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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Není to tak dlouho, co jsme se společně loučili ve sněmovním kruhu a s lítostí se 
ohlíželi za právě skončeným letním táborem. Měli jsme před sebou zbytek 
prázdnin a smiřovali se se skutečností, že letošní prázdniny budou pro mnohé 
z nás jiné – žádná dovolená u moře ani jiné toulky v cizích zemích, úspěšní 
dobyvatelé čelních příček v javorové nažce museli také oželet slíbenou Cestu 
vítězů, zkrátka ten zákeřný nepřítel skrytý za pojmenováním covid-19 si po 
„bezkontaktním jaru“ vybíral i nadále svoji letní daň. V rámci možností jste si 
však prázdniny dozajista užili a uchovali si na ně mnoho pěkných vzpomínek. 

Máme tu začátek podzimu a bohužel nemůžeme říct, že by ono podivné bezčasí 
bylo definitivně za námi. Bohužel je tomu právě naopak, virus přišel v mnohými 
předpovídané (a jinými neočekávané) druhé vlně. Ve chvíli, kdy vznikají tyto 
řádky, zatím tato vlna nespláchla naše pravidelná setkávání, běží rodové schůzky 
i kmenové akce. Ano, původně plánované Setkání družin ABS bylo sice 
nahrazeno víkendovkou v olomoucké ZOO, ale účastníci této „náhražky“ určitě 
nelitovali a prosluněný víkend mezi všelikou fauní havětí si do sytosti užili. Bude 
nám takto přáno i nadále? Nebudeme nuceni zůstat opět v kontaktu pouze na 
vlnách internetu či prostřednictvím jiných bezkontaktních forem komunikace? 
Nestane se náčelnictvem naplánované kalendárium opět jen nenaplněným 
„wish-listem“? Na tyto otázky nám dají odpověď dny příští, v žádném případě 
však není třeba propadat beznaději a panice! Carpe diem! Užívejme dne! Buďme 
šťastni za chvíle a zážitky, které můžeme trávit v kruhu svého rodu či kmene, 
kamarádů, třídy či širší rodiny. Dosavadní dny prožité s neřádem covidem nás 
mnohému naučily. Víme, co znamená chovat se zodpovědně k sobě i svému 
okolí. Víme, že různá omezující nařízení mají za cíl zastavit či alespoň omezit 
šíření pandemie a uchránit před nákazou především rizikové skupiny. A už také 
víme, že ani s těmito nepříjemnými omezeními nejsme nuceni žít věčně. Dříve či 
později se životaběh našeho světa opět vrátí do starých kolejí a epidemie covidu 
bude jen mlhavou nepříjemnou vzpomínkou. Proč si do té doby kazit náladu 
něčím, co sami nemůžeme nijak změnit? Smutky stranou a užívejme si každý 
nový den a každé společné setkání s těmi, s nimiž je nám dobře. Dobrá nálada 

dokáže mnohdy více než všechny léky světa. Tak tedy – úsměv, prosím!       

Sa. TAWASUTA 
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DROBKY Z ČINNOSTI KMENE 
 

 

 …  táborové účetnictví i díky vynucené absenci mimotábo-

rových výprav skončilo přebytkem, který nám umožní dopl-

nit chybějící či již vysloužilé vybavení. Jednou z významněj-

ších položek je brutar na ohřev vody pro účely táborových 

sprch. Ten stávající totiž po mnoha táborech nesl velké 

známky opotřebení, například propálené topeniště již hrozi-

lo nebezpečím lesního požáru.  

…  hovoříme-li už o financích, dovolujeme si připome-

nout, že v průběhu října by měli všichni zaplatit 

náčelnici členský poplatek za školní rok 2020/21. Stejně 

jako v loňském roce byla i pro letošek jeho výše stano-

vena na 1200,- Kč. Peníze předejte na jakékoli schůzce 

či kmenové akci náčelnici nebo degandawidovi, obdrží-

te od nich potvrzený doklad o zaplacení. Peníze poslouží jednak k úhradě regi-

strací v organizaci Junák a jednak k pokrytí materiálních potřeb našeho oddílu. 

