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SLOVO ÚVODEM….
Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee!
Jak víte, tato Kůra měla být předtáborová. Po čtyřech a půl letech byl bohužel
letošní červen opět „Kůryprostým“ školním měsícem. Důvodem byla časová
tíseň šéfredaktora, a to mimo jiné také z důvodu táborových příprav. Na
Zakončovačce však bylo slíbeno, že tento dluh bude splacen během prázdnin a
vy tak držíte nyní v ruce netradiční prázdninové číslo.
Třiatřicátý šavanský tábor zakončil velmi netradiční kmenový rok. Jeho podstatná část byla postižena vynucenou absencí akcí z důvodu covidové pandemie.
Dlouho nebylo jasné ani to, zda budeme vůbec moci tábor uspořádat a pokud
ano, tak v jakém rozsahu a v jaké podobě. Štěstí se však nakonec přiklonilo na
naši stranu a s jistými omezeními bylo uspořádání táborů ministerstvem zdravotnictví povoleno. Někteří členové se bohužel z důvodu zdravotních rizik účastnit
nemohli, došlo k omezení výprav, zvýšené hygienické nároky si vyžádaly další
nutné změny a někteří z účastníků možná uvítali i nucené omezení obvyklých
povinností kuchyňských služeb. My ve vedení jsme také s obavami sledovali
zdravotní stav všech účastníků a doufali v absenci jakýchkoli respiračních potíží,
které by v krajním případě mohly přinést i vynucený okamžitý konec tábora. I
přes všechny tyto nástrahy a nestálé počasí však díky úsilí všech organizátorů a
nadšení „řadových“ účastníků proběhl tábor ve znamení pohody, her,
kamarádství a pozitivních zážitků. Na závěrečném sněmu dokonce zazněly hlasy
volající po jeho prodloužení a ukápla i nějaká ta slzička dojetí, ve stejném duchu
se nesly potáborové ohlasy na novém kmenovém facebookovém profilu. Tak to
má být, přátelé, jistě můžu prohlásit za celé táborové vedení, že i nám s vámi
bylo dobře a radost z dvoutýdenního společného prožitku byla i na naší straně.
Na 112. sněmu jsme táboru dali společně název Tábor zavřených dveří. Bude
nám připomínat, že se „naše“ louka stala vynuceným izolovaným ostrovem, na
němž však vládla pohoda a do jehož okolí se nesl smích a veselý cvrkot
dvoutýdenního táboraběhu. Doufejme, že v září budeme moci ony pomyslné
dveře opět otevřít a sejít se spolu konečně i k obvyklé celoroční činnosti. Tábor
ukázal, že pro Šavany není žádný problém přetrženou nit navázat a společnou
rukou na ni opět navlékat další korálky společných zážitků.
Tak na viděnou!
Sa. TAWASUTA
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SLOVO NÁČELNICE
Dnešní slovo je jedno velké poděkování za pomoc
všem těm, kdo přispěli k úžasnému táboru.
Ať už to bylo na předtáborových brigádách, kde kopali
latríny, chystali umývárku, opravovali kuchyň, dělali
kolíky a jehlice, kontrolovali stany, naváželi táborové
věci...či při samotné stavbě tábora, která byla díky
Vám všem super zvládnutá.
A i přímo na táboře, kde byl dle ohlasu samotných dětí super program, či v
kuchyni, v zásobování, v péči po zdravotní a hygienické stránce...až po samotné
bourání tábora, kde jsme společně zabrali poprvé při naší poslední středě 15.7.
a poté podruhé v sobotu 1.8. při úplném konci. Téměř vždy nám přálo počasí, a
tak jsou nejen hrnce a kamna, ale i stany a plachty sbaleny a odvezeny opět k
uskladnění u Komára.

WAŠTE všem (nechci jmenovat, nerada bych v té spoustě
pomocných rukou na někoho zapomněla – vážím si opravdu
pomoci všech současných i bývalých členů, rodičů i starších
spojenců kmene)

Máme tu začátek srpna, plno z vás má před sebou své rodinné dovolené a já vám
všem za náčelnictvo přeji, abyste si dovolenou řádně užili, aby vám vyšlo počasí
a po návratu jste byli plní elánu do dalších dnů, týdnů, měsíců.
Protože ale přes rok využíváme hlavně klubovnu (tedy hlavně zábřežské družiny),
ráda bych využila srpnového "volna" od oddílové činnosti, kdy klubovnu
nenavštěvují děti, k jejím opravám. Práce je tam opravdu spousta a já vím, že se
nedá stihnout všechno, ale přesto bych ráda klubovnu připravila na září pro naše
členstvo. Jak všichni víte, je už v sobotu 8.8. naplánovaná první brigáda, kdy
budeme vyklízet hlavně sklep, který máme v plánu zazdít z důvodu potřeby
širšího schodiště pro snadnější přístup do klubovny. Spousta z Vás se mi ozvala s
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omluvou, že jste na dovolených, ale že byste rádi pomohli. Z toho důvodu bych
chtěla požádat všechny, kdo chtějí o prázdninách ještě přiložit ruku ke
společnému dílu, aby mi napsali či zavolali - jistě najdeme jiný společný termín,
kdy se dá udělat zase kus práce.
Pro představu je nutné vyklidit klubovnu před malováním (oddělat výzdobu ze
zdí, odstranit obložení, odnést vybavení do vedlejší dílny, pokud zvládneme, tak
vybourat krb a zahladit stopy po něm) a po malování samozřejmě uklidit a
nastěhovat vše zpět.
Jak vidíte, hodí se jak mužské, tak později i ženské ruce.
Dále má náčelnictvo v plánu doopravit část střechy a věříme, že se nám v příštím
roce povede ještě s městem pořešit pozemek kolem klubovny, kde vidíme velký
problém v přístupové cestě (předjednáno máme).
Dále ještě začínáme také pátrat po možnostech výměny oken.
Vše to má jediný cíl: aby byla naše klubovna útulná, bezpečná a děti v ní mohly
prožít spoustu šťastných dní.
Pokud tedy máte možnost pomoci, či znáte nějakého ochotného a šikovného
řemeslníka, dejte mi (nám) určitě vědět.
Kolikrát nám pomůže i to, když nám odborník "jen" poradí, jaké jsou možnosti
řešení.

