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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Mnoho filozofů se v předlouhé historii lidstva hloubavě zamýšlelo nad plynutím 
času, srovnávalo svůj náhled na něj s trváním Vesmíru a pronášelo moudra o 
tom, jak je vnímání životaběhu relativní. Někdy se nám dva měsíce zdají krátké 
(kupříkladu koncem srpna, kdy s každým dnem vnímáme, jak jsme zase blíže 
začátku školy a konce prázdnin), jindy se vteřiny nekonečně vlečou a dva měsíce 
trvají celou věčnost. Jak nazíráte zpětně na právě uplynulé dva měsíce vy? Byl 
pro vás koronavirový režim a absence pravidelné školní docházky spíše obdobou 
letních prázdnin, protože jste mohli přece jen vyspávat déle a po splnění online 
školních po vinností věnovat čas četbě, sledování televize anebo třeba nerušené 
výrobě mokasín? Anebo se čas v půlce března takřka zastavil a den měl snad sto 
hodin? Kvanta domácích úkolů a dopisování látky do sešitů, odpolední nuda bez 
vašich oblíbených kroužků, družinovek a pobíhání po venku s kamarády, víkendy 
bez výprav a výletů? Jistě, i zde určitě platí okřídlené rčení „co člověk, to jiný 
názor“. Optimisté se vynasnaží co nejlépe využít kvanta volného času, škarohlídi 
budou remcat, že se jen nudí a nic je nebaví a proč by se snad měli pouštět do 
nějaké výroby čehokoli, na čem začali pracovat na indiánském dnu, když se ani 
neví, jestli vůbec nějaký tábor letos bude. Zda letos do Štítů vyrazíme či nikoli, se 
dočtete o stránku dále a nebudeme předbíhat. Na těchto řádcích chci jen 
z pohledu člena vedení letmo okomentovat fungování kmene v koronavirovém 
bezčasí. Tak tedy: zdálo by se, že Shawnee spí jarním spánkem. Pokud jde o 
schůzky a výpravy, pak jistě ano. Avšak vedení v rámci možností a v mantinelech 
různých hygienických nařízení rozhodně neklimbá. Ve svých mailových 
schránkách nacházíte pravidelně soutěže a poznávačky či speciální věstník, ve 
schránkách poštovních pak tištěnou Kůru, vznikají materiály, které bude možné 
využít na schůzkách či akcích v časech obnovené činnosti a pozvolnou změnou 
prochází i klubovna. Na stránkách najdete úklidové fotogalerie, ve fázi příprav 
jsou momentálně různé stavební úpravy. Rádi bychom rozšířili schodiště, zrušili 
nevyužívaný krb, opravili střechu či okna, vymalovali. Mohou-li nám v této snaze 
pomoci vaši rodiče či známí, nasměrujte je, prosím, na nás. Uvítáme pomoc 
materiální i pracovní a uctivě za ni předem děkujeme! Znalci zednického řemesla 
či majitelé vyřazených a stále funkčních a vhodných oken, šikovní malíři a ochotní 
pracanti, ozvěte se nám! Pojďme společně zútulnit naše společné působiště! 

Sa. TAWASUTA 
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SLOVO NÁČELNICE 

 

Ahoj Šavani! 

Věřím, že již netrpělivě čekáte na slovo své náčelnice, 

která mluví tentokrát i hlasem celého vedení a 

starších přátel kmene. 

Letošní tábor ve Štítech BUDE. 

Takže chystejte se - stylové indiánské oblečení je již 

pár let opět standardem, zkontrolujte si také úplnost 

ostatního vybavení, dokupujte s rodiči potřebné chybějící věci. 

Pro rodiče budou k dispozici samozřejmě podrobnější informace. 

Bohužel druhá zpráva Vás asi tolik nepotěší ... týká se kmenové činnosti na 

zbytek školního roku. 

Situace ohledně Koronaviru a nařízení vlády zatím nepřejí znovuotevření 

kluboven, takže buďte, prosím, trpěliví. 

Možná si říkáte, že už mnozí chodíte do školy, tak proč se nesejdeme i my, ale je 

to mnohem komplikovanější. Takže nám prosím věřte, že děláme vše pro to, 

abychom si užili tábor a vynahradili si tohle čekání. Vedení kmene rozhodně 

nezahálí. Ať už to jsou soutěže, které pro Vás připravujeme, nebo brigády na 

klubovně, vydávání Věstníku, či sbírání článků na tuhle úžasnou Březovou 

kůru, která Vám jistě připomene, že jsme v tom společně, a i když jsme od Vás 

daleko, tak nás najdete ve svých srdcích kdykoli si na nás vzpomenete – stejně 

jako my na Vás. 

Dovolte mi všem z Vás popřát úspěšné ukončení školního roku, ať už jde o 

vysvědčení, přijímačky na školy nebo jako naše podnáčelnice maturitní zkoušky 

- všem do jednoho držím palce. 

Stále ještě věřím, že se do tábora ještě potkáme....chybíte mi. 

 

WATOKNAPA - náčelnice kmene 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
 

…  vy, kdo sledujete kmenové online soutěže, 

dobře víte, že jedna z nich se týkala názvů 

souhvězdí. Při její přípravě se WATOKNAPA 

rozhodla, že zhotovený materiál využije 

k výrobě učební a poznávací sady pro OP L-

52. Vše je pro větší životnost zataveno do slí-

dy. První zájemci již obě sadičky otestovali a 

vy ostatní se ohlaste např. na táboře! 

…  bývá-li obvykle červen ve znamení školní-

ho dojezdu, třídních výletů a těšení se na 

prázdniny, letos je tomu kvůli koronavirové 

krizi zcela jinak. Zatímco 2. stupeň ZŠ pouze 

zvažuje obnovení školní docházky, 1. stupeň 

od posledního květnového týdne zasedl do 

lavic a opakuje doma probírané učivo a stu-

denty posledních ročníků středních škol čeká maturitní zkouška a přijímačky na 

vysokou. Tento zběsilý finiš se týká i obou našich podnáčelnic. Přejme společně 

Eddie i Dredy úspěšné zvládnutí všech těchto zkoušek, aby si mohly léto užívat 

s pocitem dobře vykonané práce! Stejně tak držíme palce i Bety a Sedmikrásce 

při jejich přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium! 

