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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Únorový úvodník bych rád věnoval osobnímu zamyšlení, k němuž mě přivedl 
jeden intenzivní zážitek ze společné družinové výpravy Medvědů a Koníků. 

Velice často jsem (a jistě nejen já, ale i ostatní členové vedení) lidmi z mého okolí 
postaven před otázky „Proč to vlastně děláš? Ty máš tolik času? Máš toho málo? 
To máš odvahu vyrazit s tolika dětmi do cizího města?“ Samozřejmě je předmě-
tem těchto dotazů činnost pro kmen, konkrétně večery strávené tvorbou Kůry, 
víke ndy na výpravách či volný čas věnovaný přípravě nějaké kmenové akce. 
Přijdou dokonce chvíle, kdy se člověk z různých důvodů ocitne mimo svou „kom-
fortní zónu“ a začne si tyto otázky klást sám. Například když přípravě programu 
věnuje poslední zbytky svého volného času a následně se setká s nepochopením 
rodičů, kteří své děti na akci vůbec nepustí, když výpravu do přírody „utopí“ déšť, 
když redaktor klimbá únavou nad článkem do Kůry a pověstná múza ne a ne 
přijít, když se České dráhy postarají o nevítanou dávku adrenalinu, když se mezi 
účastníky akce najde nějaký znuděný mistr bojkotu, když ve vedení nenastane 
vždy stoprocentní shoda, když…. Nadejdou zkrátka situace, kdy sami sebe musíte 
přesvědčit, že vaše práce má smysl. Naštěstí se však tu a tam nečekaně setkáte 
s povoleným „dopinkem“ tam, kde byste jej vůbec neočekávali. A právě jeden 
takový na nás čekal na závěr výpravy Do pravěku v brněnské restauraci Stará 
krčma, kam jsme zavítali na oběd. Parta mladých Slováků si zde užívala pánskou 
jízdu a náš příchod sice komentovali rozjařenými poznámkami, nadále se však 
věnovali už jen dění u svého stolu. Po chvíli zaplatili účet a odcházeli, ale vtom 
jsem přes rameno zaslechl otázku „Môžem to tu nechať?“ a na stole přistála pěti-
stovka. Překvapeně jsem se zeptal, co že to má znamenat, a přemýšlel, jestli se 
třeba nedovolávali marně obsluhy a nežádají mě tímto o vyrovnání útraty. 
Odpověď „To je za všetko, čo robíte pre tých malých!“ mě naprosto dostala. 
Dárce si svůj nenadálý sponzoring nedal vymluvit a vmžiku zmizel jak pára nad 
hrncem. Děti tak měly po rozpočítání svoji útratu o padesát korun levnější a my 
starší jsme zůstali ponecháni napospas svým úvahám. Ano, to je odpověď na 
všechny ty dotazy….„pre tých malých“. A že veškerou tu snahu ocení takzvaný 
nezúčastněný pozorovatel z lidu takto upřímným způsobem, to jen dodává této 
odpovědi na patřičné síle. Neznámému dárci patří dík. Ne za ty peníze, ale za to 
prosté sdělení a obrovskou motivaci pro všechny, kteří ví…. 

Sa. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
  

…  v minulém čísle jsme již poněkolikáté rádi poděkovali paní Šafářové ze Zvole. 

Zatímco v minulosti nám na svém šicím stroji spíchla fůru šátků a signalizačních 

praporků, tentokrát se pustila do opravy našich kmenových bund. Mnozí z vás 

už bundy nafasovali a poctivě je na rodové i kmenové akce nosíte, některým však 

opravená bunda bohužel zatím jen zdobí jejich šatní skříň. V takovém případě 

bude lepší, když bundu vrátíte zpět do kmenových zásob a dáte ji k dispozici těm, 

na které se nedostalo…. 

…  díky zápalu naší náčelnice pro korálkování se rozjela 

výroba rodových rozet i u družiny Vlků. Jako vždy jde 

některým práce od ruky lépe, jiní korálkují v potu tváře, ale 

snaha se cení u všech stejně! 

…  během uplynulého měsíce jsme se loučili a vítali. Co tím myslíme? Loučení 

nastalo u Rakeťáka, který náš kmen opustil, nové tváře se naopak dočkali Koníci, 

se kterými na jejich družinovou víkendovku odjela Jitka. Ať se jí u nás líbí. 

 …  návštěva profesionálního kominíka na Chillicothu 

nám kromě vyčištění komína přinesla dvě zprávy. Ta 

horší se týkala našich kamen, jejichž čas se naplnil a 

stojí na prahu věčných lovišť, ta lepší pak stavu 

komína, který je naopak v dobré kondici a umožňuje 

nám napojit nová krbová kamna s vyšším výkonem. 

Zábřežské rody se tedy mohou v brzké době těšit na 

příjemné teplíčko, jen co se Komárovi podaří uhnat 

jeho známého krbaře.  

…  narozeninové gratulace v březnu letí k našim nejmladším. Slaví se u Koníků, 

kde Větvička s Mrkvičkou svorně dovrší 8 let, ale také u Medvědů – osm svíček 

zaplane na dortu pro Kachničku a o jednu méně jich sfoukne Střela. Všem čtyřem 

Březová kůra gratuluje! 

 

Sa. TAWASUTA, Sa. WATOKNAPA 
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VÝPRAVA KONÍKŮ A MEDVĚDŮ DO 

PRAVĚKU 

15.-16. ÚNORA 2020 

V 7:30 jsme se sešli na zábřežském nádraží. Nasedli jsme do vlaku a jeli jsme do 

České Třebové. Tam jsme nestihli vlak. Tak jsme se rozdělili na tlupy. Jedna se 

jmenovala Sidova, druhá Mannyho. Skládali jsme mapu, podle které jsme šli. Ve 

vlaku jsme cestou plnili šifry. Dojeli jsme do Brna a šli jsme na klubovnu. Potom 

jsme odložili veliké batohy a sbalili malé. Jeli jsme do Adamova a šli jsme na roz-

hlednu. Na rozcestí jsme soutěžili v tlupách. V luštění morseovky vyhrála Manny-

ho tlupa. Opékali jsme mamuta. Kou-

sek cesty jsme vedli slepého. Z roz-

hledny jsme viděli celý Adamov. Zpát-

ky jsme šli zabijáckou cestou. Šli jsme 

ke studánce. Od studánky jsme šli na 

nádraží. Když jsme dorazili na klubov-

nu, všichni lehli únavou. Plnili jsme no-

váčkovskou zkoušku. Dominik nám po-

tom zahrál na kytaru. Hráli jsme hru Hu 

a Co bys dělal, kdyby…. Potom šli všichni spát. 

Ráno jsme si sbalili veliké batohy. Velcí sklidili klubovnu. My jsme zatím s Lasič-

kou hráli hru. Lasička po zemi rozházela papírky. Na papírkách bylo napsáno ma-

mut, ryba, bobule, kořínky... Naším úkolem bylo papírky sbírat podle toho, jak 

jsme byli rozděleni na tlupy. Byla to štafe-

ta a vyhrála ji Sidova tlupa. Po skončení 

hry jsme šli na tramvaj a jeli jsme do pavi-

lonu Anthropos, kde je expozice o právě-

ku a také vycpaný mamut. Pak jsme odjeli 

na nádraží a vlakem jsme jeli do České 

Třebové, kde jsme přestoupili na vlak, co 

jel zpátky do Zábřeha. Tady jsme udělali 

nástup, dostali jsme diplomky za bodová-

ní a za víkend. A pak už jsme se všichni 

rozešli domů.                                                       
Hl. Větvička 
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VÝPRAVA KÁŇAT DO SLATIŇAN 

14.-16. ÚNORA 2020 

Naše družinová výprava byla už od pátku. V pátek jsme se sešli o půl páté na 

nádraží v Zábřeze. Jeli jsme asi hodinu vlakem do Pardubic a tam jsme museli 

rychle přestoupit na vlak do Slatiňan. Do skautské klubovny ve Slatiňanech jsme 

dorazili asi v sedm hodin. Po večeři jsme se dali do vyrábění srdíček z korálků.  