S modrou oblohou WATOKNAPA - náčelnice kmene

4

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE
… táborové bedny pocházející z dílny našeho letošního
táborového kuchaře WAKIŠAKY jsou dnes již u každého
táborníka standardem, ne všem se ale i přes snahu na
předešlých dvou táborových dnech podařilo tu „svoji“
zkrášlit barvami v indiánském stylu. Bedny, které jsou
erární a slouží k uskladnění věcí na klubovně a dosud
byly čistě bílé, vyzdobily WATOKNAPA s Eddie
indiánskými znaky. Děkujeme k pěknému příspěvku
k malebnosti Chillicothu!
… v minulých číslech Kůry jste mohli nahlédnout pod pokličku plánů na úpravy
naší klubovny. Věci se daly konečně do pohybu a jako první přichází na řadu
schodiště, které se rozšíří na celou šířku chodbičky a stěhování beden či jiného
objemnějšího vybavení tak bude pohodlnější a bezpečnější. Byl zakoupen
základní materiál a jsme domluveni s ochotným zedníkem, který pomůže
šikovnou rukou a cennou radou. S dalšími pracemi nám můžete pomoci na
společné brigádě, která je plánována na dopoledne 8. srpna, informace najdete
vy či vaši rodiče ve svých mailových schránkách!
… obnovený klan Modrá želva se sice neúčastnil
společného kmenového tábora, nicméně v druhé
polovině července se vydal na své samostatné
táboření poblíž Křižanova a několik obrázků z něj si
můžete (stejně jako táborové fotogalerie) již
prohlédnout na kmenovém webu.
… počátkem července oslavil Drozdík své desáté
narozeniny a stejně jako loni i letos zásobil při této
příležitosti své spolutáborníky ve Štítech bonbóny,
na konci srpna oslaví dovršení třinácti let Čmelák.
Gratulujeme!
Sa. TAWASUTA
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PŘEDTÁBOROVÉ BRIGÁDY
Jakmile se Kmenová rada shodla, že uspořádání tábora je i přes státem vypsané
podmínky v našich silách a možnostech, rozběhly se opět předtáborové přípravy,
nastalo zjišťování, kdo z členů Šavanů a Mohawků vyrazí, sepisoval se seznam
materiálu k dokoupení a samozřejmě se okamžitě naplánovaly obvyklé předtáborové brigády.
„Nultou“ brigádu, která neprobíhala na
tábořišti, si vzal na starost MIČKINIKWA a díky
obvyklé vstřícnosti Komára mohl s oldskauty
v Komárově lese nadělat zásoby kulatiny,
kterou poté Komár navezl spolu se zásobou
krajinek a dalšího stavebního dřeva z rozebraných palet do Štítů.
Pak již bylo možné navázat třemi brigádami
pro členstvo a rodiče přímo na tábořišti a po
každém odpracovaném víkendu vesele
odškrtávat jednotlivé položky z přichystaného
seznamu nutných prací. Jako vždy se hojně
kopalo. Samozřejmostí byla nová odpadovka,
netradičně vysoký byl však počet táborových latrin poté, co si Covid-19 vyžádal
samostatnou „trucovnu“ pro kuchaře a pro marodku. Nečekaný byl také rozsah
vynucených oprav kuchyně a zásobáku po demolition party neznámého vandala,
renovace však jistě prodloužila životnost šavanského kulinářského svatostánku.
Turisté využívající přilehlou červenou trasu zas jistě ocení fungl
nové přemostění tábor protínajícího veletoku, nový mostek nad
kuchyní byl již opravdu nutný.
Renovace postelí a můstku na
louku, vyčištění tůňky nad umývárkou či opatření zásob topiva
pro kuchyň pak byly činnosti každoroční, nicméně nezbytné a hla-