… doufáme, že jste všichni využili volna kromě domácího vzdělávání i k dokonče-

ní svých rozpracovaných výrobků z indiánského dne? Několik párů mokasín, ně-

jaká ta brašna a nové kapoty už spatřily světlo světa, tak to vy ostatní berte jako 

motivaci, stále je dost času! WATO-

KNAPA dokonce ovládla líný steh a 

vykorálkovala náramek na OP! Naby-

té know-how ráda předá dál! 

…  v červnu oslaví své narozeniny Bety a toto své jubileum rovnou zkombinuje 

s Mezinárodním dnem dětí, umí si to tak někdo vybrat!       Gratulujeme! 

 

Sa. TAWASUTA, Sa. WATOKNAPA 
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STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Nevěnujete-li se astronomii ve svém volném času jako svému koníčku, nevíte, co 

jsou Plejády a Giordana Bruna považujete za italského fotbalistu, pak jste si 

dosud jistě nepřipustili, že by se orlí pero týkající se znalosti souhvězdí mohlo 

vůbec kdy objevit ve vašem dekretu. Pevně věříme, že při online poznávačce jste 

sami zjistili, že Velká medvědice vám určitě hlavu neukousne, Orion není jen ona 

známá „čokoládová hvězda“ a Severní koruna není měna používaná při 

platebním styku ve skandinávských zemích. A pokud chcete sami posouvat své 

dosavadní limity, nebojte se ponořit do tajemného nočního světa magicky 

blikajících objektů vysoko nad našimi hlavami!  

Zda a kdo se k mailové poznávačce postavil čelem, je už na každém jednotlivci. 

Teď mi dovolte malinko tohle OP obohatit. Sice to není podmínkou znát 

například nejjasnější hvězdy v souhvězdí, ale věřím, že to nijak neuškodí. A že 

díky obrázkům třeba někomu dalšímu ulehčím učení na OP. 

Protože pokud si v souhvězdí představíte to, co znázorňuje, budete mít jistě 

snazší orientaci. 

Jako další pomůcka Vám poslouží připravené kartičky, které právě v těchto dnech 

testuje TAWASUTA se Sedmikráskou a které jsme vám představili v úvodních 

Drobcích. 

Blíženci – latinský název Gemini, jedno ze souhvězdí 

zvěrokruhu představuje dle starořecké mytologie 

dvojčata Castora (vpravo) a Polydeuka (vlevo), jejichž 

otcem byl sám nejvyšší bůh Zeus. Římané si pod nimi 

představovali bájné zakladatele Říma Romula a Rema. 

Souhvězdí leží částečně v Mléčné dráze a v ČR jej můžete 

nejsnáze pozorovat v únoru na severní obloze. 

Nejjasnější hvězdou je tzv. červený obr Pollux.  
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Jižní ryba – najdeme ji na obloze jižní a nejlépe 

ji uvidíme v říjnu. Společně s Rybami, Velrybou, 

Kozorožcem, Eirdanem a Delfínem tvoří skupi-

nu vodních souhvězdí okolo Vodnáře. Nejjas-

nější hvězdou souhvězdí je Fomalhaut. Dle sta-

roegyptské báje se dostala tato ryba na oblohu 

poté, co zachránila bohyni Isis před utonutím. 

Labuť – opět se pohybujeme na severní obloze 

v oblasti Mléčné dráhy, někdy bývá též zvána 

Severním křížem. Její nejjasnější hvězdou je De-

neb na jejím chvostu. V labuť se prý často pro-

měňoval bůh Zeus a v této podobě také svedl 

krásnou spartskou královnu Lédu, která byla 

mimo jiné matkou dvojčat Castora a Polydeuka. 

Lev – opět jedno ze souhvězdí zvěrokruhu, leží 

na severní obloze a v ČR jej nejlépe uvidíme 

v dubnu. Nejzářivější hvězdou je Regulus, která 

představuje jeho srdce. Souhvězdí dalo také 

název meteorickému roji Leonidy „vylétající-

mu“ v polovině listopadu z hřívy Lva. 

Lyra – nejsnáze najdeme v ČR toto souhvězdí 

v srpnu na severní obloze. Jeho nejjasnější 

hvězdou je Vega (5. nejjasnější na noční oblo-

ze). V řecké mytologii patřil tento hudební 

nástroj Orfeovi, po jehož tragické smrti se on 

sám i jeho nástroj dostali díky bohům na noční 

oblohu. 

Malý pes – nejlépe jej v ČR uvidíme v měsíci 

březnu na nebeském rovníku. Jeho nejjasnější 

hvězdou je Procyon (7. nejjasnější hvězda na 

obloze), u níž byla před třemi lety objevena 

druhá nejbližší potenciálně obyvatelná planeta. 

Jak blízko od nás se tato planeta nachází? 

Světlo od ní k nám letí „jen“ 12,4 let!        
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Orel – je malým souhvězdím, které lze v ČR vi-
dět nejlépe v srpnu na nebeském rovníku v o-
blasti Mléčné dráhy. Jeho nejjasnější hvězdou 
je Altair (ve svém průměru 2x větší než 
Slunce). Dle řeckých bájí byl orel dalším 
přestrojením nejvyššího boha Dia. 
 

Orion – nyní toto souhvězdí z ČR vůbec neuvi-

díte, nejlepší podmínky pro jeho pozorování u 

nás máme v lednu. Nachází se na nebeském ro-

vníku, a proto je vidět ze všech koutů naší pla-

nety. Orion byl v řecké mytologii pyšný lovec, 

kterého bohyně Héra za jeho trest za věčné vy-

chloubání nechala zabít velkým štírem, posléze 

oba (Orion i Štír) skončili na hvězdné obloze.   