 …  každoročně dochází v září ke změnám v řadách na-

šeho členstva, do kmene se hlásí nováčci, naopak nás 

nějaký ten dosavadní člen či nováček opouští. Letos 

jsme se rozloučili s Myškou a Čertíkem, naopak jsme na 

zahajovačce uvítali Bellu, Františka, Honzu a Sama, ná-

vrat hlásí také Motýlek. To ale není vše! Další nové tváře 

jsou na obzoru u Koníků, kteří se tak stávají nejpočet-

nějším rodem a plánujeme jejich rozdělení na dvě 

družiny. Wašte! 

…  ke komu poletí naše říjnové narozeninové gratulace? Tradičním hoblem 

můžete na rodových schůzkách Vlků či Medvědů poctít Lasičku, Káňata pak 

můžou potrénovat svaly v případě Sasanky. Holky, oběma gratulujeme!   

 

Sa. TAWASUTA 
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ZAHAJOVAČKA 
 

4. ZÁŘÍ 2020  

Protože jsme se nemohli sejít u so-

kolovny ve Zvoli, tak jsme měli sraz 

u zábřežského gymnázia ve tři čtvrtě 

na čtyři. Až se k nám přidali i noví členové, odešli jsme společně na hřiště u 

Brasáku. Tam jsme si udělali společný nástup a všichni se seznámili. Pak jsme si 

řekli dny, časy, a místa schůzek. Přidalo se k nám několik nových členů Bella, 

Gituška (Koníci) Honza, Sam a Franta (Medvědi). 

Celou zahajovačku jsme hráli hru na obejmutí. Na začátku jsme si vylosovali 

jméno člověka, kterého jsme museli obejmout, když to nečekal, on nám pak dal 

svůj lísteček se jménem, co měl u sebe. Jako první jsme si zahráli hru, ve které 

jsme si vyměňovali jména a věc, co máme rádi. Poprvé jsme k někomu přišli, řekli 

svoje jméno a věc, co máme rádi, a on nám řekl to svoje. Potom jsme si ty věci 

s tím člověkem prohodili a až někdo dospěl zase ke svému jménu, tak vyhrál. 

Potom jsme se museli beze slov poskládat do řady podle věku a podle toho nás 

Eddie pomocí stužek rozřadila do čtyř skupinek: Červení, Stracciatella, Zelení a 

Žlutí. Zahráli jsme si hru, že jsme si na břicho přiložili noviny, museli jsme s nimi 

oběhnout kyblík tak, aby nám nespad-

ly, a pak jsme to hráli i s tím, že jsme si 

je přiložili na záda. Potom jsme hráli 

„Člověče, nezlob se“ - každá skupina, 

když hodila šestku, tak vyslala jednoho 

zástupce, který obíhal potom hozený 

počet koleček. Až všichni doběhli, hráli 

jsme hru, kde my starší jsme udělali 

kruh a snažili se, aby se mladší nedo-

stali dovnitř. Tuhle hru si s námi pak zahrálo i náčelnictvo, které nás doslova 

převálcovalo      . Ke konci jsme si ještě zahráli bingo. Každý si udělal tabulku a do 

ní si napsal devět jmen. Jména se pak vytahovala z pytlíku a kdo první měl 

poškrtaných všech devět, vyhrál. Nakonec jsme si udělali ještě společný nástup 

a zakřičeli kmenovou lelawatiku. 
Ra. Čivava 
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BRIGÁDA V ZOO 
 

19.-20. ZÁŘÍ 2020  

Ráno v 7:30 jsme se sešli na zábřežském ná-

draží, v Lukavici ještě přistoupila Káňata. 