Budíček byl o půl osmé. V 

devět hodin jsme už byli po 

snídani, sbaleni na cestu a 

už jsme vyráželi pro Maxíka. 

Maxík je pes rasy čistokrev-

ného útulku, který tady byl 

na prázdninách u WATO-

KNAPINY tchýně a tchána. 

Cestou na rozhlednu Chlum 

jsme si zahráli hru poplach. 

Chlum je rozhledna vysoká 

asi pět metrů, ale i tak je tam hezký výhled. Potom jsme si zahráli lištičky a vyrazili 

na Kočičí hrádek. 

Cestou jsme si znovu zahráli poplach, Bety mě-

la na tuhle hru nejlepší bundu, tak ji WATO-

KNAPA nikdy nenašla. Na Kočičím hrádku jsme 

se vyfotili a zahráli si jednu koňskou hru. Měli 

jsme tabulku 10x10 políček a tak, jak se kůň 

může pohybovat v šachách jen do tvaru písme-

na L, tak se taky mohl pohybovat v naší tabulce 

a my jsme měli dosáhnout nejvyššího čísla.  Pak 

už jsme museli Maxíka vrátit a my jsme se šli 

kouknout do stájí, které byly u místního zámku. 

Pak už jsme utíkali na vlak do Chrudimi. Každý 

z nás si řekl dvojciferné číslo a my jsme se měli 

koukat na poznávací značku u aut a když tam 
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bylo naše číslo, měli jsme bod.  V Chrudimi jsme se šli podívat do muzea loutek. 

Bylo to tam moc pěkné. Vyšli jsme si i na rozhlednu s výhledem na celé město a 

okolí. Jelikož jsme už všichni měli hlad, tak jsme šli na pizzu. Koloušek a 

Sedmikráska si dali šunkovou, Sasanka s Bety Hawai, já a Vrabčák žampiónovou 

a WATOKNAPA Hawai s kuřecím masem. Na závěr jsme jim poděkovali a řekli náš 

clanový pokřik. Cestou jsme se stavili v Bille, abychom si koupili nějaké dobroty 

na večer. V sedm hodin jsme dorazili na klubovnu. Tam jsme si rozdělali naše 

dobroty a zahráli si pár her, třeba 

koňské dostihy. WATOKNAPA by-

la hodně unavená, tak si šla leh-

nout a kytaru přenechala mně a 

Vrabčákovi. Zahráli jsme si cel-

kem dost písniček a připomněli si 

tím tábor. 

Ráno jsme se vzbudili v osm ho-

din. Po snídani jsme se dali do ú-

klidu karimatek a spacáků. Jakmi-

le jsme měli všechno uklizené, 

tak jsme se pustili do vyrábění o-

balů na deníky. Vrabčák jako jedi-

ný obal dokončil. Pak nám WA-

TOKNAPA každému rozdala malý 

balíček. V tom balíčku byl přívě-

sek koně na kůži.  

Po závěrečném úklidu jsme bouchli poslední šampaňské a společně ho vypili. 

Potom jsme už rychle utíkali na vlak. V Pardubicích jsme znovu přesedali, 

tentokrát jsme ale měli asi dvacet minut do příjezdu dalšího vlaku. Ve vlaku jsme 

si znovu zahráli hru s koněm a tabulkou. Taky jsme se hodně nasmáli a popovídali 

si. Na nádraží jsme ukončili naši družinovou výpravu clanovým pokřikem a rozešli 

se domů. 

 
Ga. Čivava 
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VÝPRAVA VLKŮ DO PODZEMÍ 

15.-16. ÚNORA 2020 
Sraz jsme měli v 8:15 na vlakovém nádraží v Zábřehu. Odtud jsme vyrazili vlakem 

do Brna. Ve vlaku jsme si sedli do kupé zvlášť kluci a holky. My kluci jsme si 

povídali vtipy. Jeli jsme asi hodinu a půl. Když jsme dorazili na nádraží v Brně, 

trošku jsme se ztratili, protože jsme nemohli najít vý-

chod. Podle navigace v mobilu Dredy jsme se vydali 

nejdřív na klubovnu, kde jsme si nechali batohy. Od-

tud jsme vyrazili na hrad Špilberk do kasemat. Kase-

maty je podzemní vězení, ve kterém bývali uvězněni 

ti nejtěžší zločinci. Mohli jsme tam vidět cely, dřevě-

né postele vězňů, kuchyň a také různé mučící nástro-

je jako např. skřipec. Byly tam taky tzv. samotky, do 

kterých se zavřel jeden vězeň až do té doby, než 

zemřel vyhladověním. Po prohlídce kasemat jsme si 

dali svačinu a potom jsme šli na rozhlednu, ze které 

byl krásný výhled na celé Brno. Některým z nás nedělala výška úplně dobře. Jak 

jsme slezli, šli jsme na Dominikánské náměstí do Mincmistrovského sklepa. Půl 

hodiny jsme čekali na prohlídku, protože před námi byla jiná skupina a paní u 

pokladny nás poslala do sálu, kde jsme se mohli mezitím podívat na film o Brně. 

Po filmu jsme šli zpátky do čekárny, kde nám pan průvodce ukázal, jak se dříve 

razily mince kladivem. Taky jsme tam viděli různé druhy mincí a zmenšený model 

Dominikánského náměstí. Ve sklepě jsme dál viděli kousky zbořeného kostela a 

pán nám ukázal, jak se razily mince různými způsoby. Naše cesta dál vedla na 

Zelné náměstí, které je známé tím, že jsou tam trhy s ovocem a zeleninou. Tam 

jsme navštívili podzemní labyrint, který se nachází pod tímto náměstím. Když 

jsme vyšli z labyrintu, vrátili jsme se na Špilberk a tam jsme si udělali fotku 

s červánky. Potom už jsme vyrazili zpátky na klubovnu. Tam jsme se najedli a 

hráli hru „Dračí doupě“, než jsme se uložili ke spánku. 

Druhý den ráno jsme se nasnídali, sbalili si věci a šli na laser game a potom na 

nádraží a vlakem zpátky do Zábřeha.  Akce se mi moc líbila.  

Va. IQ 
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INDIÁNSKÝ DEN 

29. ÚNORA 2020 
Sešli jsme se na autobusovém nádraží, odkud nás vedení autem převezlo 

do Bludova ke Komárovi do firmy. Já jsem jel s TAWASUTOU. Chvíli jsme čekali 

na nástup, na kterém nám řekli, kdo co bude vyrábět a co tu můžeme a 

nemůžeme dělat. Já, Saša, Koloušek, Čivava, IQ, Korálka s TUWANAKHOU jsme 

se vydali na mokasíny. Poté jak si La-

sička udělala ozdobu do vlasů, přida-

la se k nám. Nebyly tam ale jen tyto 

dvě stanoviště. Bylo tam také vyrá-

bění rouch, brašen, kapote a malo-

vání beden. My jsme ale dělali ty 

mokasíny. Nejdříve jsme si změřili 

nohu všemi způsoby a udělali si po-

známky a malé náčrtky, podle kte-

rých jsme si na papír nakreslili doopravdické šablony. Pak jsme je vystřihli a na-

kreslili na filc a ten jsme taky vystřihli a sešili jako pravou mokasínu. Případně 

jsme ji upravili. 

