNAPA, Mráček, Kraken, Kiwi a 

dále pak Heluš s manželem Danem, Zdeněk, 

Luboš a Lenka, Eva, Lucka, Eddie, Dominik, Píďa, 

Tarzan, Tony… MIČKINIKWA obdržel hromadu 

dárečků a nejvíc jej potěšila malá sbírka kapesních nožů… asi se někteří gratulanti 

domluvili. 

 Kdo měl zájem, tak se přihlásil do kategorie jed-

notlivců nebo zvolil týmovou soutěž. Byli ale ta-

ké ti, kteří se především přišli pobavit a poznat 

nové tváře. O bohaté občerstvení se postarala 

Marky s MIČKINIKWOU, a tak se neumíralo hla-

dem. Mnozí vyslyšeli prosbu MIČKINIKWY a do-

razili v kmenovém šavanském tričku, takže se to 

na El Pasu pěkně modralo. Měli jsme pronajaty 

dvě dráhy, a tak 

si jistě zahráli 

všichni zájemci. 

Bylo zajímavé 

sledovat všechny styly házení bowling koulí a ně-

kterým jsme se i zasmáli       

V prvním kole se bezvadně rozehrál tým TAWA-

SUTA s Píďou a jejich 103 bodů jim nakonec sta-

čilo na celkové 3. místo. 
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V jednotlivcích se pomalu začal prosazovat skoro 

profík Kiwi. Nezapomenutelný je také nejstarší hráč 

turnaje Gurchu, který jako příslušník bývalé socialis-

tické armády dokazoval, že granáty ještě házet umí. 

Patří mu titul BOMBA ROKU. V druhém kole se pro-

sadil tým Mráček a Zdeněk, kteří nasázeli 135 bodů 

a tímto si vyházeli první místo v turnaji. V jednotliv-

cích čaroval Kiwi a jeho 176 bodů byl i jeho osobní 

rekord, který se mu skoro ještě podařilo v dalších 

kolech vylepšit. Třetí kolo nic nezměnilo. Čtvrté ko-

lo, které celé setkání ukončovalo, bylo klidné a my 

si jej užívali. Díky WYOMINGOVI máme také pěkné 

snímky na našich stránkách shawnee.cz. 

Konečné umístění jednotlivci: 1. místo Kiwi – 176, 2. místo Tarzan – 91, 3. místo 

Gurchu - 87 bodů. 

Týmová soutěž: 1. Mráček a Zdeněk, 2. Heluš a Dan, 3. TAWASUTA a Píďa, 4. 

místo MIČKINIKWA a Marky, 5. místo Kraken a Lucka a 6. místo Eddie a 

Dominik. 

 

Sa. MIČKINIKWA 



13 
 

VÁNOČNÍ NADÍLKA 

14. PROSINCE 2019 
Sešli jsme se ve čtvrt na tři na autobusové zastávce 

v Hrabové a jakmile dorazili i Vlci a Medvědi ze Zá-

břeha, vydali jsme se do hrabovského kostela. 

Tam už na nás čekala WATOKNAPA s MIČKINIK-

WOU a uvedli nás dovnitř. Po zahájení jsme si mezi 

družinami zasoutěžili o to, kdo jako první přesype 

štěrcháním korálky z jedné láhve do druhé. Pak 

každá družina vyslala jednoho zástupce, který měl 

co nejdříve profouknout bublinu kruhem. Pak 

jsme se podívali na scénku Vlků. Měli ji sehranou 

na způsob pohádky o 12 měsíčkách, ale místo mě-

síců to byly obchodní domy. Pak dorazil Kiwi, za-

zpívali jsem si pár písniček a zahráli si pár her. Po-

tom nám svou scénku předvedli Koníci. Následo-

vala hra, ve které se mělo na jednoho člověka z 

každé družiny nacvakat co nejvíce kolíčků na prá-

dlo. Pak jsme na scénu nastoupili my Káňata se 

svou Salámovou chaloupkou. Jako poslední hráli 

Medvědi, kteří nám předvedli upravenou verzi 

"Veliké řepy". 

A pak už byl čas chystat se na slib, který se skládal naho-

ře ve velkém sále. Letos slibovalo celkem dost lidí a to: 

Bety, Čmelák, Lasička, Liška, Sasanka, Sedmikráska, já, 

Koloušek a Vrabčák.  Všichni si slib úspěšně splnili a 

dostali svůj dekret a odznak. 

Potom jsme se vrátili do místnosti se stromečkem a tři-

náct vybraných lidí zapalovalo svíčky na stromečku. 

Pak už nastal čas na rozdávání dárečků. Myslím si, že 

jsme si nadílku moc užili a že si každý odnesl nejeden dáreček. 

Ga. Čivava 
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HLEDÁNÍ LILIE 
 

Když jsem dostal v emailu pozvánku na tuto skautskou akci, hned jsem věděl, že 

pojedu. Rozeslal jsem přátelům z 95. klubu Bratři ohně informace a čekal, kdo 

projeví zájem o tento film.  

Můj zájem plynul také ze znalosti počátků obnovy skautingu v Československu a 

také jsem měl to štěstí, že jsem se obou dvou velkých akcí, kterými tento film 

provázel, mohl účastnit.  

 

K přiložené pozvánce byl také sepsán tento text: 

Když se v listopadu 1989 zhroutil komunistický režim, zažívali čeští skauti stejnou 

euforii jako všichni (neb – po desítkách let skončil politický dohled, zákazy, 

špehování a persekuce, konečně bylo možné budo-

vat hnutí v úplné svobodě). Ukázalo se, že obnova 

nebude snadná: že je třeba vyrovnat se s minulostí, 

v níž každý obstál jinak, se světem, který se snad až 

příliš rychle měnil, s novými trendy v pedagogice a 

v technologiích, s otázkami víry v jedné z nejsekula-

rizovanějších společností… Jakou cestou a jakými 

peripetiemi prošel český skauting v polistopadové 

době? Odpovědi hledá dokumentární film Adama 

Drdy a Viktora Portela, v mnohém navazující na je-

jich předchozí snímek Skauti bez lilie. 