Panna – další ze souhvězdí zvěrokruhu je dru-

hým největším souhvězdím vůbec. Nejlépe jde 

pozorovat v květnu, nachází se na nebeském 

rovníku a jeho nejjasnější hvězdou je Spica. 

V různých bájích reprezentovalo mnoho vý-

znamných bohyní, dokonce i Ježíšovu matku. 

Pastýř – souhvězdí severní oblohy s nejjasnější 

hvězdou Arcturus můžeme nejlépe vidět v čer-

vnu, kdy je nejvýše na obloze. Bývá spolu se 

sousedními Honícími psy považován za strážce 

Velké medvědice a Malého medvěda. 

Velký pes – nachází se na jižní obloze a z ČR je 

nejlépe pozorovatelný v únoru. Jeho nejjasněj-

ší hvězda Sirius (v knize Škola Malého stromu 

zván též Psí hvězda) je zároveň tou nejjasnější 

hvězdou celé noční oblohy a je vidět ze všech 

obydlených míst na Zemi. Ve skutečnosti jde o 

dvojhvězdu Sirius A a Sirius B. A poslední zají-

mavost – podle Siria je také pojmenován kmotr 

Harryho Pottera Sirius Black. 
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Vozka – nalezneme jej na severní obloze a nejlé-

pe jej od nás uvidíme v únoru. Nejjasnější hvěz-

da se nazývá Capella (Kozička). Vozka předsta-

vuje chromého athénského krále Erichthonia, 

který vynalezl vůz tažený koňmi. Za tento uži-

tečný čin jej Zeus umístil na hvězdnou oblohu. 

Kassiopea – leží na severní obloze a z území ČR 

jej můžeme vidět po celou noc v kteroukoli roč-

ní dobu, nejlépe pak v listopadu. Jeho nejja-

snější hvězdou je Schedir. Krásná leč pyšná 

Kassiopea byla manželkou etiopského krále Ké-

fea a matkou Andromedy, kterou Perseus o-

svobodil od mořské příšery (film Souboj titánů). 

Kozoroh – další ze souhvězdí zvěrokruhu, před 

tisícem let z nich bylo nejjižnějším. Díky tzv. pre-

cesi však poté získal jeho pozici Střelec. Od nás 

je Kozoroh nejlépe pozorovatelný v červenci a 

srpnu. Je ztělesněním řeckého boha lesů, pas-

tvin, stád, pastýřů a lovců Pana, který se vyzna-

čoval rohy, vousy a kozími nohami. 

Severní koruna – nejjasnější ze 7 hvězd tohoto 

malého souhvězdí je Gemma. V jiných kultu-

rách bývá nazýváno také Orlí hnízdo či Medvědí 

doupě. Antická mytologie v ní viděla čelenku 

Ariadny, jejíž manžel Dionýsos po její smrti vy-

hodil čelenku na noční oblohu, aby ji už žádná 

jiná žena nemohla nosit. 

Další z celkově 88 moderních souhvězdí najdete i s obrázky například na webové 

adrese hvezdnouoblohou.wz.cz a nám už jen zbývá doufat, že jsme vám rozšířili 

obzory o fascinující svět hvězd a souhvězdí a že si díky tomu uvědomíte, že ani 

orlí pera z oboru astronomie pro vás nejsou nesplnitelná. Nesplnitelná zůstanou 

jen pro toho, kdo se o jejich získání vůbec nepokusí!       

Sa. TAWASUTA, Sa. WATOKNAPA, s využitím informací na www.wikipedia.org 
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JAK KOJOT UKRADL OHEŇ 
 

Nyní vám budu vyprávět, jak kojot přinesl lidem oheň. 

Před mnoha věky lidé ještě neznali oheň. Jeden lovec přišel tehdy ke kojotovi a 

pravil: 

»Oheň je skryt na místě, kde žije Bolest. Loví jím se svými lidmi zvěř. Založí v 

širokém okruhu požár a nechá z moře plamenů volnou jen úzkou stezku. Tudy se 

zvěř řítí z ohroženého místa a Bolest ji se svými lidmi pobíjí.« 

Kojot přemýšlel o zprávě. Pak zavolal své přátele: orla, křepelku, tetřeva a 

jestřába. 

»Půjdu se zmocnit ohně,« oznámil jim. Požádal je, aby se rozestavili v určitých 

vzdálenostech na cestě, která vedla k domu Bolesti. 

»Podaří-li se mi získat oheň, poběžím k jestřábovi. Jestřáb poletí co nejrychleji k 

orlovi a odevzdá mu plamen. Orel poletí k tetřevu a ten ke křepelce. Křepelka jej 

dá lidem. Souhlasíte?« 

Všichni přikývli. 

Kojot se vydal na cestu. Našel 

sídlo Bolesti a vstoupil dovnitř. V 

domě našel jen děti. 

»Ach, ubohá děcka,« politoval je. 

»Tak vy jste tu zcela sama?« 

»Ano, rodiče odešli na lov.« 

»Ty jsi kojot, viď,« pravilo jedno dítě. »Otec říkal, že kdyby někdo přišel, že to 

bude jistě kojot.« 

»Co vám napadá! Já a kojot! Podívejte se. Tam, daleko na severu ve vysokých 

horách, tam žije kojot.« 

Všechny děti se zvědavě zahleděly naznačeným směrem. Kojot se kolem nich 

proplížil k ohništi a uchopil malé, hořící polínko. Hned se dal na útěk. Děti vyrazily 
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za ním. Když spatřily, že dal hořící dřevo jestřábovi, pustily se za ptákem. Jestřáb 

podal kořist orlovi, orel tetřevu, tetřev křepelce. Pronásledovatelé vždy zuřivě 

zakřičeli a vrhli se za dalším uprchlíkem. 

Vztek jim dodával sil. 

Křepelka letěla a letěla, až jí ochably svaly. Spustila se na břeh velkého jezera. 

Horečně přemýšlela, co dělat. Nevěděla si rady. Náhle se přibelhala veliká říční 

želva. 