6

vně záslužné a všem brigádníkům, kteří se na tábořišti vystřídali (a někteří i
vícekrát!), patří upřímný dík! Během posledního červnového víkendu se už
stavělo, plachtovalo a zprovozňovalo, aby na závěr celkového pracovního
nasazení stálo na louce 7 týpí (osmé na začátku tábora ještě přistavěli
Ksigudanci) a sterilně čistá marodka a plně vybavený techničák, v zastřešené
kuchyni vesele praskal
oheň v čerstvě smontovaných kamnech a velkokapacitní sprchy čekaly už
jen na spuštění přistaveného ručně poháněného
bojleru dodávajícího nevysychající zásoby horké
vody. Třicátý třetí letní tábor zábřežských Šavanů
mohl začít!
Sa. TAWASUTA
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ZAKONČOVAČKA
26. ČERVNA 2020
Závěr naší letošní činnosti byl bohužel omezen, nicméně se nám podařilo se
alespoň společně rozloučit na tradiční zakončovačce. V programu byla spousta
akčních her a v řádění nám nezabránil ani déšť.
Nejdřív musely děti jako opičky utéct ze
zákeřné klece svých kamarádů proto,
aby mohly být později zmrazeny při netradiční hře na Mrazíka. Po přesunu
pod střechu zvolské sokolovny se vše
změnilo doslova na zvěřinec, kdy členové pantomimicky předváděli různá zvířata od koček až po slony a některé kreace byly vážně záludné k rozpoznání.
A co teprve když se do hraní her zapojí i vedení, to je teprve blázinec, obzvlášť
při hře na Majáky, kterou už starší i mladší družiny znají z rodových schůzek.
Úkolem je najít poslepu správný maják, ale situace se značně zkomplikuje,
jestliže se v moři objeví majáků hned několik a správný je jen jeden.
Na závěr jsme nažhavili nejen svaly, ale
i mozky a procvičili morseovku při napínavé běhačce mezi dvěma týmy tvořenými Káňaty a Vlky, zatímco Koníci a
Medvědi luštili svou šifru ve dvojicích.
Nakonec členové obdrželi výsledky bodování, kde hlavní roli hrála účast
při emailových soutěžích, a taky placky
za sběr plechovek.
Sokolovnu jsme, doufám, všichni opustili natěšení nejen na tábor, ale také na
další rok společné činnosti v oddíle.
Dredy
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TÁBOR ZAVŘENÝCH DVEŘÍ
1. - 15. ČERVENCE 2020
Na jaře se většina z nás bála, zda a v jakém rozsahu budou moci být tábory,
nakonec se ale vše povedlo a my jsme opět mohli vyrazit na tábor a zakončit tím
další rok oddílové činnosti. Některá opatření sice bylo nutné dodržovat, nicméně
vše se dalo zvládnout a
tábor si i tak užít. Opět jsme
se rozhodli využít možnosti
tábořit s kmenem Shawnee
ze Zábřeha a naším
domovem se na dva týdny
stala nám již známá louka
nedaleko města Štíty. Na ní
stálo 8 týpí, dřevěná
marodka a nářaďák a
schovaná v lese pak byla
kuchyň, umývárka a latríny. Za Kmen Mohawk na tábor vyrazili Imnu,
Mochomůrka, Špigy a vedoucí KANYATARA. Oficiální začátek tábora byl ve středu
1. července, někteří ale na tábor přijeli dříve. Tábora se účastnilo přibližně 25
dětí a skoro 10 vedoucích. První týden se tábora účastnilo i 5 mladších členů
Šavanů, druhý týden byl již jen pro ty starší.
Program byl opět skvěle připravený a rozmanitý. V prvním týdnu stojí za zmínku
den Hunger Games, kdy se
například dělaly sádrové odlitky stop, vyrábění závěsu
z korálků, procházka po okolí tábora s poznáváním
rostlin, indiánský den s indiánskou přehlídkou, hraním
lakrosu či výrobou ramínka
z přírodního materiálu, ori-
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entační běh nebo dražba, ve které si každý mohl koupit něco sladkého. Druhý
týden pak proběhla Star Wars bitva, den naruby, kdy část programu připravovaly
děti pro vedoucí, tradiční obchodní hra, táborová Porta, kde bylo možno v několika kategoriích ukázat svůj umělecký talent, a nakonec balení a odjezd domů.
Především první polovinu tábora probíhala celotáborová hra Expedice Himalaya, ve které se tři týmy snažily pomocí
výsledků z jednotlivých etap vystoupat
na Mount Everest. Hra byla zakončena
červencovou jízdou na lyžích. Ze tří týmů se na Everest nakonec dostaly dva.
Další část programu vyplňovalo mnoho
(opravdu mnoho) her, které se většinou hrály ve stejných skupinách jako
při celotáborové hře. Krom tohoto programu byly hlídky, služby v kuchyni (letos jen na dělání dřeva a mytí nádobí),
plnila se Orlí pera, trochu se pracovalo, večer se sedělo v týpí a zpívalo, nebo se
hrály hry venku a občas bylo osobní volno, které každý využil dle svého. Poslední
táborový večer byl tradičně věnován sněmu (pro Šavany 112. a pro Mohawky 16.
sněm). Na něm se vyhodnocovalo celoroční bodování, bodování stanů, celoroční
hra, Jediný šíp tábora, udělovaly se Březové lístky, volil název tábora – Tábor
zavřených dveří (táborníci totiž nesměli na výlet mimo tábor a návštěvy nesměly
k nim) a nakonec došlo na udělení více jak 130 Orlích per a 2 nových hodností.
Sněm řídil šaman MIČKINIKWA a bylo to krásné zakončení těch dvou klidných a
pro většinu i krátkých dvou týdnů.
Tábor zavřených dveří byl další skvělý tábor, který jsem prožil. Program byl dobře
připravený, aktivity byly různorodé a vyvážené. Zásluhu na tom má především
náčelnice Šavanů WATOKNAPA, která do toho vložila mnoho svého volného
času. Díky silnému vedení bylo krom programu postaráno i o kuchyň a zázemí,
neboť tábor se neobejde bez práce. A bylo poznat, že se jedná o tábor skautský
– všichni si vzájemně pomáhali a kamarádili spolu. Díky těm mnoha nádherným
chvílím, co jsem na táboře prožil, se už nyní těším na ten další. Snad i ten bude
se Šavany. Zároveň věřím, že se na nějakých akcích potkáme i během roku.
Ga. Imnu, kmen Mohawk
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112. SNĚM KMENE SHAWNEE
15. ČERVENCE 2020
Bojovníky do sněmovního kruhu přivedl šaman Sa TAWASUTA. Tento sněm je
společný s Mohawky (pro ně je to 16. sněm). Sněm vede šaman Sa MIČKINIKWA,
který přivolává ohnivce zapalující sněmovní oheň po delší době ze čtyř stran a
nezvykle uhlíky. Byli jimi ohnivec Sg. Eddie, ohnivec Va. KANYATARA, ohnivec Sg.
Mlčím a šaman Sa. WATOKNAPA. Má Manitou čtvero synů... zaznívá ve velkém
týpí, když jeden po druhém vchází a zastavují na své straně. Oheň vzplál a
MIČKINIKWA zahajuje sněm.
Po přivítání všech rodů a zpěvech
jejich rádců o činnosti, která byla
poznamenána koronavirem, přivítal
také hosty. Zaznívají lelawatiky a vyhlášení celoročních bodování a to
nejen rodových ale také to kmenové, které vyhrála Sg. Sedmikráska.
Kategorii mladších rodů jsme vyhlašovali již na táboráku při loučení
s malinkáči - vyhrála jej Větvička. O
kytarový doprovod se skvěle postaral Kiwi a Tarzan, kterého střídají KANYATARA
a Čivava. Všechny sněmovní boje měl připravené šaman Sa. MIČKINIKWA a opět
byl nápaditý. Skalp Ochranářství - hledání zvířat v tajenkových hádankách, skalp
Lesní moudrosti - házení šípu na cíl, skalp Táboření - očištění jehlice, skalp
zdatnosti - jezdecká rovnováha. Dva skalpy získali Mohawkové a dva získali
Ksigudanci spojeni s Medvědy, tím pádem nebylo vyhlášeno zápolení o
Agitanovo roucho. Náčelnice mezi námi přivítala také dva nové bojovníky, kteří
zdárně dokončili nováčkovskou zkoušku - Větvičku a Morče. Oběma gratulujeme
a přejeme hodně štěstí na další cestě. Náš degandawida, který se stará o
pyramidu březových lístků, předal první stupeň tohoto ocenění Sedmikrásce,
Vrabčákovi, Sasance, Čivavě, Lišce, Imnuovi a Dredy. Třetí stupeň poté obdržela
Eddie a náčelnice stejné ocenění předala TAWASUTOVI. Všichni věříme, že tato
ocenění podpoří všechny v další činnosti a utváření kmene.
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Boj o muže sněmu měl překvapivě rychlý průběh. Hned na první otázce (Kolik
barevných pruhů má naše největší týpí
v horní části?) vypadla drtivá většina
bojovníků. Titul muže sněmu získal nakonec Ga. Vrabčák – WAŠTE. Vyhlášení
bodovaní za tábor krásně doplňovalo
tradiční soutěže. Jediným šípem se pro
letošní tábor stala Čivava - WAŠTE. Proběhlo také hlasování o názvu tábora,
vyhrál návrh našeho degandawidy TAWASUTY - Tábor zavřených dveří (důvod je
víc než zřejmý - kvůli opatření ohledně koronaviru jsme se museli uzavřít před
světem).
Teď už je na řadě udělování. Na 112. sněmu kmene Shawnee a 16. sněmu kmene
Mohawk bylo uděleno celkem 129 OP a dvě hodnosti. Čivava se stala Ranger a
Imnu získal hodnost Gaoseda - WAŠTE.
Po posledních slovech - většinou poděkování za možnost prožít nádherných 14
dní společně - přišel čas se rozloučit a to tradičně Gilwellským kruhem a poté
překrásnou večerní písní, která zněla spoustě z nás ještě při usínání v uších.
Sa. WATOKNAPA
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE
1.