30 let, které letos uplynuly od sametové revoluce, jsou za více než sto let 

existence skautingu tím vůbec nejdelším obdobím, kdy Skaut nikdo nezakázal. 

Jinak si skauting prošel již třemi zákazy: jednou za to mohli nacisté (1940-45), 

dvakrát komunisté (1950-1968, 1970-1989). Prokázal tak obrovskou nezlomnost 

a soudržnost, kterou jen tak nějaká totalita nezdolá. To vše si letos připomínáme 

a chceme vás pozvat na promítání tohoto filmu mapující začátky naší novodobé 

historie skautingu u nás. 

Skautky a skauti z Postřelmova. 
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Nakonec se na promítání filmu za naše středisko Šavani vypravili Rony, Marky a 

já. Z celého junáckého okresu tu skoro nikdo nebyl a těch pár jedinců z ostatních 

středisek bychom tu napočítali do 20. Samotný film byl několikrát přerušen a 

muselo se čekat na opětovné nastartování, ale nakonec jsme vydrželi. Nakonec 

jsem se tam dokonce viděl jako účastník 4. junáckého sněmu, kde jsem byl tehdy 

s bratrem Zdeňkem Smrčkou. Z této akce máme také několik fotografií ve 

střediskové kronice zábřežského střediska město. Bylo také fajn se tam setkat 

s postřelmovskými členy, se kterými máme dlouholeté dobré vztahy a poslední 

společnou akcí byl táborový program u nich na tábořišti Koruna. A my je zase 

pozveme třeba na oldskautský paintball turnaj, který se bude konat někdy 

v květnu roku 2020.  

 

Pro BK sepsal MIČKINIKWA 
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DÍVČÍ HISTORICKÁ TŘINÁCTKA 

 

 

1.    Sachem           WATOKNAPA      125 OP 6 M 

2.   Sachem           Mimi        79 OP 4 M   

3.    Sagamor Eddie 89    OP 2 M 

4.    Sagamor    Sedmikráska 53 OP 2 M 

5.    Ranger Lasička              49    OP 

6.    Ranger Gedžitka 40 OP 1 M 

7.    Ranger Betty 36 OP 

8.    Gaosed Čača 47 OP 

9.    Gaosed Čivava 41 OP 

10. Gaosed Liška 39 OP 

11. Gaosed Tkanička 20 OP 

12. Gaosed Pižla 16 OP  

13. Vanata Surikata 37 OP 

 

Pro BK MIČKINIKWA 
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NOVINKY Z DRUŽIN 
KÁŇATA SE LETÍ PŘEDSTAVIT.… 

Na začátku letošního školního roku má 

rod Káňat před sebou velkou změnu. 

Před prázdninami jim odešla rádkyně 

Surikata a na táboře se konečně dozvě-

děli, kdo že je vlastně povede dál – 

WATOKNAPA. 

Ani netušíte, jak jsem byla nervózní 

před první schůzkou. Možná si myslíte, 

že přeháním, ale je to pravda. Káňata 

jsou super parta, která se díky Surikatě opravdu semknula záviděníhodným 

způsobem a nebylo pro mne úplně samozřejmé, že na to navážu. 

Surikata je úplně jiná než já, ale s Káňaty jsme ten přechod evidentně zvládli a 

teď už jedeme na plný plyn. 

Schůzky stejně jako u Vlků vyplňujeme nejen hraním her, ale také plněním (nebo 

spíš přípravou na plnění) OP. 

Leckterá už většina i zdolala, jako třeba morseovku na čas, uzly za zády, či šifry. 

Díky potížím s prostorem ke scházení nemají Káňata klubovnu, jakou by si přála, 

ale snad se blýská na lepší časy. Každopádně ale můžete sledovat naši nástěnku, 

a to vedle dveří do knihovny na Obecním úřadě, což si myslím, že je super krůček, 

za který vděčíme ochotě pana starosty – děkujeme       

 Na společných kmenových akcích se 

družina potkává a soupeří v kláních 

hlavně s Vlky a musím říct, že boje to 

jsou krásné a v přátelském duchu. 

Například na sněmu – v bojích o skalpy 

a Agitanovo roucho byl boj 

nerozhodný, ale nakonec zvítězila 

Káňata. Zato třeba na Uzlařské regatě 
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v Kolíně uspěli lépe Vlci       Ale my jim to ze srdce přejeme a všichni jsme jim 

fandili, stejně jako oni nám. 

Musím družinu pochválit i za to, jak hezky 

si vedou kroniku – WAŠTE. Střídají se 

v zápisech celkem pravidelně všichni 

členové. Stejně jako ve výrobě 

upomínkových lístečků za jednotlivé 

schůzky, které jsem zavedla. 

Pomáhali jsme nejednou společně i 

přírodě a to nejen na kmenové akci v ZOO Olomouc, ale také kolem Zvole 

společně s Koníky.  A jestli si myslíte, že to byla jen práce, práce a žádná zábava, 

tak to neznáte dcery a syny kmene Shawnee      . 

 

Na Vánoční nadílce, po slibu se 

družina změnila na většinově 

skautskou s jednou světluškou – 

WAŠTE. 

Do dalšího kalendářního roku 

máme v plánu společně 

pokračovat v plnění OP, ale také 

zažít společně spoustu super chvil.  