»Dej mi oheň, postarám se o něj,« navrhla. 

Křepelka se zasmála: 

»Želvo, želvo, jak ty bys chtěla uniknout dětem Bolesti, když se to nepodařilo 

nám, rychlým ptákům?« 

Stihatelé se však blížili. Křepelka neměla na vybranou. Svěřila oheň želvě. Vzápětí 

přiletěly rozzuřené děti a křepelka jen tak tak uprchla. Želva ukryla oheň pod svůj 

mohutný štít a ponořila se do vody na dno jezera. Tam byla v bezpečí. 

»Voda zničí oheň,« zasmálo se jedno z dětí. »Otec to vždycky říkal. Můžeme se 

klidně vrátit. Kojot se vydával zbytečně do nebezpečí.« 

Odletěly. 

Želva se po chvíli vynořila. Na břehu čekal kojot se svými druhy. 

»Kde máš oheň?« tázal se zlostně kojot. »Uhasl, viď? To může napadnout jen 

hloupé želvě, aby se potopila s hořícím dřevem do vody.« 

Želva neodpověděla. Sáhla pod krunýř a vytáhla doutnající polínko. Všichni se 

zaradovali. Odnesli je lidem a dostali veliké dary. 

A od té doby zahříval oheň v chladných nocích lovce i jejich rodiny. 

 

autor: Jaroslav Štembera, Pohádky severoamerických indiánů (K. Synek, 1948) 

ilustrace Josef Lada 

Sa. TUWANAKHA 
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ŠAVANSKÉ TELENOVINY 
 

Jedna z aktivit, která probíhala v době 

našeho uvěznění byla aktivita, kde jsme 

se pokusili zachytit co nejvíce členů, kteří 

si plní orlí pera. Po prvních pokusech s 

Korálkou a IQ jsme se pustili do zachycení 

ostatních bojovníků kmene. Liška nám 

ukázala, jak se dělá hvězda, WATOKNAPA 

zase fotila ptačí hnízda, IQ s Korálkou 

běhali 100 metrů na čas. Čivava zase 

skákala přes švihadlo. Gurchu zase ukázal 

správně kliky.  

Po bloku OP se dostalo také na jiné 

aktivity. Betty nám ukázala, jak si 

dokončila indiánské Capote, Lasička zase 

oprášila morseovku a poslala krátký 

vzkaz pro diváky naší šavanské televize.  

Důležitou částí telenovin byly také vzkazy od našich přátel, bývalých členů a 

starších členů. Nejvzdálenějším vzkazem se stal ten od Vuka, který byl jedním ze 

zakládajících členů kmene v roce 1988. Vzkazy také poslali další bývalí i nynější 

členové jako Vrána z Anglie, Sachem Sokol, Komár, Mráček, Kiwi, WATOKNAPA. 

Další byly od našich přátel od CHIBIABOSE z Hvězdy severu Brno, Sekáče ze 

skautského střediska Lesní moudrost Brno ABS, šamana WAKIŠAKY z kmene 

Ksigudan. Svůj vzkaz nám namluvil také zábřežský starosta František John.  

O zábavu se postarala především Zvolská PĚTKA, kde TAWASUTA, Píďa, 

Sedmikráska, Větvička a Mrkvička natočili malý televizní seriál. Moc se líbil a o 

filmové role nebudou mít v budoucnu nouzi. 

A co nám na šavanské TV noviny napsali či jinak sdělili naši diváci: 

Wašte MIČKINIKWOVI za jeho nápad. Wašte realizačnímu týmu i hercům. Ráda 

se na všem krásném podílím s vámi. 

Mráček  
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Úplně souhlasím, skvělý nápad a děkuji, že jsem se mohla účastnit jeho 

realizace. Moc jsme se při tom nasmáli       a doufám v pokračování. 

Marky 

 

Moc jsme se doma pobavili, inspirovali a Bety se zmotivovala natolik, že šla 

hned po zhlédnutí videa metat hvězdy a jezdit na bruslích na Orlí pero. Ještě 

měla v plánu trhnout rekord v chůzi na 1 km, ale nakonec to z časových důvodů 

vzdala. Zítra jede s tatínkem na ryby, třeba i tam něco získá - třeba chytí 3 druhy 

ryb.... Minule to teda bylo na 3 druhy veverek... Ale rybářkou je teprve rok, 

takže snad to vypiluje... Já, matka, vám děkuji. Za to, jací jste, za to, co děláte! 

Jste i pro mě inspirací. 

Heluš  

 

Pochvalné slovo nám poslal také 

CHIBIABOS z Brna, Oliš z olo-

mouckých Tuláků a telefonicky 

pochválily Eva z Lukavice a Vevy 

ze Zábřehu. Díky všem. 

 

Poděkování zaslouží všichni, kteří 

nám pomohli toto dílo vytvořit. 

 

 

Za tým Sa. MIČKINIKWA 
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STŘELECKÉ MISTROVSTVÍ  

Klan starších šavanských bojovníků Modrá žel-
va se v neděli 10. května ujal organizace soutě-
že, kde se střílelo ze vzduchovky a luku. Proto-
že nebylo z důvodu bezpečnosti možné pozvat 
větší počet účastníků, zůstal tedy počet soutě-
žících omezen na členy 95. klubu a bývalé čle-
ny. Nakonec se nás tam sešlo celkem 7, kteří 

se nebáli poměření zkušeností. Jmenovitě tedy Gurchu, Sa. AJAGU, Sa. MIČKINI-
KWA, Marky, Sob, Jana a Ježek. 

Celá akce probíhala za krásného počasí nedaleko Hoštej-
na u Soba na chatě. Na poslední chvíli se omluvil Komár, 
ale i tak nás bylo tak akorát.  