Měli jsme pracovní přestávku, protože nám 

dorazila pizza. Naši pasující nám na nohu 

mokasínu jsme rozpárali a obkreslili na kůži. Po 

vystřihnutí skončila naše finální fáze. Stihli jsme 

to tak tak, protože právě přijel Kiwi a zpívali jsme 

si indiánské písničky. Dokonce jsme dostali i 

zpěvníky. Šli jsme ven a zahráli si lakros. Hráli 

jsme Medvědi proti Káňatům. Nakonec to 

dopadlo 1:0 pro Káňata. Šli jsme zpátky a uklidili 

si věci a sbalili jsme si batohy a vyrazili jsme 

domů. Já jsem ale musel čekat na mámu, jak si 

mě vyzvedne. Naštěstí mělo vedení radu, a tak 

jsem si tam povídal se Sekáčem. 

Ga. Vrabčák 
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PÁR OBRÁZKŮ NAVÍC…. 
Nejen kmenovým děním živ je Ša-

van! Podívejme se tedy, čím se na-

ši členové zabývají ve volném ča-

se. Třeba AJAGU s Padákem se při-

hlásili do soutěže o novou podobu 

české šestikoruny. Na dvouden-

ním soustředění v Krkonoších do-

šli k jasné shodě – na přední straně 

bude šestka! Originální nápad! 

Pojďme se však podívat také na další „vedlej-

šáky“. Čmelák se rozhodl prorazit na poli mó-

dy. Redaktorce módní rubriky Březové kůry v 

obsáhlém rozhovoru prozradil, že jeho vel-

kým vzorem je chytrá horákyně, která to se 

svými neotřelými nápady dotáhla ve známé 

pohádce až na královský trůn. Jistě dobrá vol-

ba!  Na jakých modelech momentálně pracuje 

však z pochopitelných důvodů nesdělil. Jak 

můžete sami vidět, taktéž našeho fotografa 

vykázal ze svého atelieru nekompromisním 

pohledem, který řekl více než tisíc slov…. 

A na závěr dvojka Hobit a Morče, 

kteří se vydali na dráhu imitáto-

rů slavné komické dvojice Laurel 

a Hardy. Který napodobuje kte-

rého asi nemá smysl vůbec roze-

bírat, podoba je zřejmá. Dokon-

ce se nyní v redakci stoprocent-

ně neshodneme, na kterém ze 

snímků vlevo figurují původní 

komici a na kterém Hobit a Mor-

če….vy jste si snad jistí?  
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ŠIKOVNÉ RUCE  

INDIÁNSKÉ MOKASÍNY 
 

Tak jako jste pro větší motivaci a jako pomocnou ruku mohli přesně před rokem 

v 275. čísle Kůry vydaným po indiánském dni nalézt návod na ušití capote, 

přinášíme tentokrát instrukce k ušití stylových indiánských mokasínů. Ty se 

samozřejmě u různých indiánských kmenů lišily co do střihu i výzdoby, my se 

tentokrát zaměříme na mokasíny ze dvou kusů tak, jak vás je na indiánském dni 

učil šít TUWANAKHA. 

Vzhledem k ceně materiálu a vynaložené práci se v případě výroby mokasín 

vyplatí držet se hesla dvakrát měř a jednou řež. Rozhodně doporučujeme držet 

se TUWANAKHOVA nápadu spíchnout si nejdříve mokasíny nanečisto z filcu a 

teprve až si budete jistí, že jste neudělali při měření chybu a mokasíny vám sedí, 

rozpárat filcovou verzi a obkreslit její střih na kůži. A teď už můžeme jít na to. 

Nejprve si na papír obkreslíme tvar 

svého chodidla a hotový nákres 

vystřihneme.  Teď přijde na řadu 

nártová část. Jak vidíte názorně na 

obrázku vlevo, je třeba nejprve 

krejčovským metrem či provázkem 

změřit a na papír přenést výšku 

svého nártu ve třech místech. 

Překreslený tvar vystřihneme a jak 

bylo zmíněno, překreslíme nejlépe 

na filc. Zájemci, hlaste se o něj u 

mě, TUWANAKHA mi pro vás 

nechal dostatečnou zásobu. 

Nártovou část směrem od budoucí 

paty prostřihneme středem do 

tvaru písmene T, jak je vlevo 

naznačeno na obrázku č. 2. Poté ji 

přišijeme dle obr. č. 3 k podrážce a 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQp5mH_7HPAhXESBQKHWz_CXYQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/bull-skull-cliparts/&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNGq5KK5Z8P_fECEBZd2truncQ2B0A&ust=1475149637151843
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po otočení narub sešijeme patu. Vzniklou pracovní verzi mokasíny poté 

nazujeme a uvidíme, jak nám sedí na noze. Stále se dá párat, přistřihávat či 

nastavovat, až si budeme jisti, že nám látková mokasína sedí jako ulitá. Teprve 

potom ji rozpářeme a finální střih přeneseme na kůži, podrážku i nártovou část 

opatrně vystřihneme a můžeme šít ševcovskou dratví načisto. Máme-li možnost, 

zvolíme pro podrážku silnější kůži, abychom mokasíny při prvním táboře 

neprošlapali.  

Jakmile máme hotovo, zbývá nám zvolit si 

tvar jazyku (obrázek vpravo, přišíváme 

podél horní části), překreslit jej na kůži, 

vystřihnout a přišít jej k nártové části. Po 

obvodu kolem nohy ještě nártovou část 

proděravíme (děrovací kleště jsou opět k zapůjčení u mě nebo u WATOKNAPY), 

dírkami protáhneme řemínek na zavázání a máme hotovo.  

Nepředpokládám sice, že by se ně-

kdo z vás pustil i do zdobení svého 

díla například výšivkou z korálků, 

ale pokud byste se tak daleko přeci 

jen někdy dostali, pak je třeba říci, 

že je nutné vyšít na nártovou část 

výšivku ještě před jejím sešití 

s podrážkou. Pro inspiraci přináší-

me obrázek levé TUWANAKHOVY 

mokasíny pocházející z páru, který 

TUWANAKHA dokončil nedlouho 

před indiánským dnem. Ti všíma-

vější z vás možná jeho výtvor za-

znamenali, za sebe musím smek-

nout a doufat, že se takových vý-

robků zase někdy dočkáme i v na-

šem kmenu. 

Teď už jen zbývá popřát vám hodně štěstí a trpělivosti! Směle do toho! 