A já jsem ráda součástí tohoto 

dění. 

                                                                                        

Rádkyně Káňat WATOKNAPA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Venku nám sice teprve začala zima, ale uvidíte, že to nebude dlouho trvat a 

příroda se opět začne probouzet do nového života. V tu chvíli začnou naši 

opeření spoluobyvatelé planety Země hledat vhodný úkryt, z něhož by po pár 

týdnech vyvedli další mladou generaci. Nyní tak máte dost času zapracovat na 

tom, abyste jim s tímto hledáním pomohli a ještě za svou snahu získali další orlí 

pero! Stačí se domluvit s taťkou nebo dědou, aby vám zapůjčili svoji dílnu nebo 
pracovní stůl v garáži a vhodné nářadí, poohlédli se spolu s vámi po nějaké 

vhodné desce a můžete se vrhnout do díla! 

Je jasné, že velikost budky by měla odpovídat ptačímu druhu, který by mohl 

budku následně zabydlet, pro zjednodušení se vrhneme na budku pro menší 

ptáky jako jsou sýkory či pěnkavy. 

Co se týče stavebního materiálu, tak pokud máte možnost si vybírat, bude 

z hlediska odolnosti nejvhodnější z dubu nebo buku, která vydrží vzdorovat 

počasí přeci jen déle než třeba smrk, ale i ten svému účelu pár let poslouží. 

Ostatně životnost budky můžete prodloužit také natřením hotového díla nějakou 

vhodnou zdravotně nezávadnou barvou, s jejímž výběrem vám určitě pomůžou 

v prodejně. Tloušťka desky by měla být asi 2 cm, šířka okolo 15 cm. 

Připravíme si díly o následujících rozměrech: 

Zadní stěna – obdélník, délka delší strany cca 38 cm 

Boční stěny – horní strana bude zešikmená, dolní rovná, tvar tedy bude „shora 

useknutý obdélník“, jehož delší strany mají rozměry cca 26 a 22 cm 

Přední stěna – obdélník, délka delší strany cca 22 cm (příp. 18,5 cm – viz níže) 

Střecha – obdélník, délka delší strany cca 20 cm 

Dno – obdélník, délka delší strany cca 12 cm 

Z tvaru bočních stěn a uvedených rozměrů plyne, že kvůli stékající vodě bude 

střecha budky zešikmená, aby po ní mohla stékat voda, a nad přední stěnou nám 

vznikne přesah, aby ptáčkům nezatékalo dovnitř.  
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 Než se pustíte do zkompletování připravených 

dílů, musíte vyrobit vchod. Máte-li vykružovací 

pilu, vyřežte s ní do stěny otvor o průměru 3,5 

cm, jehož střed bude od dolní strany vzdálený 

asi 18 cm. Pokud tento nástroj k dispozici ne-

máte, vyrobte přední stěnu kratší, jak již bylo 

naznačeno výše u výčtu jednotlivých dílů. O-

tvor vznikne pod střechou v celé šířce budky (viz obrázek hotové budky níže).  

V této chvíli už se můžeme věnovat sešroubení 

celé budky. Použijte k tomu dostatečně dlouhé 

vruty do dřeva. Hřebíky by nemusely udržet bud-

ku pohromadě; až bude vystavena dešti a slunci, 

dřevo bude pracovat a časem by mohlo dojít na-

příklad k vypadnutí dna.  

 Před instalací střechy bude vhodné ji na horní straně 

sešikmit dle obrázku, střecha tak lépe přilne k zadní 

stěně a do budky nebude zatékat. Máte-li k dispozici 

nějaké zbytky střešní lepenky anebo plechu, můžete jimi 

střechu pokrýt, opět docílíte delší životnosti vašeho díla. 

Zbývá již jen připevnit dno. Do něj můžete vyvrtat 

několik malých otvorů, pokud by do budky přeci 

jen zatékalo, voda jimi bude moci odtéct. Chce-

te-li být precizní a budete-li mít možnost budku 

po každé sezoně čistit, můžete s pomocí pantů a 

zástrčky vyrobit výklopné dno. Na podzim pak 

budete moci snadno dno odklopit a odstranit staré hnízdo. Nebojte se, ptačí 

obyvatelé si rádi postaví každé jaro hnízdo nové a vy tak snížíte nebezpečí šíření 

nemocí a výskytu ptačích parazitů. I přes čistotnost ptačích rodičů se jim totiž 

nepodaří vynosit z hnízda všechen trus a zbytky potravy a staré hnízdo tak může 

být místo bezpečného pelíšku pro nově vylíhnutá ptáčata spíše rizikem pro jejich 

zdraví. 

Přeji vám úspěšné dokončení vaší budky a mnoho příjemných zážitků při pozoro-

vání jejích obyvatel. 

Sa. TAWASUTA (s využitím webu www.naradi-skil.cz) 
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OHNIVECKÁ STOPA  
Na začátku kmenové činnosti, kdy jsme byli jen chlapeckým indiánským 

kmenem, jsme se rozhodli tábořit také v zimních podmínkách.  Byli jsme tehdy 

nezkušení táborníci, ale o to více nadšení pro myšlenku       V jedné z prvních 

šavanských kronik jsem našel zápis ze zimního táboření roku 1990.  Do kroniky 

sepsal   Kim /dnes Sachem WYOMING/. Byla to doba obnoveného skautingu a 

nadšení z činnosti bylo znát. Kronika zaznamenala tento záznam o akci.  

 Zimního tábora se zúčastni-

lo 13 bojovníků našeho 

kmene.  MIČKINIKWA, Kim, 

Marvin, Chlup, Hřivnáč, Vl-

če, Mrzout, Sokol, Bary, Tu-

lák, Medvěd, Sony a Miki.  