První část soutěže byla střelba ze vzduchovky. Tady se bo-
jovalo velice vyrovnaně a své kvality zde potvrdili Gurchu 
a Ježek. Střelba na prasátka měla svoje kouzlo. Po ukonče-

ní střelby ze vzduchovek jsme se 
přesunuli na střelbu s lukem. 
Střílelo se s větším a menším lu-
kem a body se sčítaly. Tady jednoznačně dominoval bra-
tr Gurchu a zvítězil i v této části soutěže. Ostatní se tak 
trochu trápili, ale nakonec se přece jen bodovalo. Kvali-
ta luků a šípů byla znát. Po sečtení výsledků jsme mohli 
vyhlašovat. Byly předány pamětní listy a diplomy.  

1. místo obsadil Gurchu z 95. klubu Zábřeh 
2. místo obsadil Ježek za rodiče členů 
3. místo obsadil MIČKINIKWA z Modré Želvy 
4. místo obsadila Marky z Modré Želvy 
5. místo obsadil AJAGU z Modré Želvy 
6. místo obsadila Jana za rodiče členů 
7. místo získal Sob za místní domorodce 

Klan Modré želvy navrhl pořádání vodní expedice za 14 dní a výzva byla mnohými 
přijata. 

Pro BK Sa. MIČKINIKWA 
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VODÁCKÁ AKCE 23. 5. 2020 

 

Po předcházející domluvě na stře-

leckých závodech se oldskauti a 

klan Modré Želvy vypravili na vo-

dáckou akci. Akci jsme organizovali 

na kmenové výročí vzniku Šavanů. 

Klan Modré želvy byl tehdy jeden 

ze strůjců vzniku nového kmene, a 

tak roku 1988 vznikají Šavani. 

Tentokrát se nás sešlo o trošku více 

než minule, ale bylo to dáno účastí 

ratolestí Aničky, Korálky a IQ. Tento počet pak doplňoval Pedro, Martinka, 

Gurchu, AJAGU a MIČKINIKWA.  

Počet vodáků měl být početnější, ale nakonec 4 nadšenci odvolali. Museli jsme 

reagovat a vyměnit raft pro 6 osob za ten menší pro 4 osoby a udělali jsme dobře. 

Pedro si k sobě vzal všechnu omladinu a 

zbytek veteránů si sedl do velkého raftu. 

Místo vyplutí bylo u postřelmovského 

mostu nedaleko zdravotnického středis-

ka. Počasí některé odradilo ale nás ne. Po 

příjezdu jsme pozdravili stanující vodáky a 

po vyfasování raftů a po oblečení jsme se 

mohli pustit po proudu Moravy směrem 

k Lukavici, kde jsme v tomto počasí 

stanovili svůj cíl. 

Po cestě jsme několikrát zmokli, ale nálada byla výborná a to i díky výřečnosti 

zadáků. Nikdo nevypadl, ale i tak jsme několikrát museli do studené vody a 

uvolňovat raft, který se někdy na kamenech zasekl, či přenášet loď přes padlé 

stromy, ale zvládli jsme to. Cesta ubíhala a my se kochali krajinou. Za celou cestu 

jsme nepotkali žádného vodáka a řeka byla jen naše. Na soutoku Sázavy a 

Moravy jsme kontaktovali firmu Tydra a ta poslala své auto pro rafty. Po 
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překonání jezu u Lukavice jsme dorazili k mostu a tam vytáhli rafty a čekali na 

odvoz. 

Co na závěr napsat. Asi to, že to byla další povedená akce, kterou Modrá Želva 

spoluorganizovala a bezva parta nadšených vodáků. Fotografie pořídil Gurchu a 

dky němu vám předkládáme pár snímků. Díky.  

 

Sa. MIČKINIKWA 
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PLECHOVKOMÁNIE 

 

Třetí měsíc této mimořádné aktivity, do které se mů-

že dobrovolně zapojit každý člen i nečlen, je za námi. 

Jak to tedy vypadá? Nově hlásí úlovky Lasička, Liška, 

Morče a Mráček a řady sběračů tak překročily počet 

dvaceti. 

JAK TO VYPADÁ. 

Zlatá placka je stále v držení Myšáka a MIČKINIKWY, kteří již mají na kontě přes 

2000 kusů. Nezadržitelně se k metě blíží Sachem AJAGU, který právě dosáhl 

počtu 900 plechovek. 

Stříbrná placka je stále v držení Čivavy, Korálky, Marky, AJAGUA a nově se k této 

pětici přidal také Kraken, který přivezl pár pytlů a to mu stačilo na dosažení 

stříbrné placky. Další držitel je Padák z rodu Vlků, který se díky aktivitě dostal 

také na první místo v počtu nasbíraných plechovek a jeho stav je teď 700 kusů. 

Touto rychlostí se jistě za čas zmocní i placky zlaté. 

Bronzová placka je nyní v držení Evy, IQ, TAWASUTY, Eddie, Sedmikrásky, 

Mrkvičky, Větvičky, Gurchu. I tady se mnozí během posledního sběrového 

období posouvali. Nejblíže k zisku další placky má IQ, kterému schází 50 

plechovek k hranici 500 kusů. 

Další skupinou jsou sběrači, kteří se blíží k první metě veledůležité stovky, která 

opravňuje ke vstupu na famózní akci PLECHOVKOBRANÍ. Věříme, že i těmto se 

podaří získat placku bronzovou. Kdo jsou v této skupince - Mráček, Rony, 

WATOKNAPA, Liška, Lasička a Morče. 

Sběrová akce končí posledního srpna, takže je stále času dost. Rozhoďte sítě a 

vaše počty jistě porostou. Nynější stav plechovek dosáhl počtu 10 000 kusů, ufff.  

Sa. MIČKINIKWA 
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BOJE O BODY NA DÁLKU 
V minulém čísle BK jsme Vám prozradili, jak se Vám vedlo v prvních soutěžích, 

které si pro vás na každý týden připravujeme. Tentokrát si zrekapitulujeme 

celkové zapojení členstva v těchto soutěžích. Mimochodem….nezapomínejme, 

že body z těchto soutěží jsou započítávány do Javorové nažky. 