 

Sa. TAWASUTA 
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HISTORICKÉ POŘADÍ UZLAŘŮ 

Historická tabulka: 

1. MIČKINIKWA 15,28  regata Olomouc  2019 

2. Kraken 16,16  regata Bludov 

3. Mauglí          17,57  regata Bludov  

4. Marky 19,22  regata Ostrava 2020 

5. Netopýr         20,00  regata Zvole 2017 

6. Lasička         20,34  regata Ostrava  2020 

7. Korálka 20,88  regata Kolín  2019 

8. IQ  21,40  regata Ostrava  2020 

9. Čivava 21,72  regata Olomouc  2020 

10. Javor             22,12  regata  Zvole  2017 

11. Liška  22,50  regata Ostrava 2020      

12. Sasanka      23,34  regata Olomouc 2020  

13. Vrabčák 24,02  regata Ostrava 2020 

14. Surikata        24,13  regata Ostrava  2019 

15. Eddie 24,60  regata Kolín  2018 

16. Stopař           25,15  regata Bludov 

17. TAWASUTA 25,33  regata Ostrava 2020 

18. TANGYWAJ 25,75  regata Bludov  

19. Dejmal 26,33  regata Zvole 2017 

20. Čača  26,50  regata Kolín 2018 

21. Veverka 27,30  regata Zvole 2017 
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22. Brouček 28,30  regata Bludov  

23. Hobit 28,95  regata Ostrava 2020 

24. Číňan 29,00  regata Bludov 1999 

25. Koloušek 29,12  regata  Olomouc 2020 

26. Hranostaj    29,30  regata Bludov  

27. Drápal 29,36  regata Zvole 2017 

28. Sedmikráska 29,66  regata Olomouc 2020 

29. Bety  31,60  regata Kolín  2019 

30. Větvička 31,97  regata  Ostrava 2020 

31. Mlčím  32,10  regata Bludov 

32.  Burák 32,18  regata Zvole 2017 

33.  Anda    32,60  regata Bludov 

34.  Vyžírka 32,20    

35.  Rys      33,70  regata Bludov 2002 

36.  Mimi     34,20  regata Bludov  

37.  TATEYOPAH  34,31  regata Zvole 2017 

38.  Plamínek      35,12  regata Bludov  

39.  Kecalka        35,55  regata Ostrava 2019 

40. Padák 37,70  regata Kolín  2019 

Porovnáte-li aktuální tabulku s tou, kterou jsme publikovali v BK 281, zjistíte, že 

letošní regaty výrazně promíchaly její pořadí. Je vidět, že naši uzlaři nespí a snaží 

se na sobě pracovat. Uvedené pořadí tedy můžete brát jako motivaci – ti, co 

v tabulce jsou, mohou zapracovat na svém posunu výš; ti, co v ní chybí, mohou 

si dát za cíl se do ní při nejbližší příležitosti probojovat. Jedni i druzí na to určitě 

máte a je to jen o vaší snaze. Přejeme hodně úspěchů! 

Sa. TAWASUTA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

V minulém čísle našeho časopisu dostala šanci splnit si O-23 Káňata a zároveň 

jsme slíbili nabídnout stejnou možnost rodu Vlků. A sliby se mají plnit, takže vám 

předkládáme spoustu zajímavých informací o šelmě, která se (k pramalé radosti 

myslivců a chovatelů ovcí v dotčených oblastech) do naší krajiny po letech 

pomalu navrací. Vlci byli v posledních letech pozorování na Kokořínsku, 

Broumovsku, na Šumavě nebo Vysočině či v Krušných a Lužických horách. My 
všichni ovšem bezpečně víme, že se střídavý počet jedinců tohoto druhu 

objevuje nepravidelně leč opakovaně v Zábřeze, dokonce známe přesnou adresu 

jejich doupěte. Ano, je to Chillicothe na Sušilově ulici, jinak také naše šavanská 

klubovna. A právě těmto Vlkům jsou určeny následující řádky       

Vlk obecný - Canis lupus 
 

 Vlk obecný je jedním z nejkontro-

verznějších zvířat. Patří k nejne-

naviděnějším a zároveň nejobdi-

vovanějším šelmám světa. Pů-

vodní obyvatelé Severní Ameri-

ky, ale například i germánské a 

slovanské národy v Evropě vlky 

uctívali a respektovali. S rozvo-

jem západní civilizace však začali 

lidé vlky pronásledovat tak jako 

žádné jiné šelmy. Postupně se ta-to inteligentní a plachá zvířata stala obětí pověr 

a báchorek o krvelačné bestii. 

Původně žil vlk v téměř celé Eurasii a Severní Americe od pásma severských 

tunder až po jižní polokouli. Nyní je však jeho areál v důsledku pronásledování 

podstatně zmenšen. V České republice trvale zatím obývají vlčí smečky CHKO 

Kokořínsko-Máchův kraj, Severní Čechy, Broumovsko, Krušné hory a Šumavu. 

Jedinci se objevují v Beskydech, Bílých Karpatech, na Jesenicku nebo na 
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Vysočině. Jeho většímu rozšíření do dalších částí republiky brání zejména ilegální 

lov. 

Vlci žijí a loví ve smečce. Potravou jim jsou především jeleni a divoká prasata, 

v menší míře také srnci a další drobnější živočichové. Příležitostně loví i ovce, 

pokud nejsou dostatečně zabezpečeny. 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je vlk chráněným druhem a je 

klasifikován jako kriticky ohrožený. 

Vlk obecný je největší psovitá šelma - výška 66‒81 cm. Samice bývají menší než 

samci, velikost vlka záleží také na poddruhu - váha 16‒65 kg (v Evropě průměrně 

35‒45 kg). Vlci žijící na severu jsou obecně větší. Vlk je šelma s variabilní barvou 

srsti, od bílé přes rezavou a šedou k černé, u nás nejčastěji šedá s hnědavými 

tóny, břicho bělavé. 

Vlk se na první pohled podobá německému ovčáckému psu, liší se však od něj v 

několika drobnostech. Má širší a zašpičatělejší hlavu, šikměji postavené oči, 

kratší a výrazně trojúhelníkovité uši, volně svěšený ocas a výrazně odlišné držení 

těla. 

Nejdůležitějšími vlčími smysly jsou čich a sluch. Čich je stokrát až milionkrát lepší 

než u člověka. Vlk dokáže za dobrých povětrnostních podmínek svoji kořist 

zvětřit na vzdálenost několika kilometrů. V lesnatých oblastech s nízkou 

hustotou velkých kopytníků je čich jistě nejdůležitějším smyslem, který vlkům 

umožňuje vyhledání kořisti a lov. 

V otevřených planinách nebo v tundře však může být stejně důležitý i zrak. 

Ostrosti, s jakou vidí člověk, se vlci nevyrovnají, sítnici jejich oka však pokrývá 

řádově 4‒5x více tyčinek než sítnici lidskou, což má význam především pro noční 

vidění. Vlci dokáží velmi dobře zachytit i nepatrný pohyb a v oblasti šedých 

odstínů rozlišují mnohem lépe než lidé.  

Vlci mají, stejně jako ostatní psovité šelmy, celkem 42 zubů. Vlčí čelisti dokáží 

vyvinout dvojnásobný tlak oproti čelistem německého ovčáka, což 

jim umožňuje rozkousávat i velké kosti.  

Stopa vlka se podobá stopám velkého psa. Často se uvádí, že vlčí 

stopa je delší a štíhlejší než stopa psa, a také, že první prostřední 

dva prsty vlka jsou předsazeny před dva krajní, takže lze mezi nimi 

proložit přímku. Vždy tomu ale tak není. Vlčí stopy ‒ obzvláště přední ‒ jsou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_ov%C4%8D%C3%A1k
http://media1.webgarden.cz/images/media1:5108a43c48420.png/vl%C4%8D%C3%AD%20stopa%20(2).gif
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často poměrně široké, naopak stopy československého vlčáka (či jiných plemen 

psů) mohou vypadat jako „typicky vlčí". 

Páření vlků probíhá v období mezi koncem ledna a dubna, v závislosti na 

zeměpisné šířce. Čím severněji, tím později páření začíná. Během tohoto období 

se rodičovský pár zdržuje mimo smečku, aby nebyl rušen ostatními.  

Mláďata se rodí po 59 až 63denní březosti, většinou v dubnu nebo v květnu. V 

jednom vrhu bývá zpravidla čtyři až šest vlčat, ale může být více nebo i méně. 

Velikost vrhu závisí především na množství kořisti v místě, které smečka obývá. 

Čím méně kořisti se v oblasti vyskytuje, tím méně mláďat se narodí. 