Těchto třináct hochů se se-

šlo dne 27. 12. 1990 v Zá-

břehu na autobusové sta-

nici Valová. S menšími pro-

blémy jsme se přemístili se 

všemi batohy, saněmi a indiánskými stany teepee autobusem do Klášterce, 

odkud jsme vyrazili pěšky na určené místo. Cesta ubíhala zprvu dobře, ale jakmile 

jsme vjeli do lesa, situace se rázem změnila, neboť se sáně začaly bořit do sněhu, 

což byla hrozná makačka. Přes všechny tyto nesnáze jsme zdárně dorazili na 

táborové místo, kde však již tábořil Hraboš se svými hochy, proto jsme své týpí 

postavili o něco dál. Ne-

bylo to však tak lehké, 

hlavně né napoprvé, ne-

boť nám plátno moc ne-

pasovalo a MIČKINIKWA 

s tím nebyl spokojen. Na-

konec však vše dobře do-

padlo a asi za hodinu jsme 

byli ubytovaní. Většina 

z nás vyrazila na dřevo, a-

bychom mohli týpí řádně 
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večer vytopit. Kolem 17. hodiny jsme již seděli kolem ohníčku, který vydával 

příjemné teplo, a hráli hry, které si připravil na tuto akci Kim. Po krátkém 

povídání jsme okolo 22. hodiny zalehli a každý dost rychle usnul. Ráno po 

probuzení jsme absolvovali krátkou rozcvičku, kterou vedl Kim. Po této rozcvičce 

jsme posnídali a rozešli se splnit každý svůj svěřený úkol. Většina z nás pracovala 

na přípravě dřeva na poslední táborový večer. V tomto dni si také každý z nás 

našel materiál na lacrosku a zhotovil indiánská počítací dřívka. S těmito dřívky 

jsme večer hráli různé hry. V těchto hrách celkově zvítězil Vlče. Nejmladší 

účastník táboření. Hráli jsme také prospektory, ve které se proslavil výrokem 

člen rodu Vlků Sokol… Mám riskovat? …       

 A proto mu byla na-

vrhnuta bájná přez-

dívka BOB SAINT 

CLARK!  Tento večer 

jsme šli spát až ve 23 

hodin. Poslední den 

bylo ráno překvapi-

vé, neboť velmi sně-

žilo a tento sníh se 

nabalil na tee-pee, 

jehož balení byla 

přímo úmorná prá-

ce. Vše se však poda-

řilo sbalit a uklidit. Po obědě jsme se začali přesouvat pěšky do Horních Studýnek 

a odtud autobusem zpět do Zábřehu. Po příjezdu do Zábřeha jsme šli ještě do 

klubovny, kde proběhla druhá část kmenové hry a také kmenová rada. Po této 

radě jsme se rozešli domů. Myslím, že se všem přítomným zimní táboření líbilo.   

Kim--- dnes WYOMING.    

 

 

Pro BK z kroniky vybral MIČKINIKWA 

 



23 
 

KALENDÁRIUM LEDEN-ČERVENEC 
11. ledna – uzlařská regata v Olomouci. Na brigádě v ZOO 

jsme Želvě rádi přislíbili účast na další regatě pořádané 

jejím oddílem Rysi. Aktuální výkony našich uzlařských es 

naznačují, že ani letos ostudu neuděláme! Uzlují Vlci a 

Káňata pod vedením MIČKINIKWY. 

Do Olomouce ale vyrazí s WATOKNAPOU a TAWASUTOU 

i naši benjamínci z družin Koníků a Medvědů, pro které 

bude připraven speciální program, neboť většině z nich 

zatím zůstává uzlařské umění zahaleno tajemstvím. 

24.-26. ledna – uzlařská regata v Ostravě. Zoceleni kláním v Olomouci vyrazí 

s MIČKINIKWOU naši borci o dva týdny později na neoficiální mistrovství ČR do 

Ostravy. Loni některé z nich skolila tréma, dobudou letos významných úspěchů? 

Nejen uzlováním však živ je Šavan, v Ostravě nás během této trojdenní výpravy 

čekají s WATOKNAPOU a TAWASUTOU i další cíle. Akce je určena jen pro Vlky a 

Káňata. 

15.-16. února – družinové výpravy s noclehem. Šavan-

ské rody vyrazí se svými rádci tmelit partu, cíle budou 

včas oznámeny. Koníci a Medvědi vyráží společně pod 

vedením Eddie, Lasičky a TAWASUTY. 

29. února –indiánský den v Bludově. Zatímco loni byla tato akce mezioddílová, 

letos proběhne „pouze“ v kruhu našeho kmene, o to více se však můžeme 

společnému tvoření věnovat a pod vedením zkušených mentorů si jistě rozšíříte 

svoji sbírku vlastnoručních výrobků. Určeno rodům Káňat a Vlků. 

14. března – 25. české pow-wow v Kladně/kmenová výprava. 

Již potřetí vyrazí zájemci na dobrovolný výjezd do Kladna, aby 

zhlédli přehlídku originálních indiánských tanců. Ostatní 

členové kmene včetně našich nejmladších si v tomto termínu 

užijí výpravu pod vedením Eddie a Dredy. 

27.-29. března – 112. šavanský sněm. Jedná se o trojdenní akci, místo bude včas 

upřesněno. Sněm vede MIČKINIKWA, mezirodové klání náčelnictvo. Akce je 

určena pouze starším členům, tedy družinám Vlků a Káňat. 
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17.-19. dubna – výprava k Mohawkům. Nastal čas oplatit našim 

kamarádům z Příbrami jejich výjezdy na naše akce a tábory. Akci 

vede WATOKNAPA, určena je pro rody Vlků a Káňat. O svou vý-

pravu o tomto víkendu nepřijdou ani Medvědi s Koníky, kteří vyráží 

v sobotu na jednodenku s MIČKINIKWOU. 