Nejúspěšnější co do počtu účastníků byla jednoznačně hned ta první - skrývačky, 

kterou více čí méně vyzkoušelo 16 z vás. Na pomyslném druhém místě jsou pak 

vzpomínky na klubovnu v provedení tipovaček a přírodní poznávačka od 

TAWASUTY - obě tyto soutěže měly po 12 účastnících. Naopak nejméně Vás 

zaujala souhvězdí a šachový kůň - pouze 4 hráči. Poslední uzavřené kolo - sovy - 

si taky nevedlo nejlépe (5 členů odeslalo své odpovědi) a jen o něco lepší byla s 

6 tipujícími překvapivě zábava v podobě " Copak je to za mimi?". Morseovka od 

Eddie zaujala 11 z vás. A jak dopadnou aktuální dopravní značky? To se necháme 

sami překvapit. 

Celkově jsme tedy nabídli osm soutěžních úkolů (některé byly i na více kol). Zde 

je přehled vaší aktivity: 

- Bety a Sedmikráska zabojovaly o body v 7 z nich 

- Lasička v 6 

- Liška a Čivava v 5 

- Vrabčák,Korálka ve 4 

- Koloušek,IQ,Myška,Padák ve 3 

- Morče a Hobit v jedné 

Ale nemyslete si, že naše mladší rody lenoší: 

- Beruška se zapojila 5x 

- Jituška, Mrkvička a Větvička 3x 

- Beran 2x 

- Drozdík, Sýček 1x 

Je-li důvodem slabší účasti některých z vás skutečnost, že jsme se ve zvolených 

tématech soutěží netrefili do vašeho gusta a rádi byste ve svých mailových 

schránkách našli soutěže jiné, budeme rádi, když nám dáte tip. Na druhou stranu 

někteří členové (či organizátoři      ) díky těmto aktivitám zjistili, že třeba takové 
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orlí pero znalost souhvězdí nemusí být nic těžkého a dnes jej již mají splněné a 

na táborovém sněmu o něj požádají. Vy ostatní k němu najdete pomůcku 

v tomto čísle Kůry v rubrice Stoupání na horu. 

Pojďme se tedy podívat na květnová kola: 

Přírodniny 

Tato soutěž zaujala 10 starších členů a 2 mladší. Fotografie rostlin, stromů, ptáků 

či hmyzu byly voleny tak, aby se mezi nimi objevily jak ty notoricky známé, tak 

ty, které vám při prvním pohledu možná nic neřekly. Ale věřte, že se všechny 

zvolené přírodniny objevují ve vašem bezprostřed-

ním okolí, a pokud se pozorně rozhlédnete venku 

okolo sebe, jistě hned několik z nich zaregistrujete. 

Žádný problém nikomu nečinilo určení kopretiny bí-

lé, jahodníku lesního (obecného), bledule jarní či pr-

vosenky jarní (petrklíče), nezaváhal nikdo z vás. Na-

opak velkou záhadou byla pro některé z vás rostlin-

ka zvaná pryšec chvojka (viz obrázek vlevo). A při-

tom na ni narazíte na louce či v příkopě u silnice zce-

la běžně. 

Problém nastal i při určování ptáků. Čejka choholatá je v našich končinách 

v posledních letech stále vzácnější, její populace v ČR se odhaduje na jednotky 

tisíc a sám jsem překvapeně koukal, když si jich hned několik udělalo krátké 

mezipřistání na naší zahradě. Vyhledává totiž spíše prostředí mokřadů a rybníků. 

To druhý hledaný létavec je k vidění častěji. Jedná se o žlunu zelenou (viz další 

fotografie), která je vedle datla či strakapouda dal-

ším z přirozených lékařů našich stromů. Kvůli podo-

bnosti názvu se vám může plést žluna a žluva. Ale 

podíváte-li se na ně byť jen letmo, rozhodně si je ne-

můžete splést. Zatímco žluva září jasnou žlutou bar-

vou, žluna má peří zelenkavé. A jednoduchá mne-

motechnická pomůcka jako bonus: žluNa je zeleNá.  

Ovšem největším překvapením soutěže byly potíže 

s určením obyčejné třešně! Skoro to budí dojem, že 

vám toto ovoce nechutná       
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A zde jsou výsledky poznávačky přírodnin pěkně přehledně v tabulce: 
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Souhvězdí 

Jistě Vás nepřekvapí, že v souhvězdích se nejlépe 

dařilo Čivavě. V opačném případě by jí také taťka, 

který vede v Hrabové hvězdářský kroužek, napařil dva 

týdny domácího samovzdělávání       Ale pozor, 

nepodceňujme ani snahu některých členů mladších 

rodů. Zde se zapojil i člen Koníků Beran – wašte!  

Všichni čtyři soutěžící bezpečně poznali souhvězdí 

Raka, Blíženců a Kasiopeu, v ostatních se pak nějaká ta 

chybka vyskytla. Ovšem celkově je třeba všem 

odvážným „hvězdářům“ zatleskat! 

Sovy 

V tomto kole si nejlépe 

vedly Bety a Čivava, kte-

ré poznaly všechny sovy. 

Ostatní tipující bojovnice 

(Lasička, Myška a Liška) 

se spletly pouze v jed-

nom obrázku. 

Kluci se tentokrát necha-

li zcela zahanbit, zabojo-

vat se nepokusil ani je-

den z nich. 

 

Na závěr už jen připomínáme, že započítané jsou pouze odpovědi včas zaslané 

... takže nezapomeňte posílat včas na tu správnou e-mailovou adresu pro dané 

kolo :-) 

  

Kdo se zapojil, jistě našel i diplomek za květnové bodování v poštovní schránce 

uvnitř své Březové kůry – WAŠTE všem účastníkům! 
Sa. WATOKNAPA, Sa. TAWASUTA 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
I v tomto čísle mají šifry jedno společné téma, které vám pojmenuje hned ta 

první z nich. Žádná pro vás jistě nebude nepřekonatelnou překážkou, a tak 

věříme, že na známé adrese edita.riff@seznam.cz přistane spousta vašich 

správných odpovědí. Čas máte do 24. 6. 2020. 