Sachem

MIČKINIKWA

237 OP

13 mistrovství

2.

Sachem

WATOKNAPA

131 OP

6 mistrovství

3.

Sachem

AJAGU

94 OP

6 mistrovství

4.

Sachem

TAWASUTA

91 OP

6 mistrovství

5.

Sagamor

Eddie

90 OP

2 mistrovství

6.

Sagamor

Sedmikráska

58 OP

2 mistrovství

7.

Ranger

Lasička

56 OP

8.

Ranger

Čivava

53 OP

9.

Gaosed

Vrabčák

45 OP

10.

Vanata

Liška

47 OP

11.

Vanata

Korálka

44 OP

12.

Vanata

IQ

35 OP

13.

Vanata

Sasanka

27 OP

Při bližším prozkoumání potáborové kmenové
třináctky si můžete všimnout, že vynecháme-li
vedení kmene a zaměříme se pouze na mladší
členy, dostávají bojovníci šavanských rodů od
děvčat pěkně na frak. Mezi řadovými členy najdeme jen dva, zatímco dívek hned šest! A to je
třeba ještě dodat, že se oba nacházejí „pod
bednou“ takto redukované tabulky. Chlapi, dokážete s touto nelichotivou bilancí do příštího sněmu něco udělat? Po rychlém splnění nováčkovské
zkoušky už požádal o svá první orlí pera Morče, je
to první krok na cestě k větší slávě našich
udatných bojovníků?
Sa. TAWASUTA
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CTH „EXPEDICE HIMALAYA 2020“
Co se skrývá za zkratkou CTH je
nasnadě – ano, jedná se o tzv.
celotáborovou hru. Z důvodu
zkráceného táboření většiny
mladších členů se ta letošní
odbyla téměř celá během první poloviny tábora, zrychlená
varianta dle ohlasů však nevadila, naopak byla možná akčnější a doprovodná legenda
zůstávala snáze v paměti soutěžících. Sledovali jsme v ní průběh expedice čtyř horolezců, kteří se vydali do
himalájského pohoří dobýt vrchol nejvyšší hory světa Mt. Everest. Dvanáct etap
nás provedlo jejich úspěchy i nesnázemi od samotných příprav expedice až po
návrat do základního tábora po úspěšném stanutí na vrcholu, poodkryli jsme
něco málo z reálií a historie dobývání střechy světa a dozvěděli se i několik
zajímavostí o některých úspěšných dobyvatelích.
Co se týče průběhu hry, chci poděkovat všem
účastníkům, pro mě jako organizátora byla
radost sledovat, s jakou vervou se někteří (a
překvapivě zvláště ti nejmladší – Sýček,
Větvička nebo Očko) dokážete obětovat pro
svůj tým a rvát se o společný úspěch. Jako
vždy se samozřejmě našel i tentokrát nějaký
ten „černý pasažér“, ale tak už to holt někdy
bývá i v reálném životě. Způsobem start-cíl
zvítězily nakonec Červené střely, v těsném
závěsu za nimi stanuli na vrcholu Everestu i
Žlutí jezdci. Zelení blesci zakončili expedici
kousek pod vrcholem, ale jak zaznělo i
v průběhu hry, zvláště v horolezení platí, že
i cesta může být cíl, důležité je překonání sebe samotného, své přirozené
pohodlnosti a posunutí svých limitů, nad všemi úspěchy a zaslepenou honbou za
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dosažením nejvyšší mety však vždy
stojí bezpečný návrat ve zdraví
zpět ke svým blízkým! Tohoto cíle
dosáhli všichni zúčastnění, bez újmy na zdraví se obešlo například
bobování do kopce, vyčerpávající
řešení stávky šerpů, akční rozpouštění sněhu, hledání cesty poslepu
symbolickou mlhou (zato však zcela reálným deštěm), a dokonce i
závěrečná letní lyžovačka
Díky za zážitky, horolezci!
Sa. TAWASUTA
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TÁBOROVÁ PORTA
Jak každý zkušený šavanský táborník ví, porta je nedílnou součástí našich táborů
a nácviku vystoupení bývá věnována značná část volného času v prvním
táborovém týdnu. Bylo tomu tak i letos a byť nám nástrahy letošního počasí neumožnily zbudování tradičního „jeviště“ pod širým nebem, atmosféra ve vynuceném azylu devítimetrového týpí byla o něco komornější, kvalitě porty však nikterak
neuškodila. I letos byla odborná
porota příjemně překvapena kvalitou předvedených výkonů a její
členové zažili i vprostřed léta ve
vyhřátém týpí nefalšovaný pocit
mrazu přebíhajícího po zádech.
Soutěžní kategorie šly za sebou v předem dohodnutém pořadí – týmová soutěž
v odvětvích interpretace známé písně, autorský počin a videoklip, následovaná
soutěží jednotlivců či náhodných uskupení. Klání v uvedených kategoriích byla
prokládána společným zpěvem za doprovodu kytary tradičního portového
moderátora Kiwiho či nesoutěžními vystoupeními části táborového vedení.
Po skončení soutěžní části porty na nás stejně jako loni čekalo překvapení
v podobě návštěvy veleznámé hvězdy světové hudební scény. Loni vysoko
nastavená laťka (přílet ex-Beatla sira Paula McCartneyho soukromým
vrtulníkem) překonána nebyla,
přeci jen letošní táborový rozpočet nebyl z důvodu menšího
počtu táborníků tak velkorysý,
nicméně stejně jako nás šikmooký čínský velký bratr naprosto
nezištně materiálně podporoval po celou dobu koronavirové
pandemie, zaštítil sponzorsky
z tajných fondů i náš šavanský
tábor: na letošní portu poslal
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zřejmě pod dojmem nepříliš příznivé předpovědi počasí zásilku pravých čínských
lyží!!!! Úřední šiml však neomylně zařehtal a místo zmíněného artiklu na nás
z bílé dodávky vyskočila kapela Chinaski. Tedy kapela….pouze její lídr Michal
Malátný. Doprovodný vůz s doprovodnou kapelou totiž uvízl v nástrahách
důmyslné koncepce letních renovací české dálniční sítě, a tak Michal alespoň
předal jejich pozdravy a při svém vystoupení využil náhradnice z řad slovenské
pop scény Báry Hosnedlové (nebo tak nějak).
Toto hvězdné vystoupení už nebylo určeno uším naší odborné poroty. Ta se odebrala do zákulisí vyhodnotit letošní klání. A rozhodování bylo věru nelehké. Po
dlouhém zvažování, odborných diskuzích, učených disputacích a několika fyzických potyčkách se však zcela demokraticky shodla na následujících výsledcích:
Interpretace známé písně: 1. Červené střely, 2. Zelení blesci, 3. Žlutí jezdci
Autorský počin: 1. Žlutí jezdci, 2. Červené střely, 3. Zelení blesci
Videoklip: 1. Zelení blesci, 2. Červené střely, 3. Žlutí jezdci
Kategorie sólistů a náhodných uskupení: 1. Bezvadná dvojice, 2. Wrap-Čák, 3.
Kňáta a Větvička, 4. Čivava+Sasanka
Porota také vyhlásila oficiálně
nevypsanou kategorii Bavič,
v níž vyhrálo vedení se svým videoklipem Holky z naší školky.
Svůdné vlnění mužatek v indiánských šatech nezůstalo nepovšimnuto a Kanyho samodepilační metoda odstranění chlupů
na jeho namakaném hrudním
koši prostě volala po nějaké té
„ceně útěchy“
.
Cenu diváků si za své sólovystoupení s kytarou může do profesního životopisu
hrdě připsat Vrabčák.
Se vší vážností byla porotou nakonec vyhlášena Hvězda večera, kterou se stala
jednoznačně Čivava. Její zpěv pod širou oblohou „a capella“ vzápětí ukázal, že
cena je opravdu v dobrých rukou. Objeví příští porta další takový talent?
Sa. TAWASUTA
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STOUPÁNÍ NA HORU
Jako na každém letním táboře, i letos si mnozí táborníci splnili během dvou
červencových týdnů značnou část svých orlích per udělených na závěrečném
sněmu. K vybičování vašeho úsilí vás letos motivovala i jedna z etap celotáborovky, kdy v počtu splněných a uznaných OP soupeřily vaše týmy.
V rubrice Stoupání na horu však tentokrát najdete orlí pero, které si mnozí z vás
splnili v průběhu indiánského dne. Ti, kteří v této snaze neuspěli či se
nezúčastnili z důvodu jiného programu anebo snad absence na samotném
táboře, se o jeho zisk můžete pokusit zcela individuálně a jak už to bývá, Kůra se
pokusí odpovědět na onu známou otázku Jak na to?