29. dubna -3. května – jarní táboření na Drozdovské Pile. Začátek května bude 

již potřetí patřit dobrovolnému indiánskému táboření v týpí na louce u řeky 

Březné v Údolí černého čápa. Akci zajišťuje TAWASUTA. 

2. května – bitva u Kanawhy. Stejně jako loni proběhne i letos v rámci táboření 

tato tradiční šavanská akce. Vede MIČKINIKWA a akce platí pro celý kmen. 

16. května – výprava pro starší pod vedením Kiwiho a WYOMINGA. Cíl a program 

bude včas upřesněn.  

30.-31. května – 113. kmenový sněm. K dalšímu sněmovní-

mu ohni zasedneme netradičně spolu se spřáteleným kme-

nem Hvězda severu z Brna. Sněm se koná u nich a je určen 

pouze pro rody Káňat a Vlků. Akci vede MIČKINIKWA. 

20. června – výprava v indiánském oblečení. Jednodenní stylové putování 

v indiánském oděvu z našeho tábořiště u Štítů do Hoštejna je určeno primárně 

rodům Káňat a Vlků, v případě zájmu mohou vyrazit i mladší, podmínkou je 

indiánský oděv. Nechme doma civilizační výdobytky a nalaďme se na blížící se 

letní tábor! Putování vedou MIČKINIKWA a TAWASUTA. 

26. června – zakončovačka. Závěr dalšího školního roku prožijeme opět společně 

a uzavřeme tak další rok šavanské činnosti před odjezdem na letní tábor! 

Samozřejmě se jedná o celokmenovou akci včetně Koníků a Medvědů, vedou 

podnáčelnice Eddie a Dredy! 

1.-15. července – letní tábor u Štítů. Na tábor vyrážíme oficiálně ve středu, 

zájemci však mohou v případě volna vyrazit již v sobotu 27.6. a spolu s Dredy a 

MIČKINIKWOU přiložit ruku k dílu při budování tábořiště. Pro členy Koníků a 

Medvědů se počítá s týdenním trváním tábora (1.-8. července) 

Červnové soboty budou opět věnovány před-

táborovým brigádám. Každý táborník by se 

měl alespoň jednou zapojit, děláme to pro se-

be! Také rodiče jsou jako vždy vítáni!  
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ROKY V KMENI ŠAVANŮ 
Nedávno jsme v kmeni objednali lipové lístky, které v našem kmeni znamenají 

roky členství. Lístky již nejsou plechové, ale našívací a dají se tedy bez problémů 

i prát. Pro dnešní Březovou kůru jsem sepsal tabulku, jak dlouho jste v našem 

kmeni…Kdy jste do kmene vstoupili…. 

1988 MIČKINIKWA a AJAGU – vznik kmene Šavanů Zábřeh 

1990 TAWASUTA – rok vstupu kmene do skautského hnutí 

2012 Eddie – vstupuje do rodu Ledňáčků Zvole 

2013 Sedmikráska, Vrabčák – počátek zvolských Koníků 

2014 Lasička, Liška, Koloušek  

2015 Sasanka  

2016 Dino, Čivava  

2017 Beran, Větvička, Mrkvička, Beruška, IQ, Korálka, Čmelák  

2018 WATOKNAPA, Drozdík, Neposeda, Bety, Mráček, Ferda 

2019 Dredy, Jitřenka, Kachnička, Čertík, Anička, Střela, Padák, 

                Morče, Myška, Rakeťák  
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Rok s rokem se opět sešel a náš kalendární rok je u konce. Co ale stále pokračuje, 

je naše celoroční bodování. Cílem skautingu je, mimo jiné, neustále se zlepšovat. 

Dobrý námět na novoroční předsevzetí, nemyslíš? Proto, jestli chceš pár bodíků 

navíc, zkus vyluštit tyto šifry a do 25. 1. 2020 zašli správné odpovědi na 

edita.riff@seznam.cz 

1)  

 

 

 

 

2)  

 

     1 7 N35 PLN6 4R17N9CH 82C3! 

3)  

     //----/-/./.-..//-…/-.--/…//...-/./-.././-//.---/.-/-.-/-.--/----///? 

4) 

 

 

5)  

      0202 KOR ÝVON ÝNTSAŤŠ 

  

Sg. Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 Pro úspěch je třeba udělat maxi-

mum! Chcete-li být úspěšní, nestačí 

pouhý talent. Zapotřebí je také od-

hodlání, píle, sebeobětování, štěstí 

a….a přesto občas zůstanete těsně 

pod vrcholem. Leckdy je třeba přidat 

i špetku něčeho navíc, čím předčíte 

soupeře! Toho všeho si byla vědoma 

i Korálka, která vyrazila na regatu do 

Kolína s jasný cílem zvítězit! A na co 

tedy nakonec vsadila? Na haku! Jistě jste mnozí viděli haku v podání ragbistů 

Nového Zélandu. Jedná se o původně maorský bojový tanec, kterým si bojovníci 

před bitvou jednak dodávali odvahu a jednak jím zastrašovali své nepřátele. Na 

obrázku vidíte finální nácvik Korálčiny haky s její starší sestrou a jistě je vám 

jasné, že Korálka budila hrůzu u všech svých soupeřů! A nejen u nich! Dva 

z rozhodčích dokonce opustili sál tělocvičny se zděšeným pláčem a jeden z nich 

dle našich zpráv dodnes nedokáže usnout bez plyšového krtečka a pohádky na 

dobrou noc! Úspěch se však dostavil a Korálka ve své kategorii zaslouženě 

zvítězila! Wašte! 