1)  

 

 

2)  KAREL DŮL OSEL X SÝKORA ESO X VODÍTKO X MLÁDÍ ÁRIE JASAN 

IVANA X OBLEK ŽÍŽALA ERB NÁSTUP ÍRÁN X PEXESO ŘEŘICHA INDIÁN 

VODOVOD ONDATRA DRAK ÍLIAS X SAXOFON IDOL X SRŮST OKOUN 

UŽOVKA ŽROUT EUKALYPTUS NOK ÍČKO 

3)  

 

 

 

4)  

 

 

 

 

5)  ///-.- / -.. / -.-- / --.. // ... / . // ...- // -- / .- /.--- / .. // -... / .-.. / -.-- /... / -.- 

/ .- // .. . / . / -.. / .-.. / .- / -.- // ... / .. // ...- / -.-- / ... / -.- / .-///  

 
Sg. Eddie 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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  LUŠTÍME PRO ZÁBAVU 

V ohradě vidíte 7 prasátek. Doká-

žete je pomocí tří rovných čar 

rozdělit tak, aby bylo každé v sa-

mostatné ohrádce? 

(řešení najdete na str. č. 27) 
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S PÍSNÍ NA RTU 

Anděl (Karel Kryl)  
 

1. Z rozmlácenýho kostela 
v krabici s kusem mýdla, 
přinesl jsem si anděla, 

polámali mu křídla. 
 

2. Díval se na mě oddaně, 
já měl jsem trochu trému. 

Tak vtiskl jsem mu do dlaně 
lahvičku od parfému. 

 
Ref.: A proto prosím, věř mi, 

chtěl jsem ho žádat, 
aby mi mezi dveřmi 

pomohl hádat, 
|: co mě čeká 
a nemine. :| 

 
3. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, 

debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. 
Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat, 

to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. 
 

Ref.: A proto…. 
 

4. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, 
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice... 
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, 
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. 

 
Ref.: A proto…. 

 
 

 

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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Píseň Anděl patří mezi ty, které u šavanských ohňů zaznívají vcelku pravidelně, 

je zkrátka mezi našimi členy velice oblíbená. Nedojde-li na ni tak nějak 

automaticky, zpravidla si ji někdo vyžádá. Čím to je? Vyzpívat výšky v refrénu 

není pro neškoleného zpěváka zrovna jednoduché. Líbivá melodie? To jistě ano. 

Bezpochyby je to ale i díky tak trochu tajemnému textu. Ale o čem že ta píseň 

vlastně je? Jedná se o prostou kritiku válečného běsnění? Ne tak docela. Tak 

zjednodušený pohled na svět Karel Kryl neměl. Naopak byl složitou a velice 

hloubavou osobností, pro mnohé věčný nespokojenec…. 

Jeho vyhraněné názory na stav české společnosti v 60. letech minulého století 

jej přivedly na koncertní pódia a zařadily jeho tvorbu ihned do škatulky 

komunistického protestsongu. Rok po okupaci naší země vojsky tzv. Varšavské 

smlouvy požádal v tehdejším Západním Německu o azyl a do své vlasti se 

následujících 20 let nevrátil, jeho písně zaznívaly na vlnách tehdy ilegálního rádia 

Svobodná Evropa, nahrávky kolovaly tajně mezi lidmi. Ze Sametové revoluce byl 

Karel Kryl nadšen, do již svobodného Československa se vrátil hned na konci 

listopadu 1989, když přijel na pohřeb své maminky, a po vystoupení na balkoně 

budovy Melantrich před zaplněným Václavským náměstím se stal ihned jednou 

z tváří revolučních dní. Jeho nadšení z pádu totalitního režimu však velmi rychle 

vzalo za své. Jakmile začal vnímat nové poměry zblízka a domýšlet další možný 

vývoj, dal opět průchod svým kritickým názorům. Už v roce 1990 protestoval 

proti možnému rozpadu Československa a v očích těch, kteří jej dosud obdivovali 

pro jeho odvážné postoje a hlásané názory, se najednou zračily otazníky nepo-

chopení. Kryl se nikdy natrvalo do Československa nevrátil, stále častěji se zkla-

mán vracel do Mnichova, kde v březnu roku 1993 nečekaně zemřel na infarkt. 

….ale zpět k písni Anděl. Co tedy autora k jejímu napsání vedlo? Počátkem 60. 

let začal pracovat v továrně na výrobu keramiky v Teplicích. Severočeské 

pohraničí bylo krutě poznamenané 2. světovou válkou, hluboce věřící Kryl zde 

navštěvoval chátrající sakrální památky a poničenou sošku anděla si odnesl ze 

zdevastovaného kostela sv. Martina ve Velkém Chvojnu. Když v roce 1963 

nastoupil povinnou vojenskou službu, byl umístěn do kasáren sídlících v bývalém 

chotěšovském klášteře. Devastace této církevní památky československou 

lidovou armádou a velkochvojenský anděl daly údajně následně vzniknout právě 

písni Anděl, která vyšla o pár let později (v březnu 1969) na velice ceněném albu 

Bratříčku, zavírej vrátka. O dalších 8 let později byl barokní kostel sv. Martina ve 

Velkém Chvojnu definitivně srovnán se zemí…. 

Sa. TAWASUTA 
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HRSTKA VTIPŮ  

   ….a opět ten Pepíček…. 
 

„Mamí, upadl nám žebřík,“ křičí Pepíček. 