Na výrobě plně přírodního ramínka není nic
složitého a jistě vám to potvrdí i ti, kteří
v této snaze nakonec uspěli. Prvním krokem
je samozřejmě nalezení vhodného materiálu. Tím bude rovná větev či prut o délce
lehce převyšující šíři vašich ramen, aby vám
z výsledného ramínka zavěšený oděv nesklouzával dolů, a další nutnou součástkou
je háček, který bude vyrobené ramínko držet například na liningové šňůře. K tomu
vám nejlépe poslouží drobnější rozsocha,
jejíž jeden konec ponecháte delší, aby ji bylo možné přivázat na předešlý díl, kratší konec pak plní funkci samotného háčku.
Veškerý dosud nalezený materiál by měl být
ideálně dostatečně proschlý, aby se při dalším sesychání nezmenšil jeho objem natolik, že se vám váš výtvor uvolní a rozloží na jednotlivé molekuly
Oba dosud
zmiňované díly je totiž nyní nutné svázat dohromady. A pevně. Přeci jen výsledné
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ramínko ponese váhu zavěšeného roucha či jiného kousku oděvu. A protože se
jedná o ramínko či věšák z přírodního materiálu, na jakýkoliv (byť lněný) provaz
můžeme směle zapomenout. Ke svázání využijeme tzv. watapu. Jedná se o
kořínky smrku tlusté zhruba tak jako obyčejná zápalka. Získáte je jednoduše – ve
smrkovém lese poodkryjete hrabanku (vrchní vrstva půdy v jehličnatém lese) a
narazíte právě na watapu, která je začerstva zcela ohebná a neláme se. Musíte ji
jen očistit od hlíny a postranních kořínků. Při troše štěstí se vám podaří vytrhnout
ze země souvislý „provaz“ o délce několika desítek centimetrů, který vám ke
svázání obou dílů ramínka zcela postačí. Nebojte se, vzrostlý smrk tento zásah
přežije bez újmy, z ohleduplnosti k němu však odhrábnuté kořínky zase zahrňte.
Než se vrhnete do samotného vázání, nezapomeňte v místě spoje opatřit oba
díly ramínka mělkými zářezy, díky nimž do sebe háček i samotné ramínko pěkně
zapadnou a výsledné dílo bude pevnější a trvanlivější. I v případě mírného
seschnutí obou dílů se vám potom ramínko tak snadno nerozpadne a vaše
roucho neskončí v bahenní lázni na zemi.
Nyní přiložte oba díly v místě zářezů k sobě a watapou je ve spoji pevně svažte.
Omotávejte spoj pěkně „do kříže“ a pevně jej stáhněte k sobě. Po zavázání
posledního uzlíku je ramínko na světě a je už jen na vás, zda a jak jej příhodně
ozdobíte. I v tomto případě jistě platí, že v jednoduchosti je krása a důkladně
oloupané dřevo je samo o sobě působivé. S pomocí vypalovačky či rozžhaveného
drátu do něj můžete vypálit nějaký ornament či svůj znak, dobrou službu
odvedou i navázaná ptačí pera či jiný přírodní materiál. Zde už však vidím malý
rozpor s účelovostí výsledného díla. Zdobení jednak při zavěšení oděvu spíše
nebude vidět a jednak se vám bude do oděvu zbytečně zamotávat.
Sa. TAWASUTA
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LIŠÁKOV – ČERVENEC 2020
Toto místo setkávání starších oldskautů a klanu Modré Želvy leží nedaleko obcí
Hynčina a Křižanov. Právě tam se během dvou měsíců podařilo vybudovat
indiánskou základnu
na rodinné táboření.
Zásluhu na tom měla
skupinka Marky, Korálka, IQ, MIČKINIKWA, Ježek, Gurchu,
Padák, kteří zde společným úsilím udělali
na 40 týpiovek, ohniště s roštem, stůl, lavice.
První pokus o přenocování byl v klasickém stanu, ale již to další táboření bylo v
indiánském teepee. Marky s MIČKINIKWOU ještě vše vyzkoušeli a zabydleli vše
potřebné. Vyvrcholením bylo jejich pětidenní táboření v indiánském duchu.
Postavili si zde a vyzkoušeli i indiánskou saunu a splnili si tak další orlí pero.
Táboření bylo úspěšné a tábořící si tak vychutnávali pěkné místo, možnost odpočinku, zálesácké vaření, radovali se z návštěv, které na tábořiště zavítaly – Myšák
a Mirek. Dále pak také Terezka a Martin,
kteří celému táboření dělali servis a dopravu věcí, a na závěr dorazil také kamarád Kiwi, který si s Marky zazpíval a zahrál
na kytaru. Prostě paráda táboření. Další
obsazení Lišákova indiánskými táborníky
bude v první části srpna a jistě se pokusíme splnit nějaké OP, bude opět indiánská sauna, soutěž v lukostřelbě, večerní
píseň, stezka odvahy. Podíváme se na liščí nory, hvězdnou oblohu a pokusíme se
o malou tůňku na koupání po sauně.