Mláďata váží po narození cca 0,5 kg. Po deseti dnech otvírají oči a za tři týdny jim 

vyrůstají mléčné zuby, které v 5-8 měsíci nahradí chrup trvalý. Samice je kojí 6-8 

týdnů.  

Většina mláďat nepřežije první rok života - úmrtnost bývá okolo 60 %. Mláďata 

dospívají až ve třech letech. Vlk se může v přírodě dožít 12 až 15 let. 

Od třech měsíců chodí vlčata se smečkou na lov a od 8 měsíců už také loví. 

Vlk, stejně jako další druhy velkých šelem, stojí 

na vrcholu pomyslné potravní pyramidy a nemá 

přirozené nepřátele. Potravní spektrum vlka 

sahá od drobných savců až k losu nebo 

bizonovi. 

Potrava podléhá značným sezónním změnám. 

V létě a v době rozmnožování vlci neloví jenom 

velkou kořist, ale často se živí menšími savci, 

výjimečně ptáky, plazy, rybami a dokonce i 

hmyzem. V zimě se však živí hlavně kopytníky. 

S oblibou požírá i zdechliny, čímž plní v lese 

funkci tzv. zdravotní policie. Občas vlci napadají 

i nezabezpečená stáda ovcí. Denně vlk 

spotřebuje 3‒5 kg masa. 

                                                   

Sa. WATOKNAPA 
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KŮRA POMÁHÁ PLNIT OP 

Bojovníci kmene, jistě sledujete kmenové kalendárium, a tak víte, že se nám 

nezadržitelně blíží další sněm. Rádi bychom vás podpořili v úsilí splnit na poslední 

chvíli nějaká ta orlí pera. Od ledna 2016 jsme v Březové kůře uveřejnili návody a 

rady k 46 orlím perům! To už je slušný výběr, co říkáte? Abychom vám pomohli 

s rozhodováním, na která orlí pera zaútočit, přinášíme vám jejich přehled. 

Nevlastníte-li dané číslo BK, najdete jej na starší verzi našich stránek 

shawnee.unas.cz anebo na těch aktuálních www.shawnee.cz, případně si o něj 

řekněte u šamanů WATOKNAPY, MIČKINIKWY nebo TAWASUTY, rádi vám jej 

pošleme do vaší emailové schránky. 

Tak vzhůru na Horu! 

Sa. WATOKNAPA, Sa. TAWASUTA 

Číslo OP Stručný popis Číslo BK 

O - 02 Zná 7 posvátných kmenových rostlin 269 

O - 1 Určí v přírodě nepěstované byliny 257 

O - 2  Najde a určí jedlé nepěstované rostliny 270 

O - 7  Nasuší 5 léčivých bylin + praktické použití 267 

O - 12 Určí v přírodě v zimě listnaté stromy 273 

O - 23 Má znalosti o klanovém zvířeti – káně/vlk 284/285 

O - 26 Pozná v knize sovy 265 

O - 30 Nakreslí/vyfotografuje a určí hnízda ptáků 278 

O - 34 Nakreslí druhy ptáků, aby bylo možné určit druh 277 

O - 45 Nakreslí druhy hmyzu, aby bylo možné určit druh 279 

O - 54 Pořídí kouřové otisky listů stromů/keřů 257 

O - 61 Má přehled o rozmístění CHKO a NP v ČR 244 

O - 62 Zhotoví a zavěsí ptačí budku 283 

O - 63 Zhotoví ptačí krmítko a stará se o něj 253 

O - 70 Navštíví 3 typy chráněných území v okolí + zápis 280 

O - 72 Určí druhy stop 263 

 

http://www.shawnee.cz/
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Číslo OP Stručný popis Číslo BK 

L - 16 Dokáže hledat v jízdním řádu 275 

L - 21 Vyrobí korálkovou rozetu na krk 254 

L - 23 Vyrobí na stavu korálkovaný pásek 252 

L - 25 Ušije si legíny a bederku/indiánské šaty 245 

L - 31 Zná zákl. údaje o R.B. Powelovi a E.T. Setonovi 245 

L - 32 Zná historii woodcraftu v Československu i ve světě 254 

L - 34 Zná historii MIDEWIWINU 262 

L - 35 Četl knihy J.Foglara, M.Zapletala, J.Nováka 282 

L - 42 Zná indiánské písmo 272 

L - 47 Zná druhy krvácení a předvede první pomoc 251 

L - 48 Zná základy obvazové techniky 249 

L - 50 Má znalosti o zlomeninách, popáleninách, omrzlinách 258 

L - 55 Zná báje o hvězdách 247 

L - 56 Zná výklad kmenového wampumu + záznam v deníku 260 

L - 57 Navštíví místa táborů kmene 274 

T - 7  Odhadne výšku 10 stromů s odchylkou 10% 252 

T - 14 Zná 10 druhů ohnišť 246 

T - 17 Rozdělá oheň třením dřev 256 

T - 21 Koupe se, když leží sníh 255 

T - 26 Postaví iglú 255 

T - 32 Vyrobí 4 pochodně k zapálení sněmovního ohně 259 

T - 39 Udělá postel/sedačku z proutí 255 

T - 51 Připraví bez nádobí maso a přílohu 248 

T - 53 Zhotoví kožené pouzdro na nůž či sekeru 266 

T - 55 Vyrobí osobní či klanové razítko 264 

T - 68 Dokáže sbalit dva druhy batohu 261 

T - 70 Pošle balík, peníze a doporučený dopis 281 

T - 71 Najde v přírodě 5 stanovišť zadaných azimutem 256 

T - 72 Topografické značky, orientace mapy, azimut a měřítko 271 

T - 74 Určí světové strany pomocí slunce a hodinek 250 
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VELKÁ SBĚROVÁ AKTIVITA KMENE 
Letošní sběrová aktivita navazuje na dobu, kdy Šavani sbírali staré železo, 

barevné kovy a papír. Snažili se také svou vlastní aktivitou získat prostředky na 

činnost či konkrétní věc. Jednou z nich bylo nové indiánské týpí a my jsme tehdy 

nasbírali 7000 kilogramů a týpí si zakoupili.  

Já jsem našel na internetu tento článeček o aktivitě skautů v Hořici a tam se 

psalo: Technické služby jim zapůjčily tři nákladní vozy (hradilo město), posádky 

starších skautů s nimi objeli 

ráno od půl osmé až do čtrnácti 

hodin celé město. 

Hořičtí občané připravili před 

své domy celkem asi 11,5 tuny 

starého železa a 50 kilogramů 

barevných kovů. Ve sběrně 

junáci utržili 49 tisíc korun, což 

je o něco méně než v minulých 

letech.  

 Do bodování se vám započítá 1 bod za každou 

utrženou korunu, měsíčně však maximálně 50 

bodů. Každý člen kmene by měl do tábora 

dosáhnout hranice 100 bodů, to je třeba 33 

kilogramů železa nebo 8 kilo hliníku či 1 kilo 

mědi atd.  

Odevzdávat kovy můžete každý čtvrtek na zá-

břežské klubovně nebo po domluvě s TAWASU-

TOU ve Zvoli, případně odevzdat jen utržené 

peníze a lísteček ze sběrny komukoli z vedení.  

Každý měsíc bude vyvěšena tabulka sběračů. Soutěžíme dle tradice i jako rody, 

vedení a oldskauti.  

Sa. MIČKINIKWA 
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33 ŠAVANSKÝCH LET 

Kmen Šavanů oslaví v tomto roce 33 let své činnosti. Při této příležitosti 

bychom rádi vydali knihu, která zachytí celou dobu naší existence. 