„No tak to řekni tátovi, Pepíčku!“ „On už 

to ví, maminko, on visí na okapu.“  

Paní učitelka napíše ve škole na tabuli příklad 2:2. Pak se ptá dětí: „Jaký je 

výsledek?“ Přihlásí se Pepíček a povídá: „Remíza!“ 

Paní učitelka vyvolá Pepíčka: „Pepíčku, pojď k tabuli!“ Pepíček se neochotně 

zvedne a brumlá si: „No, tak to jsem sám zvědavý, co jste mě naučila...“ 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, jak se značí nekonečno?“ 

Pepíček pohotově odpoví: „Ležatou osmičkou, prosím.“ Paní učitelka: „Dobře. A 

co myslíš, kolik je nekonečno mínus jedna?“ Pepíček se zamyslí a po chvíli říká: 

„Ležatá sedmička, prosím.“ 

Pepíček přijde ze školy a maminka se ho ptá: „Tak cos dneska dělal ve škole, 

Pepíčku?“ Synátor otráveně odpoví: „Musíme o tom mluvit, maminko? Večer to 

stejně uvidíš ve zprávách….“ 

V hodině hudební výchovy vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí 

nástroje. Pepíček odpoví: „Tak to je rákoska, vařečka a řemen!“ 

Pepíček se ve škole chlubí, že jeho sestra má žloutenku. Paní učitelka ho hned 

pošle domů, aby náhodou nenakazil děti. Za týden paní učitelka Pepíčka potká 

ve městě a hned se ho ptá: „Pepíčku, jakpak se daří sestřičce?“ Ten jen pokrčí 

rameny a odvětí: „Nevíme, než dostaneme z Austrálie další dopis, tak to chvilku 

potrvá, paní učitelko.“ 

Soused přistihne Pepíčka ve své zahradě, jak šplhá po třešni a láduje se o sto 

šest. Ihned na něj začne křičet: „Jen počkej, až potkám tvého tátu, hned mu 

řeknu, že mi sem chodíš na třešně!“ Pepíček se jen usměje a povídá: „To můžete 

klidně hned, je pár větví nade mnou….“ 

Otec přijde domů a vidí synka, jak gumuje v žákovské knížce: „Pepíčku, co to tam 

vyvádíš?“ „Ále nic, pan učitel mi říkal, abych si tu pětku koukal co nejdřív 

opravit….“ 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ 2019 - KVĚTEN 2020 

Bodování starších 
1.   místo   Sg. Sedmikráska 2628 bodů  Káňata 
2.   místo   Ra. Lasička 2105 bodů   Vlci  
3.   místo   Va. Korálka 2086 bodů   Vlci      
4.   místo   Ga. Čivava 2041 bodů   Káňata          
5.   místo   Va. Liška 2012 bodů   Vlci 
6.   místo   Ga. Vrabčák 1998 bodů  Káňata   
7.   místo   Va. IQ 1826 bodů   Vlci      
8.   místo   boj. Bety 1605 bodů   Káňata 
9.   místo   Va. Sasanka 1559 bodů   Káňata 
10. místo   Va. Koloušek 1486 bodů   Káňata 
11. místo   boj. Myška 1422 bodů   Vlci  
12. místo   hledač Padák 1075 bodů   Vlci  
13. místo   boj. Čmelák 1008 bodů   Vlci 
14. místo   hledač Morče 715   bodů   Vlci 
15. místo   Hobit 490   bodů   Vlci      
 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Větvička     1398  bodů   Koníci 
2.   místo   hledač Beruška      1199 bodů   Koníci 
3.   místo   hledač Mrkvička    1168 bodů   Koníci   
4.   místo   hledač Drozdík 957 bodů   Medvědi 
5.   místo   hledač Sýček 849 bodů Koníci 
6.   místo   hledač Beran 808 bodů   Koníci  
7.   místo   hledač Kachnička 792 bodů   Medvědi 
8.   místo   hledač Jitřenka 769 bodů   Medvědi 
9.   místo   hledač Anička 731 bodů   Koníci 
10. místo   hledač Střela 641 bodů   Medvědi  
11. místo   hledač Dino 619 bodů   Koníci 
12. místo   hledač Čertík 390 bodů   Koníci  
13. místo   hledač Jitka 333 bodů   Koníci   
 

 

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ 2019 - KVĚTEN 2020  

1. místo   Káňata 717,5  bodů 1. místo   Medvědi 317  bodů 
2. místo   Vlci 601     bodů 2. místo   Koníci 315  bodů 
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KVÍZ PRO PILNÉ ČTENÁŘE  

 

Do konce školního roku zbývá měsíc. Měsíc omezené činnosti, kdy prakticky 

jedinou šanci na body skýtají emailové soutěže a poznávačky. Nemalou porci 

bodů si jistě připíšete i na letošním táboře. Poslední příležitost pak skýtá 

samozřejmě Březová kůra! Nepodceňujme její vliv na konečnou podobu 

javorové nažky. Kdo v průběhu roku neváhal a sklízel poctivě bodíky, může 

hledat své jméno v horních patrech žebříčku. O příležitost nepřijdete ani v tomto 

čísle. Pravidelný kvíz nabízí jako vždy až 30 bodů! Stačí odeslat správné odpovědi 

na email edita.riff@seznam.cz do termínu 24.6. 

1)  Jak zní alternativní název souhvězdí Labuť? 

2)  Která zvířata spolu s kojotem zajistila pro lidstvo oheň?  

3)  Ve kterém kmeni byl činný náš kamarád WAKIŠAKA?  

4)  Jakou že to řeku sjížděl v květnu klan Modré želvy s kamarády? 

5)  Jakou barvou svého peří se může pochlubit žluva hajní?  

 

 

 
 

 

Řešení hlavolamu ze strany č. 22 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7r7qWspjXAhUoOpoKHZ8XDHwQjRwIBw&url=http://weclipart.com/sherlock%2Bholmes%2Bclip%2Bart&psig=AOvVaw0PPK5K446C-27BsqQYh60z&ust=1509454398028591
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Kontakty: 
 
Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (TAWASUTA) 
Náčelník kmene: watoknapa@centrum.cz, tel. 773 299 014 (WATOKNAPA) 
Web kmene: www.shawnee.cz 
 
 
Náš oddíl stále přijímá nové členy, schůzky rodů Medvědů a Vlků probíhají 
každé pondělí a středu v čase 16:00-18:00 na klubovně - Sušilova 65, Zábřeh. 
Přijďte po ukončení současných koronavirových opatření mezi nás! Rádi vás 
poznáme! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 31.5.2020. 

http://www.shawnee.cz/