20

Rádi bychom na naše místečko časem přivedli i nějaké další přátele, kterým se
tu bude líbit.
Pro BK MIČKINIKWA
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL….
Smělé cíle našich nováčků. Chcete-li dosáhnout vrcholu své hory, nesmíte ustrnout. Je třeba si klást ty
nejvyšší cíle a nenechat se odradit případným neúspěchem. To ví samozřejmě i naši nejmladší. Beran se
nezastavil ani před skutečností, že zatím nemá v kapse ani nováčkovskou zkoušku, naopak už po vzoru
svých starších kamarádů vzhlíží k plnění orlích per.
Vědom si slavné historie šavanských uzlařů, pustil se
nebojácně do nácviku vázání šesti základních uzlů za
zády. V nováčkovském nadšení si však zprvu příliš nelámal hlavu s výkladem tohoto OP a namísto na uzlovačce vázal uzly rovnou na svých rukou. V okamžiku
pořízení fotografie měl na svých horních končetinách
uvázaný úhledný ambulák a jeho pravá noha se právě
snaží na své levé souputnici o poctivý loďák!
Indiánský den posunutý
o další level výš! Stalo
se již tradicí užít si na šavanských táborech pořádný indiánský den.
Stylový oděv již dávno
není výjimkou, indiánské doplňky v podobě
šperků, brašen či váčků
se také stávají nedílnou
součástí výbavy šavanských táborníků, indiánské malování v jejich
tvářích budí nefalšovaný respekt. Takto vyzdobeny vyrazily letos mladé Šavanky
na svou první loveckou výpravu (samozřejmě beze zbraní!). A návrat do tábora
to byl velkolepý a úlovek nevídaný – chytily šestnáct klíšťat, jednu rýmu a dva
pohlavky od revírníka za plašení srnčí zvěře v počátku říje!
- ŠATAZPRAS -
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PÁR OBRÁZKŮ NAVÍC….
….ANEB PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 😉
Tábornickou praxi učíme na letních
táborech naše bojovníky už od nejútlejšího věku. Zatlouct hřebík sekerou umí každý správný Šavan a žádný
problém to nebyl ani pro Sýčka. Případné škarohlídy bychom chtěli ujistit, že bezpečnost při práci je u nás na
prvním místě. Kovový nástroj nad
hlavou by totiž Sýčka neohrozil ani
v případě nenadálé letní bouře, neboť při zatloukání balancoval na vrcholku komínku z devíti kamenů a
dále byl od země izolován gumovými
nazouváky. Zbloudilý blesk by tedy
neměl vůbec žádnou šanci!
To Sýčkův bratr Vrabčák už
má tyto dovednosti zmáknuté, a tak může svůj volný čas
věnovat důkladnému úklidu
tábořiště. Při jedné takové
pochůzce nalezl jakýsi kabel
čouhající ze země a vědom si
své ekologické výchovy, začal
jej uklízet. Po vyšťourání 127
metrů se z kabelu vyklubalo
jednovidové optické vlákno
zajišťující dálkové datové přenosy. Mírové rozhovory na
trase Pchjongjang – Washington toho dne na nějakou dobu
zcela utichly….
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Práce se u nás rozhodně nebojíme….tedy až na pár výjimek. Tarzan dorazil s lékařsky
potvrzenou alergií na práci,
téměř dokonalý padělek úřední listiny však náš zdravotník odhalil a odmítl jej akceptovat. Tarzan se však nevzdal
a vyvinul téměř dokonalé mimikry, při dělání dřeva se dokázal skrýt i za subtilní kozu!
Se zajišťováním pofiderních
lékařských posudků má táborové vedení vůbec velkou
zkušenost. Těžko si jinak vysvětlit, jak mohl WAKIŠAKA
získat potvrzení o psychickém
zdraví svého syna Dana. Lehce strnulému výrazu tváře
Drozdíka se vůbec nedivíme,
tady šlo zřejmě o zdraví, ne-li
o holý život
Neohlášené návštěvy pracovníků Hygienických stanic jsou noční můrou všech organizátorů letních táborů. Letošní zostřený režim tíhu zodpovědnosti ještě řádně navyšoval, a
tak bylo třeba důkladně promyslet nouzový
plán pro případ takové katastrofy. Předsazené hlídky v betonových řopících i protitankové zátarasy omotané ostnatým drátem jsme
pro velkou nákladnost zavrhli. Zvolili jsme
taktiku přátelského vyjednávání a připravili
klasického jezdce na koni s bílou vlajkou, aby
vyjel nepříteli včas v ústrety a nabídl okamžitou kapitulaci. Nerovný střet kultur se naštěstí nekonal a kůň neopustil stáj….
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PLECHOVKOMÁNIE KONČÍ
Několik měsíců trvající akce, kdy jsme se snažili nasbírat co nejvíce hliníkových
plechovek, končí s posledním dnem měsíce srpna. Rádi bychom společně chtěli
s těmi, kteří dokázali nasbírat 100 plechovek a obdrží tak oficiální vstupenku,
oslavit velký úspěch a splnění prvotního cíle. Tím bylo nasbírání 3333 plechovek
a ze zisku uhradit část nákladů dárku pro nejstarší členy zábřežského skautingu.