95. klub oldskautů vyhlašuje sběr obalů 

od nápojů – hliníkové obaly. Naším cí-

lem je nasbírat 3.333 kusů těchto oba-

lů. Za obdržené penízky bychom chtěli 

zafinancovat 5 knih naší šavanské histo-

rie a předat je pěti nejstarším žijícím 

skautům a skautkám zábřežského skau-

tingu. Vyčistíme kus přírody a zároveň 

uděláme něco pro druhé. Pomozte nám 

s tímto úkolem i vy! Tabulku sběračů 

budeme uveřejňovat na stránkách, 

v Březové kůře atd. 

A protože jsme s tímto nápadem přišli, museli jsme si sběr také sami vyzkoušet. 

Nejprve jsme začali čistit své okolí, potom jsme vyrazili do přírody a čistili určitá 

místa, a nakonec jsme oslovili své kama-

rády, rodinu, spolupracovníky, aby nám 

plechovky schovávali. Na fotografii vidí-

me sběrače Korálku a IQ, kteří s námi na 

sběr vyráželi. 

Bližší informace o sběru přineseme 

v dalším čísle Březové kůry. Zatím má 

nejvíc plechovek na svém kontě sachem 

AJAGU. Už má více jak 300! Waste bra-

tře! Plechovky spočítané a sešlapané či 

zmáčknuté odevzdávejte na zábřežské 

klubovně. 

Sa. MIČKINIKWA 
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OHNIVECKÁ STOPA  
Tajemno obestřelo místo za táborovou kuchyní roku 1989. Ohnivci kmene 
Šavanů tento kousek vyhlásili za posvátné území a pro ostatní bojovníky se místo 
stalo TABU. Začal se tam připravovat 27. sněm oddílu…. 

 Na začátku se na místě sněmovního kruhu tyčila 150 
cm vysoká a 4 metry široká hromada kamení. To vše 
museli ohnivci upravit a zarovnat, aby měli rovnou 
plochu. Potom se začal rýsovat kruh z kamenných 
sedaček. Hraboš, NIANK, MIČKINIKWA za pomoci 
Tonyho, který se nakonec rozhodl pro náčelnictvo, 
pokračovali v načaté práci rychle. Pokrývali zem 
jehličím a listím, aby zakryli vyčnívající kameny, a 
nakonec bylo vyhloubeno místo na sněmovní oheň.   

Šaman kmene MIČKINIKWA svolal služebníky velké-
ho ohně k šamanskému týpí. Tam za podpory větrů 

vyslechli slova, která žádala kameny, které pohlcovaly teplo našich předchozích 
posvátných ohňů. A tak se ohnivci vydávají na stará oddílová sněmoviště. 
Procházejí Devětsilem, Liščími doupaty, Slibovou roklí, Jezírkem, Makovcem, 
Mravencem, a druhý den se v šamanském týpí rozložilo 6 kamenů a sedmý druh 
na ně čekal v nově vybudovaném kruhu. 7 kamenů – 7 sněmovišť, dlouhá historie 
našeho oddílu a ohnivců kmene. Právě oni zapalovali již 27 
sněmů, kdy v kruhu stály rody, oči upřeny v zářící posvátný 
oheň a dívaly se do budoucnosti s odhodlaností, ale třeba i 
obavami. Ohnivci přikládali polena na oheň, aby svítil, hřál a 
také neuhasl v myslích našich bojovníků. Každý z ohnivců, kteří 
se vydali pro posvátné kameny, nesl na sobě označení 
dakotského větru, symbol síly v další boj. Větrem vlály stuhy modré, žluté, bílé a 
červené. Vlály všem do očí a to i těm, kteří se chovali nepřátelsky. Vlály a pocit 
jednoty a síly 4 dakotských větrů byl stále silnější. Ten, kdo zná naše sněmoviště, 
by možná podle donesených kamenů poznal, z jakého sněmoviště jsou. Jednou 
zavítají rody šavanské v toto místo a porozhlédnou se kamenným kruhem, který 
již nyní zapadal podzimním listím a jehličím.       

Vyrazíme někdy na toto zapomenuté místo?       

Sa. MIČKINIKWA 
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ZE SVĚTA 95. KLUBU OS 
 

Měsíce leden a únor byly ve znamení ak-

tivity také našich oldskautů a členů klanu 

Modrá želva. Rozepíši se hlavně o dvou 

výrazných bodech, které utvářely pro-

gram oldskautů. 

Po první schůzce oldskautů se velice brzo 

konala schůzka další a to hudební vy-

stoupení kapely Velké přestávka. Bez ak-

tivity Ronyho by se akce nekonala a byla 

by to velká škoda, protože to byla podařená akce. Přišli nejen oldskauti, ale také 

další kamarádi. Rony vše natočil a malé 

video jsme umístili na facebook, kde si 

jej můžete prohlédnout (vyhledat 

skauti trojka Zábřeh). 

Protože se mnohýmf zpívání s Velkou 

přestávkou moc líbilo, vyrazili jsme za-

čátkem února na jejich veřejnou zkou-

šku do Šumperka.  

Další aktivitou byla sběrová akce 

našeho kmene Shawnee, kde se zapojují všichni členové. A protože chceme jít 

příkladem nečekáme na pozdější dobu a sháníme 

kovy už nyní. Marky, AJAGU, MIČKINIKWA a 

Komár uklízeli v areálu v Bludově a vyneslo to pro 

každého účastníka přes 100 bodíků do celkové 

tabulky. Modrá želva začala také ve velkém sbírat 

plechovky od nápojů a vyráží i na sběrové akce do 

okolí Zábřehu - viz foto vpravo. 

Sa. MIČKINIKWA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 

Nebyla by to Březová kůra, kdyby těm aktivnějším z vás, kterým záleží na 
umístění v javorové nažce, nepřinesla šanci na extra bodíky za šifry. Níže tedy 
obvyklých pět úkolů, jejichž rozlousknutí vám skýtá šanci na rovných 30 bodíků. 
Čas máte do 25. 3. 2020 a adresa zůstává stená: edita.riff@seznam.cz 

 

1) B< Y>   A>T>E>F<   O>P<L<B<B>D<F<M>Z<   O>N>T<K>F<C>M>J<  

R>U<Q>P<L> 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S T  U  V W  X  Y  Z 

 
2)  BC CO   AC TV KT DF   GL MN IM GP BH EF FV 

MS   PS DF DT JX   CZ DK PS BC FN DF FV JX 

 
 
3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Tehdejší Elita Hrdinů Dobyla Ypres. První Občané Zdravili Nizozemskou 

Armádu Máváním Eukalypty. 

 
5)  ŽPNZSNDJJSTÍÍAEEEÍEE   (první – poslední) 
 
      
Sg. Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 Komu se nelení, tomu se klubo-

vna! Všichni víme, že zvolské ro-

dy řeší již roky neutěšenou situa-

ci s klubovnou. Vlastní stálou zá-

kladnu bohužel nemají a jen díky 

vstřícnosti vedení obce se mo-

hou scházet v prostorách obec-

ního úřadu. I tam se však done-

dávna Káňata s Koníky o volnou 

místnost přetahovala a občas do-

konce skončila v zábřežském azylu na Chillicothu. A tak v jejich hlavách uzrál plán 

na stavbu vlastního sídla. A když sídla, tak pořádného! Na skalnatém ostrohu za 

obcí pěkně potajmu vybudovala rovnou hrad! A s řádně bytelnými hradbami, 

aby se  dokázala ubránit nájezdu nebojácných Koníků. Agenti naší tajné služby je 

zachytili na hradbách v den schůzky, kterak vyhlížejí příjezd své rádkyně 

WATOKNAPY. Samozřejmě ovšem se zvednutým padacím mostem a plným 

vodním příkopem, znáte Koníky!       