 Vrabčák průkopníkem! Při plnění OP „Zná 10 

druhů šifer“ Vrabčák vynalezl nový způsob využi-

tí morseovky! Stromečky, traviny, uzlíky? To vše 

už tu bylo! Ale co bubliny? Malá bublina přeci 

může být tečka, velká pak čárka! A kdo by se 

s tím kreslil? Vždyť vysílat se dá i pěkně naživo! 

Jistě, našlo se mezi námi pár skeptiků, kteří nové 

metodě neuvěřili, ale ty Vrabčák rázem umlčel 

praktickou ukázkou. V průběhu šavanské nadíl-

ky do sebe najednou zničehonic nalil půl litru 

běžného jaru a během následujících 16 minut 

odvysílal celou první kapitolu prvního dílu Tekumseha! Pro věčné nedůvěřivce 

malá ukázka – na fotografii je autor nápadu zvěčněn při vysílání písmene A. 

- ŠATAZPRAS - 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

CO JE NOVÉHO MEZI ZÁLESÁKY V EKOŠKOLE HRABOVÁ 

Ve školním roce 2020/2021 nám končí období, pro které nám byl 

mezinárodní titul Eco-Schools udělen. V příštím školním roce nás potřetí čeká 

obhajoba tohoto titulu s prokázáním splnění jednotlivých kroků před auditory. 

Na začátku tohoto školního roku nás čekala obnova Ekotýmu. Být členem tohoto 

týmu znamená nejen si každý pátek přivstat a být ve škole v 6:45, ale souhlasit i 

s mimořádnými schůzkami či akcemi třeba o víkendech a prázdninách, no a 

v neposlední řadě mít také ekologického ducha. O práci v Ekotýmu byl velký 

zájem, a tak kandidátka čítala asi 30 zájemců. Ze zkušenosti víme, že je optimální 

pracovat s menší skupinou, a tak se v září konaly u nás ve škole volby. Všechny 

děti naší školy mohly dát svoje hlasy pěti zástupcům, o kterých si myslely, že 

splňují daná kritéria. A vida! Nový Ekotým byl na světě. Tvoří jej 8 dětí – kluci a 

holky od druhého ročníku až po pátý. 

A co jsou nové úkoly, do jejichž plnění se s chutí sobě vlastní hned pustili? 

Vstoupili jsme do pilotního projektu organizace Tereza a ČEZu a měříme vnitřní 

prostředí naší školy. Projekt se jmenuje CO2 je ve vzduchu? Tento projekt se nese 

v duchu badatelsky orientovaného vyučování, kdy si skupinky dětí stanovují 

svoje hypotézy, potom bádají a vyhodnocují. My k tomuto účelu máme půjčený 

speciální měřák, který měří nejen kvalitu vzduchu v jednotlivých prostorách naší 

školy, ale také teplotu, hluk a světlo. 

Dalším okruhem, o kterém hodně diskutujeme, je problém dopravy. Víte, že naše 

děti v poselství světu, které zaznělo k Mezinárodnímu dni Ekoškol, by byly pro 

zrušení cest a chodníků? Aby bylo víc 

zelených trávníků a rozkvetlých luk? 

Pro dopravu v naší obci děláme aspoň to, 

že je nás občas vidět u silnice v reflexních 

vestách, počítáme průjezd vozidel v růz-

ných časech, stanovujeme si hypotézy, 

kolik řidičů porušuje nejen rychlost, ale 

nevěnují se plně řízení vozidla. O všech 

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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závěrech se pak snažíme informo-

vat veřejnost, ale i Policii ČR. S tou 

jste nás měli možnost vidět právě 

5. prosince v dopoledních hodi-

nách na společné akci Mikuláš ne-

bo čert. 

Jednalo se o preventivní akci za-

měřenou na kontrolu rychlosti 

projíždějících vozidel, dokladů, zimní výbavy i hladiny alkoholu. Hrabčata se na 

akci dlouho připravovala - vyrobila andílky, nabalila sáčky s uhlím. Ti vzorní řidiči, 

kterých bylo víc, dostali anděla s přáním: Ať vás provází na vašich cestách! A pár 

jedinců, kteří si odváželi uhlík se slovy: Polepšete se! Mělo možnost nápravy a 

mohli nám zazpívat nějakou písničku. 

Kéž by se do povědomí všech řidičů 

projíždějících nejen Hrabovou do-

stala tato výstraha jako ponauče-

ní, že nejsou na cestách sami a že 

spěch se nevyplácí. 

Za celý Ekotým i Zálesáky vám 

všem přeji, aby vás všechny vaše 

cesty dovedly, kam mají, a vy se na 

nich radovali z každé nové zkuše-

nosti a krásy světa. 

Eva Mráček Vysoudilová, koordinátorka Ekoškoly v ZŠ Hrabová 
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DĚNÍ U MOHAWKŮ 

PROSINEC 2019 

❖ O víkendu od 30. 11. do 1. 12. probě-

hla letošní poslední víkendová výpra-

va. V sobotu jsme se po třech měsí-

cích opět podívali do Brd. Pohoří tá-

hnoucí se od Prahy na jih až za Pří-

bram, které je jedinečné trampskými 

kempy, které jsou většinou hluboko 

v lesích, a většina lidí jen chodí po 

cestách okolo a o kempech neví. Kempů je v Brdech okolo 50. Někde je 

jen ohniště s lavičkami, jinde i přístřešek nebo malá chatička. Kvůli 

úpadku trampingu ale kempy chátrají, a to je škoda. Naším cílem byly 

právě brdské kempy. Z města Dobříš jsme se vydali jinou cestou než 

obvykle. Šli jsme hlouběji do lesa, aby nám náčelník mohl ukázat kempy, 

které nikdo ze stávajících členů nezná. Během dne jsme navštívili 

celkem 8 kempů, a z nich jsme dva objevili. Už za tmy jsme se vrátili do 

klubovny, kde jsme přespali. V neděli jsme šli do bazénu, abychom si 

pocvičili plavání a mohli jsme se také trochu vyblbnout. Výpravy se 

zúčastnilo 5 členů.  