Kdy se akce koná?
Bude se konat v sobotu 29. srpna 2020 a zahájení je v
15 hodin
Kde se odehrává?

Po domluvě s bratrem Komárem se odehraje na jeho
zahradě na Skaličce. Bližší informace na vstupence.

Co vás bude čekat?

Protože si všichni sběrači zaslouží pochvalu, bude
zde plno dobrot jako makrely, klobásky a další grilované pochutiny. Prostě
paráda.
Dalším programem budou hudební vystoupení členů kmene Šavani a našich
hostů. Mezi hvězdy našeho večera bude patřit zábřežské seskupení Zakafy, které
tvoří Kiwi se svým kamarádem Bobem.
Budou vyhodnoceny všechny kategorie sběračů a budou předány slavnostní
dekrety.
Pro sběrače zde bude vánoční stromeček a pod ním malé dárečky.
Nezapomeneme také na soutěže a zábavu s plechovkami, když už nám tak
dlouho plnily hlavu :-).

A to ještě není všechno, ale nemusíme
prozrazovat vše.
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Takže vítáme úspěšné sběrače, jejich podporovatele s rodinami a přáteli, kteří
dodávali potřebné plechovky. Rádi vás uvidíme.
Těší se na vás tým organizátorů – Komár, Kiwi, Ježek, Marky, Myšák,
MIČKINIKWA, AJAGU.

Pro BK MIČKINIKWA
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S PÍSNÍ NA RTU
S pochvalným mručením kvitovala letošní porota Porty nejen výkony zpěváků,
ale povšimla si také narůstajícího počtu krotitelů hudebních nástrojů a nárůstu
kvality hudebního samodoprovodu. Škoda, že ne všichni, co si na tábor svůj
nástroj přibalili, našli nakonec odvahu vstoupit do arény. Obsazení kategorie
sólistů mohlo být ještě silnější! Třeba příště….
Jako vždy jsme se pěkných počinů dočkali i v tradičním klání vlastního otextování
známé písně. Bylo by určitě škoda nechat vaše výtvory napospas zubu času, a
proto je pro poučení příštích generací Kůra ráda otiskne:

Sotva se narodíš (Žlutí jezdci, orig. Hop-Trop)
1.

2.

[: Sotva se narodíš, už ti šátek šijou :]
[: kšiltovku dostaneš oddílovou :]
oddílovou – pěknou, novou,
[: co nosej Šavani černou, modrou. :]
[: Sotva se narodíš, už přihlášky píšou :]
[: do skautu k Šavanům chodit chtěl bys :]
chodit chtěl bys a pak možná
[: jakej maj Šavani život poznáš. :]

3.

4.

[: Sotva se narodíš, košili ti šijou :]
[: kterou si oblíkneš v týdnu jednou :]
v týdnu jednou a pokaždé
[: a žluté sukno je narovnané. :]

[: Kdejakej vedoucí, kdejakej rádce :]
[: lidi by s krojema do skautu hnal :]
do skautu hnal k Šavanům
[: ve středu na schůzky chodit budeš. :]
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Anděl (Červené střely, orig. Mirai)
1.

Sedí skauti v týpí,
zpívají písně své,
Tarzan jim k tomu hraje
A na Kanyho zapomenout nesmíme.
2.

Když se k dešti schyluje,
zavřou chlopňovky a je
hotovo ohniště
před deštěm se ukryje.

Ref.: 2x Kdybych já je vedl,
vzal bych je na krátkou výpravu.
Ale už mají náčelnici svou
Gabrielu Drozdovou.
3. Nebe pláče,
skauti v týpí jsou.
To znamená, že Eddie program má,
TAWASUTA přijíždí
s rodinou,
táborovku pro nás nachystanou má.

Bláznova ukolébavka (Zelení blesci, orig. P. Dydovič/Fr.
Řebíček)
1.

Máš má Wátinko dávno spát. Už máme po večeři.
Zítra budeme bubnovat, ať vstává se nám dobře.
Já vzbudím tě teď na hlídku hned.
Pak můžeš spát a ve snech si hrát.
Ref.: Ráno bude už rozcvička,
Tak vyspi se, dobře vyspi se.
Můžeš už spát, usínej, můžeš už spát,
potom si budeme hrát a zpívat.
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2.

Máš má Wátinko dávno spát, už máme po večerce.
Zítra budeme etapovku hrát a plnit si ópéčka.
Proč nudit se mám, když program tu mám,
Když přátele mám a nejsem tu sám.
Ref.: Ráno bude už rozcvička….

Loupežníci (vedení, orig. J. Uhlíř/Z. Svěrák)
Ref.: Před týpím, za týpím,
tam si nástup zapískáme,
před týpím, za týpí,
tam se potkáme.
1.

Náčelníci z povolání,
to jsou páni, to jsou páni,
náčelníci z profese,
nejlepší jsou v okrese.
My řekneme ruce vzhůru
a najdeme klíšťat fůru.
Žádné jiné řemeslo
klíšťat tolik neneslo.

Ref.: Před týpím, za týpím….
2.

Bodování už se blíží,
Tarzan už se k týpí plíží,
sníst už řízek nemohu,
dám ho na dno batohu.
Náčelník je nesmlouvavý,
vedení ho strašně baví,
co najde, to nevydá,
černá skříňka nabývá.
Ref.: Před týpím….