Zavírejty ty okna! Tento výkřik 

byl na družinové výpravě Vlků na 

denním pořádku. Pokud této výz-

vy nikdo včas neuposlechl, přisko-

čil k otevřenému oknu hbitě Pa-

dák, udělal známé gesto všech let-

ců a parašutistů a věren své přez-

dívce vrhnul se okenním otvorem 

skokem plavmo ven. V družinové 

lékárničce dramaticky ubýval ob-

vazový materiál i náplasti, leč Pa-

dák neúnavně podstupoval zas a znova své soukromé defenestrace. Během 

dvoudenní výpravy nastřádal šestatřicet seskoků a při cestě vlakem zpátky musel 

průvodčí bránit okna vlastním tělem. Před následující rodovou schůzkou Dredy 

raději všechna okna na klubovně preventivně zatloukla deskami, a tak Padák po 

dobu celé schůzky skákal všem alespoň do řeči…. 
- ŠATAZPRAS - 
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ZÁLESÁCKÉ OKÉNKO 

MĚSÍC SNĚHU – NESNĚHU V HRABOVÉ 

 

 Koncem ledna jsme měli možnost u nás ve 

škole přivítat velmi vzácnou návštěvu. Přijel 

k nám koncertovat potomek Inků, César 

Villalobos z Peru – s uměleckým jménem 

Inca Son. Za zvuku jeho nástroje a zpěvu se 

ve vás probudily všechny tělesné buňky a 

chtělo se vám tančit. Tak se i stalo! Césarovi 

se opravdu podařilo roztančit všechny 

přítomné a tím nám sdělit, že dobrá nálada, hudba a tanec jsou nejen lékem na 

všechny neduhy, ale i velkou prevencí proti nim. 

Zálesáci mu za odměnu předvedli svoji 

indiánskou modlitbu doprovázenou 

pohybem na tělo a hrou na bubny. César 

byl velmi překvapen a říkal, že to bylo 

poprvé, co pro něj někdo něco nacvičil. 

Měli jsme možnost s ním pobesedovat o 

životě v Peru, o tom, jak a proč se stal 

šamanem, i ukázat mu něco z Hrabové. 

Koncert se konal jako benefiční akce a Hrabčata věnovala část výtěžku ze sběru 

papíru na podporu výstavby školy vysoko v Andách právě v Peru. 

Šaman se pak ještě představil v odpo-

ledních hodinách na koncertě v Zábře-

hu. A ve večerních hodinách měly ně-

které ženy možnost s ním prožít 

květinový rituál. Bylo to mystické! 

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 

VÝPRAVA ZA BOBRY         21. – 23. 2. 2020 

Na první víkendovou výpravu v roce 2020 jsme se vydali do Berouna. Jako 

noclehárnu jsme se už poněkolikáté rozhodli využít klubovnu berounského 

turistického oddílu Bobři. 21. 2. jsme se tak ve složení Imnu, Špigy, Mochomůrka, 

Kápo, Monika a Kanyatara sešli ve třičtvrtě na tři na nádraží. Odtamtud jsme jeli 

vlakem do Berouna, odkaď nás čekala 2,7 km 

dlouhá cesta do klubovny. Cestu jsme zvládli 

rychle, a tak, než nám byli přivezeny klíče, 

jsme ještě stihli posedět u řeky. Krom svačení 

a blbnutí jsme také měli možnost vidět okolo-

plující ondatru. Po dovezení klíčů jsme se u-

bytovali a jako večerní program se rozhodl 

bazén. Při dvouhodinovém pobytu měl snad 

každý možnost se dostatečně vyřádit. Při pla-

vání však vyhládne a bylo tedy rozhodnuto, 

že se povečeří v pizzerii. Do klubovny jsme se 

vrátili okolo půl jedenáctý, takže se už jen 

chvíli povídalo a zpívalo a šlo se do postele. 

V sobotu se budíček povedl již v 7.15. Při sladké snídani se hlasovalo, kam se 

dnes půjde na výpravu. Nakonec vyhrála cesta do Žloukovic, u kterých v roce 

1995 a 1996 tábořil (tehdy pod názvem Vlci) náš oddíl. Po snídani jsme vyrazili 

na vlak, kterým jsme jeli do Žloukovic. Odtamtud nás čekala cesta na tábořiště. 

Nebylo to moc daleko, jenže kvůli malinké pěšince, popadaným stromům a 

mokru byla cesta podél vody dost náročná. Viděli jsme také stromy překousané 

od bobra. Bez větší úhony jsme to zvládli a mohli jsme se podívat, kde náš oddíl 

tehdy tábořil. Louka s chatičkami se však rozprodala a dnes tu je mnoho chatek, 

každá s jiným majitelem. Kousek od louky jsme se utábořili a započali vařit oběd 

– mohawské rizoto. Naobědvali jsme se a přemýšleli, kam půjdeme dál. Rozhodli 

jsme se vrátit do Žloukovic a odtamtud do vesnice Nižbor. Tentokrát trochu lepší 

cestou jsme se tedy začali vracet. Po cestě zpět jsme opět viděli ondatru. 

Dopoledne bylo sluníčko a jarní počasí, nyní to vypadá spíše na déšť. V lese si 

užíváme volnost a běháme, povídáme, dovádíme. Nakonec dobíháme autobus, 
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abychom v Nižboru nemuseli čekat hodinu a 

půl na další spoj. Spoj jsme stihli a v půl sed-

mý jsme se opět mohli hřát v klubovně. Za-

čali jsme vařit večeři a po ní a po odjezdu 

Špigy jsme začali obsazovat města, cesty, 

louky a kláštery. Začala totiž hra Carcasson-

ne (tuto hru jsme vlastnoručně vyráběli na 

Silvestru 2012/13). Hodinovou hru jsme si u-

žili a snad si ji opět zahrajeme dříve než za 

pět let. Před spaním jsme ještě probírali ně-

co ze stezky a okolo jedenácté jsme již ulé-

hali do spacáků.  

V neděli nás stejně jako včera čekala roz-

cvička. U snídaně jsme povídali o životní mo-

tivaci. Po ní a snídani jsme si sbalili věci a opět jsme se přesunuli ke stezkám. 

Povídali jsme především o naší organizaci a o historii České republiky. 

Následovala krátká procházka na druhý břeh Berounky. Po návratu jsme se 

naobědvali a začali zametat a vytírat. Ve dvě hodiny si přijeli pro klíče. My jsme 

u klubovny ještě rychle zahráli Modrý blesk a poté už vyrazili na cestu na nádraží.  

Po koupi jízdenek a přesunu na 

nástupiště se vyhlásila další hra – 

Jo, ano, ne. Nikdo nesmí vyslovit 

žádné z těchto tří slov. Kdo jej 

vysloví, musí odevzdat kartičku. 

Kdo má kartiček nejvíce, vyhrál. 

Ve vlaku jsme se snažili nachytat 

na Jo, ano, ne a také jsme 

zhodnotili výpravu. Mužem/že-

nou výpravy se stala Monika a 

známka byla čistá 1. Na nádraží 

v Příbrami jsme vyhodnotili hru Jo, ano, ne – vyhrál Kany – a po palcáku se 

rozprchli domů. Takto skončila další mohawská výprava, ze které jsme si odnesli 

další zážitky a krom toho jsme mohli nahlédnout do oddílové historie. 

Imnu 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 
Ho ho Watanay (Žalman & spol.)  