 

❖ Druhou prosincovou akcí byly tradi-

ční vánoční nadílky – Nadílka lesní zvěři a 

Vánoční nadílka Kmene Mohawk. Obě se 

uskutečnily v sobotu 14. prosince. 

Dopoledne jsme v počtu 5 lidí šli na ko-

pec Květná, který je za Příbramí. Zvířát-

kům jsme tam do krmelce přinesli něja-

ké jídlo. Odpoledne jsme strávili přípra-

vou na oddílovou nadílku, která započa-

la ve čtyři hodiny. Opět nás čekala sou-

těž Zlatá stuha, jejímž vítězem se stal 

Roy, proběhl také Obřad 13 svíček (v oddíle je nás málo, takže pouze 7 

svíček). Od šesti hodin mohli přijít rodiče. S nimi se mluvilo o programu 
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na příští rok, táboře, celoroční hře a cho-

vání členů. Zároveň se představila Tajná 

vánoční činnost – dárek pro oddíl, který 

oba klany tajně připravovaly od října. 

Klan Modré Želvy vyráběl venkovní hru 

Möllky, klan Hnědého Medvěda uklízel 

klubovní půdu a náčelnictvo (pouze ná-

čelník Kanyatara) dělalo v kůlně místo pro sekačky. Oba klany si díky 

přípravě Tajné vánoční činnosti splnily další etapu celoroční hry Rychlé 

šípy. Na nadílce se také zpívalo a jedlo cukroví.  

 
❖ V pondělí 16. 12. Nadešel čas na letošní poslední schůzku a zároveň 

akci. Na schůzce jsme se věnovali především plnění našich stezek, které 

by nám měli pomáhat na naší cestě. Po delší době jsme si také zahráli 

hru Králíček. Na příští akci se sejdeme až v neděli 5. 1., kdy nás čeká 

dobrovolná klubovní neděle. V plánu je korálkování a plnění orlích per. 

 

❖ Během prosince pokračuje naše celoroční hra na motivy Rychlých šípů, 

ve které jako klany bojujeme v mnoha 

úkolech různého typu. Za každou splněnou 

etapu dostaneme komiks s příběhem, ze 

kterého etapa byla, a jednotlivé příběhy si 

postupně zakládáme do alba. Hra byla 

započata na začátku listopadu a potrvá do 

konce června. Vyhlášeno bylo už asi 18 etap.  

 

❖ Děkujeme TAWASUTOVI za jeho článek do našeho oddílového časopisu 

Ondaqua. I díky němu tak po dlouhé době vyšel časopis, který měl 6 

stran A4. 

 

❖ Za Kmen Mohawk přeji celému kmeni Shawnee pohodové prožití Vánoc 

a dobrý vstup do nového roku, kdy se, doufám, opět setkáme na 

nějakých akcích. Ať žije váš i náš kmen a naše spolupráce. 

 

Pro BK Imnu 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 
Zafúkané (Fleret)  

 

1. Větr sněh zanésl z hor do polí, 

já idu přes kopce, přes údolí. 

Idu k tvéj dědině zatúlanej, 

cestičky sněhem sú zafúkané 

  

Ref.: Zafúkané, zafúkané, 

kolem mňa všecko je zafúkané. 

Zafúkané, zafúkané, 

kolem mňa všecko je zafúkané. 

  

2. Už vašu chalupu z dálky vidím, 

srdce sa ozvalo, bit ho slyším. 

Snáď enom pár kroků mi zostává 

a budu u tvého okénka stát. 

  

Ref.: Ale zafúkané, zafúkané, 

okénko k tobě je zafúkané. 

Zafúkané, zafúkané, 

okénko k tobě je zafúkané 

  

3. Od tvého okna sa smutný vracám, 

v závějoch zpátky dom cestu hledám. 

Spadl sněh na srdce zatúlané, 

aj na mé stopy, sú zafúkané 

  

Ref.: Zafúkané, zafúkané, 

mé stopy k tobě sú zafúkané. 

Zafúkané, zafúkané, 

mé stopy k tobě sú zafúkané. 

 

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  

   

 ….přišla zima do vsi....  
 

 Před domem stojí dva sněhuláci a jeden povídá druhému: „Podívej, začíná 

sněžit!” Druhý nadšeně vykřikne: „Hurá, padají nám náhradní díly!” 

Lyžař přijíždí na hory do stejného hotelu jako loni, recepční ho uvítá a ptá se: 

„Račte si přát pokoj číslo 42 s výhledem na sjezdovku jako posledně?” „Samo-

zřejmě“, odpoví spokojeně lyžař. „Snídaně a večeře jako posledně?” „Ano, jistě.” 

„A budete si přát, aby vás také odvezli do té samé nemocnice jako minule?”  

Dva lyžaře smetla na horách lavina. Horská služba vyhlásí poplach a před záchra-

náři peláší záchranářský bernardýn se soudkem rumu na krku. Najde oba 

nešťastníky, jak se už sami hrabou ze sněhu, a jeden z nich nadšeně volá: „Hele, 

nejlepší přítel člověka!” Druhý mu odpoví: „No jo, máš pravdu, a nese ho pes!” 