Sa. TAWASUTA + osazenstvo tábora
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HRSTKA VTIPŮ
….z indiánského týpí….
Sedí dva indiáni v lese, když tu najednou nad stromy uvidí dýmové signály. „Co
to je?” ptá se mladší staršího. „Něco důležitého?” Starší chvilku zkušeně odezírá
a pak znuděně odpoví: „Zatím ne, to je jenom reklama.”
Jede indiánský náčelník džípem po nevadské poušti a najednou mu džíp klekne.
Náčelník otevře kapotu, vyvalí se oblak páry….je mu jasné, že tohle bez
mechanika nedá. Jenže mechanici si dají zaplatit a on má u sebe jen deset dolarů.
Shrabe tedy nějaké klacíky, zapálí signální oheň a začne signalizovat svému
kmeni: „Pošlete mi sem někoho s pěti sty dolary.” Kmen vidí signál….ty jo,
takovejch peněz! Signalizuje nazpátek: „Náčelníku, k čemu potřebuješ tolik
peněz?” V té chvíli dojde na nedaleké vojenské základně k pokusnému výbuchu
atomové bomby - ozve se strašlivá rána, nad pouští se zvedne obrovský atomový
hřib, do vzduchu vyletí sloup kouře a kamení a na zem padne šero.... A kmen
ihned signalizuje: „Dobře, dobře, náčelníku, vždyť jsme se jen ptali, nemusíš se
přece hned rozčilovat!”
Přišel turista do indiánské rezervace a pobouřilo ho, že starý indián se povaluje
na sedačce před svým týpím a pokuřuje dýmku. „Proč nic neděláte, proč si
nenajdete práci?” „Práci? A proč?”, optá se indián. Běloch jej začne poučovat:
„No přece abyste si vydělal peníze!” „Peníze? A k čemu?”, nechápe indián.
„Propána,” rozčílil se Američan, „když vyděláte hodně peněz, uložíte si je - a pak
- pak můžete žít z důchodu a nic nedělat!” „No ale vždyť já právě nic nedělám,”
praví indián klidně.
Turisté v rezervaci jdou okolo indiána a průvodce je upozorňuje na jeho fenomenální paměť. Jeden z nich se jej tedy nedůvěřivě ptá: „Co jste měl 22. října 1946
k obědu?” Indián bez mrknutí oka odpoví: „Vajíčka!” Nedůvěřivý turista odjede,
ale vrátí se po dvaceti letech a ihned vybafne na Indiána: „A jak?” „Naměkko!”
Indiánský synek se ptá svého dědečka: „Dědečku, proč míváme my indiáni
taková ošklivá jména?“ Děd se nechápavě ptá: „Tobě se snad nelíbí jména jako
Rychlý los, Velký medvěd nebo Silná ruka?“ „Ale ano, líbí, dědečku.“ „Tak o co ti
vlastně jde, Smrdutý skunku?“
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JAVOROVÁ NAŽKA 2019/2020 – KONEČNÉ POŘADÍ
Bodování starších
1. místo Sg. Sedmikráska
2. místo Ra. Čivava
3. místo Ra. Lasička
4. místo Va. Korálka
5. místo Va. Liška
6. místo Ga. Vrabčák
7. místo Va. IQ
8. místo Va. Sasanka
9. místo Va. Koloušek
10. místo hledač Padák
11. místo boj. Bety
12. místo boj. Morče
13. místo boj. Myška
14. místo boj. Čmelák
15. místo Va. Hobit
Bodování mladších
1. místo boj. Větvička
2. místo hledač Beruška
3. místo hledač Mrkvička
4. místo hledač Drozdík
5. místo hledač Sýček
6. místo hledač Kachnička
7. místo hledač Beran
8. místo hledač Jitřenka
9. místo hledač Anička
10. místo hledač Střela
11. místo hledač Dino
12. místo hledač Očko
13. místo hledač Čertík

3613 bodů
3285 bodů
3179 bodů
3073 bodů
2989 bodů
2929 bodů
2766 bodů
2575 bodů
2474 bodů
1968 bodů
1786 bodů
1728 bodů
1483 bodů
1013 bodů
561 bodů
1901 bodů
1720 bodů
1616 bodů
1326 bodů
1251 bodů
1172 bodů
872 bodů
840 bodů
766 bodů
697 bodů
681 bodů
670 bodů
448 bodů

Káňata
Káňata
Vlci
Vlci
Vlci
Káňata
Vlci
Káňata
Káňata
Vlci
Káňata
Vlci
Vlci
Vlci
Vlci
Koníci
Koníci
Koníci
Medvědi
Koníci
Medvědi
Koníci
Medvědi
Koníci
Medvědi
Koníci
Koníci
Koníci

JAVOROVÝ LIST 2019/20 – KONEČNÉ POŘADÍ
1. místo Káňata
2. místo Vlci

744
622

bodů
bodů

1. místo Koníci
2. místo Medvědi
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325 bodů
317 bodů

OBSAH 289. ČÍSLA BK
Slovo úvodem....(Sa. TAWASUTA)
Slovo náčelnice (Sa. WATOKNAPA)
Drobky z činnosti kmene (Sa. TAWASUTA)
Předtáborové brigády (Sa. TAWASUTA)
Zakončovačka (Dredy)
Tábor zavřených dveří (Ga. Imnu)
112. sněme kmene Shawne (Sa. WATOKNAPA)
Slavná třináctka Shawnee (Sa. TAWASUTA)
CTH „Expedice Himalaya 2020“ (Sa. TAWASUTA)
Táborová porta (Sa. TAWASUTA)
Stoupání na horu (Sa. TAWASUTA)
Lišákov – červenec 2020 (Sa. MIČKINIKWA)
ŠATAZPRAS vyčenichal…. (Sa. TAWASUTA)
Pár obrázků navíc…. (Sa. TAWASUTA)
Plechovkománie končí (Sa. MIČKINIKWA)
S písní na rtu (Sa. TAWASUTA + osazenstvo tábora)
Hrstka vtipů (Sa. TAWASUTA)
Javorová nažka 2019/2020 – konečné pořadí (Sa. WATOKNAPA)
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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 skončení prázdnin mezi nás nebo kontaktujte náčelnici (telefon a
email výše)! Rádi vás poznáme!
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 2.8.2020.
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