 

1. Spinkej můj maličký, 
máš v očích hvězdičky, 

dám Ti je do vlasů, 
tak usínej, tak usínej. 

 
Ref.: Ho ho Watanay, ho ho Watanay, 

ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena. 
 

2. Sladkou vůni nese ti, 
noční motýl z paseky, 

vánek ho kolíbá, 
už nezpívá, už nezpívá 

 
Ref.: Ho ho Watanay, ho ho Watanay…. 

 
3. V lukách to zavoní, 

rád jezdíš na koni, 
má barvu havraní, 

jak uhání, jak uhání. 
 

Ref.: Ho ho Watanay, ho ho Watanay…. 
 

4. V dlaních motýl usíná, 

hvězdička už zhasíná, 

vánek, co ji k Tobě nes, 

až do léta Ti odlétá. 

 

 

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  

   ….opět na návštěvě u zvířátek....  
 

Jde takhle před 66 miliony let medvěd lesem a potká dinosaura. A hned se ho 

ptá: „Ty, dinosaure, máš facebook?“ A dinosaurus bez váhání odpoví: „Jasně že 

jo!“ Medvěd ale hned pokračuje: „Jo? A přidal si tě Noe mezi svoje přátele?“ 

Dinosaurus nechápavě odpoví: „Ne, proč jako?“ Odcházející medvěd už jen 

utrousí přes rameno: „Ale nic, jenom si myslím, že máš asi dost problém….“ 

Blondýna s černovláskou jsou na safari a zaútočí na ně lev. Černovláska mu hodí 

písek do očí, rozběhne se k nejbližšímu stromu, bleskurychle se na něj vyšplhá a 

s údivem v očích pozoruje, jak blondýna dál stojí klidně na místě. Křičí na ni: „Co 

tam stojíš? Vylez taky na strom, nebo tě sežere!“ Blondýna se na ni nechápavě 

otočí a říká: „Mě???? Proč mě? Hele, já jsem mu písek do očí nehodila, já ne….“ 

Co dělá chobotnice, když jí usekneš všechna chapadla? Nechápe! 

Malá myška spatří na půdě poprvé v životě netopýra. Chvilku stojí a kouká 

s otevřenou pusou, pak se probere a utíká za maminkou a křičí: „Mami, mamíííí, 

na půdě je anděl!!!!“ 

Plave si takhle kapr v medu a brumlá si pod fousy: „Tak to je teda hustý….“ 

Letí orel, pohoda, klídek a najednou stáhne křídla a stříhne to kolmo po hlavě 

dolů...Letí, letí a 15 cm nad zemí to vybere... Vidí to vrabčák a říká: „Wau, orle, 

to bylo super, jak to děláš? Nauč mě to!!!“ Orel říká: Prostě letíš, pak stáhneš 

křídla, valíš to kolmo dolů a těsně nad zemí to vybereš... Ale hlavně - musíš to 

mít tak trochu na háku!“ Tak letí spolu, najednou stáhnou křídla a valí to kolmo 

dolů k zemi a těsně nad zemí to vyberou... Vidí to medvěd a říká: „Super, kluci, 

to je hustý! Jak to děláte? To chci taky umět.“ A vrabčák mu říká: „Prostě letíš, 

pak stáhneš křídla, valíš to a těsně nad zemí to vybereš... Ale hlavně: musíš to 

mít tak trochu na háku!“ Tak medvěd vyleze na útes, rozeběhne se, skočí a valí 

to kolmo dolů s orlem a vrabčákem. A jak tak letí, říká vrabčák medvědovi: „Hele, 

medvěde, máš ty vůbec nějaký křídla?“ Medvěd na to: „Nó, to nemám.“ Vrabčák 

uznale hvízdne: „Hustý, medvěde! Ty to máš dobře na háku!“ 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ 2019 - ÚNOR 2020 

Bodování starších 
1.   místo   Sg. Sedmikráska 2074 bodů  Káňata     100% docházka za leden 
2.   místo   Ga. Vrabčák 1806 bodů  Káňata       100% docházka za leden 
3.   místo   Ra. Lasička 1795 bodů   Vlci     100% docházka za leden 
4.   místo   Ga. Čivava 1665 bodů   Káňata   
5.   místo   Va. Liška 1658 bodů   Vlci     100% docházka za leden 
6.   místo   Va. Korálka 1605 bodů   Vlci     100% docházka za leden 
7.   místo   Va. IQ 1558 bodů   Vlci     100% docházka za leden 
8.   místo   Va. Sasanka 1486 bodů   Káňata     100% docházka za leden 
9.   místo   boj. Bety 1302 bodů   Káňata 
10. místo   Va. Koloušek 1240 bodů   Káňata 
11. místo   boj. Myška 1205 bodů   Vlci  
12. místo   boj. Čmelák 984   bodů   Vlci 
13. místo   hledač Padák 821   bodů   Vlci  
14. místo   boj. Rakeťák 715   bodů   Vlci 
15. místo   hledač Morče 644   bodů   Vlci     100% docházka za leden 
16. místo   Hobit 417   bodů   Vlci   
 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Větvička     1257  bodů   Koníci     100% docházka za leden 
2.   místo   hledač Mrkvička    1047 bodů   Koníci     100% docházka za leden 
3.   místo   hledač Beruška 942 bodů   Koníci   
4.   místo   hledač Drozdík 906 bodů   Medvědi    100% docházka za leden 
5.   místo   hledač Sýček 792 bodů Koníci 
6.   místo   hledač Beran  743 bodů   Koníci    
7.   místo   hledač Kachnička 742 bodů   Medvědi    100% docházka za leden 
8.   místo   hledač Anička 713 bodů   Koníci   
9.   místo   hledač Jitřenka 705 bodů   Medvědi  
10. místo   hledač Dino 614 bodů   Koníci  
11. místo   hledač Střela 589 bodů   Medvědi    100% docházka za leden 
12. místo   hledač Čertík 376 bodů   Koníci  
13. místo   hledač Jitka 134 bodů   Koníci   
 

 

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ 2019 - ÚNOR 2020  

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  

 

Tak, jste na konci 285. čísla Březové kůry. Zda jste ji četli pozorně, to si můžete 

ověřit v našem tradičním závěrečném kvízu. Trocha té snahy vám navíc může 

přinést až 30 bodů do javorové nažky. Správná odpověď má hodnotu pěti bodů 

a pokud budete 100% úspěšní, čeká vás dalších 5 prémiových bodů navíc, 

celkově to tedy znamená šanci na 30 bodíků! 

Jako vždy je třeba své odpovědi zaslat včas, aby vám mohly být započteny body 

do kmenového bodování. Nepropásněte tedy datum 25.3., byla by škoda o 

zasloužené body přijít. Adresu jistě již znáte, ale pro úplnost či pro nové zapálené 

luštitele: edita.riff@seznam.cz 

1)  Ve kterém městě se nachází rozhledna, na kterou během své družinové 
výpravy vystoupali Koníci a Medvědi? 

2)  Jaké dva smysly jsou nejdůležitější pro vlka?  

3) Z jaké země pochází César Villalobos, který byl v únoru koncertovat 
v hrabovské škole?  

4)  Kdo je autorem písně Ho ho watanay? 

 5) Závěrečný chyták - před jakou dobou dinosauři doplatili na podcenění 
facebooku? 
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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 
 
 
Náš oddíl stále přijímá nové členy, schůzky rodůu Medvědů a Vlků probíhají 
každé pondělí a středu v čase 16:00-18:00 na klubovně - Sušilova 65, Zábřeh. 
Přijďte mezi nás! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 1.3.2020. 

http://www.shawnee.cz/