Běžkař, postarší to pán se zhoršující se pamětí, dorazí v zimě domů a sám sebe 

se ptá: „Co já jsem to chtěl? Aha, najíst se.” Jde tedy do kuchyně a nachystá si 

svačinu. Když ji spořádá, povídá si: “Kruci, to nebylo ono, co jsem to teda chtěl? 

Aha, napít se.“ Vybalí batůžek, z termosky dopije zbytek čaje a opět se zamyslí: 

„To taky nebylo ono, tak co jsem mohl chtít? Asi horkou sprchu!“ Vyběhne do 

patra, dá si horkou sprchu a nespokojeně mručí: „To taky ne, tak co to jenom 

mohlo být? …. Aháááá, už to mám! Sundat lyže!“ 

Jdou dva skialpinisti po horách a najednou se jeden z nich zřítí do průrvy. Druhý 

přiběhne k průrvě a volá: „Jsi v pořádku?”„Jsem!” „Co hlava, nerozbil sis ji?” „Ne, 

dobrý!” „A co ruce a nohy, nemáš zlomené?” „Ne, v pořádku!” „Tak co tam ještě 

děláš?” „Ještě pořád padáááám!“ 

Američan telefonuje kámošovi do Ruska. „Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás 

jsou děsný mrazy, přes -60°C.“ „To né, možná tak -20°C.“ „Ale teď říkali na CNN 

přes -60°!“ „Ale no tak možná někde třeba -25°C, ale to spíš výjimečně.“ „No ale 

ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky...“ „Jo ták, ty myslíš venku??? No 

tak to jó...“  
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ-PROSINEC 2019 

Bodování starších 
1.   místo   Sg. Sedmikráska 1544 bodů  Káňata  100% list. i pros. 
2.   místo   Ga. Čivava 1273 bodů  Káňata  100% prosinec 
3.   místo   Ga. Vrabčák 1261 bodů   Káňata  100% list. i pros. 
4.   místo   Ra. Lasička 1207 bodů   Vlci  100% list. i pros. 
5.   místo   Va. Liška 1159 bodů   Vlci  100% list. i pros. 
6.   místo   boj. Bety 1005 bodů   Káňata  100% prosinec 
7.   místo   Va. Korálka 1003 bodů   Vlci  100% prosinec 
8.   místo   Va. Sasanka 992   bodů   Káňata  100% listopad 
9.   místo   boj. Myška 922   bodů   Vlci  100% prosinec 
10. místo   Va. Koloušek 909   bodů   Káňata  100% listopad 
11. místo   Va. IQ 908   bodů   Vlci   
12. místo   boj. Čmelák 690   bodů   Vlci  100% list. i pros. 
13. místo   boj. Rakeťák 624   bodů   Vlci   
14. místo   hledač Padák 437   bodů   Vlci  100% list. i pros. 
15. místo   hledač Morče 236   bodů   Vlci 
16. místo   Hobit 19     bodů   Vlci   
 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Větvička 806 bodů   Koníci  100% list. i pros. 
2.   místo   hledač Mrkvička 696 bodů   Koníci  100% list. i pros. 
3.   místo   hledač Beruška 671 bodů   Koníci   
4.   místo   hledač Drozdík 591 bodů   Medvědi  
5.   místo   hledač Sýček 500 bodů Koníci  100% prosinec 
6.   místo   hledač Dino  495 bodů   Koníci   
7.   místo   hledač Jitřenka 486 bodů   Medvědi   
8.   místo   hledač Neposeda 457 bodů   Medvědi   
9.   místo   hledač Anička 456 bodů   Koníci  100% prosinec 
10. místo   hledač Beran 449 bodů   Koníci  
11. místo   hledač Kachnička 439 bodů   Medvědi 100% listopad 
12. místo   hledač Střela 434 bodů   Medvědi 100% listopad 
13. místo   hledač Čertík 285 bodů   Koníci  100% list. i pros. 
 

 

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ-PROSINEC 2019  

1. místo   Káňata 697,5  bodů 1. místo   Medvědi 317  bodů 
2. místo   Vlci 601     bodů 2. místo   Koníci 315  bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Bylo by pověstným mlácením prázdné slámy, kdybychom vám stále dokola 

opakovali, jak důležité pro vaše celoroční bodové konto může být včasné zasílání 

vyluštěných šifer a odpovědí na kvízové otázky naší podnáčelnici Eddie. Už dávno 

víte, že za každou tuto aktivitu si můžete vysloužit po třiceti bodech. Proto 

bychom očekávali, že zájem o ně bude větší, ale jak se říká: „každý svého štěstí 

strůjce.“ Pro ty z vás, kteří této možnosti využívají zde máme jednu novinku. Jak 

jste si už všimli na stránce věnované šifrám, nově bylo stanoveno datum, do kdy 

máte své odpovědi zaslat, aby se vám stihly body do javorové nažky započítat. 

Termín je pro šifry i kvíz stejný a sice do 25.1.2020, schránka zůstává beze změny: 

edita.riff@seznam.cz 

1)  Jak se jmenuje firma, která nám v prosinci za naši pomoc s roznosem letáků 
věnovala tři metráky briket na topení? 

2)  Kolik uzlařů se celkově zapojilo do soutěží na kolínské regatě? 

3)  Kdo byl nejúspěšnějším jednotlivcem na prosincovém turnaji v bowlingu?  

4)  Jakou přezdívku měl kdysi WYOMING? 

5)  V čem spočívá nová Vrabčákova metoda vysílání morseovky? 
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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 26.12.2019. 

http://www.shawnee.cz/