Vlakem jsme dojeli na nádraží do Olomou-

ce, kde jsme přestoupili na autobus. Z auto-

busu jsme vysedli před hlavním vchodem 

do ZOO, my jsme ale pokračovali ke vchodu 

pro zaměstnance. Na místě jsme si dali kro-

sny do buňky a převlékli jsme se do praco-

vního. Želva nás předala dalšímu zaměst-

nanci ZOO, ten nás dovedl před hlavní 

vchod. Tam jsme měli za úkol vyplet záhon, 

zůstala tam Káňata, WATOKNAPA a Lasička. 

Vlci pokračovali dál na jiné záhony. Mezi 

prací jsme si dali přestávku na sváču. Když 

jsme dodělali svoji práci, šli jsme pomoct Vlkům. Pak jsme se přesunuli na další 

záhony. Když jsme měli práci dodělanou, šli jsme zpět na místo, kde jsme měli 

spát. Tam jsme se rozdělili na rody (já šla s WATOKNAPOU). 

Než ale všichni vyrazili na prohlídku ZOO, tak každý dostal číslo a ke každému 

číslu byl název nějakého zvířete. Každý měl za úkol se vyfotit se svým zvířetem 

nebo alespoň s cedulkou, na které to zvíře bylo. V 18:00 jsme se sešli u žiraf a 

společně jsme šli zpátky. V jídelně jsme si ustlali a měli jsme čas na jídlo. Potom 

začal společný program, boj 

družin. WATOKNAPA si připra-

vila plno her, např. každý dostal 

brčko a postavili se na startovní 

čáru, každý tým taky dostal ke-

límek, ten si taky dali na starto-

vní čáru. Družiny měly za úkol 

po jednom dofoukat kelímek 

do cíle, pak ho popadnout a při-
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běhnout zpět k týmu, tam si ho přebral další člen 

družiny a zopakoval totéž, a tak to pokračovalo, 

než se vystřídali všichni. Mezitím přijel TAWASU-

TA s Píďou, Mrkvičkou a Větvičkou. Holky se při-

řadily každá k jedné družině. Pak jsme přinesli 

stůl a každý dostal balonek a do družiny tři kelím-

ky. Každá družina vyslala jednoho zástupce, který 

bojoval proti druhému. Měli za úkol dát kelímky 

do sebe, ale tak, že v kelímku nafoukli balónek a 

přenesli ho do druhého kelímku, tam ho zase vy-

foukli a kdo měl hotovo dříve, vyhrál. Hrálo se 

ještě plno dalších her, pak byla volná zábava a zá-

roveň čas na hygienu a WATOKNAPA nám k tomu hrála na kytaru. Pak jsme šli 

spát. 

Ráno jsme se nasnídali, uklidili po sobě jídelnu a věci jsme si opět dali do buňky. 

Potom jsme šli na místo, kde jsme měli naši práci. Rozdělili jsme se na tři 

skupinky. Každá skupinka mě-

la svůj úsek, na kterém měla 

za úkol vytrhat kopřivy, svla-

čec a plno dalšího plevelu. 

Měly tam zůstat jenom kapra-

diny. Myslím, že se nám to po-

vedlo. Pak jsme se převlékli do 

krojů, sbalili jsme si věci, pro-

hlédli si ještě jednou ZOO, roz-

loučili jsme se s Želvou a Lui-

gim (papouškem kakadu) a jeli 

jsme domů. 

Před olomouckým nádražím jsme si stihli zahrát pár her, např. žabičky. V Lukavici 

vysedla Káňata a ostatní pokračovali do Zábřehu, kde jsme udělali nástup a 

rozešli se domů. Byla to super akce. 

Ra. Lasička 
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Ranní obloha, mraky schovaly východ Slunce 

STOUPÁNÍ NA HORU  
 

Šavanský zápisník OP obsahuje zkoušky nejrůznějších obtížností. Jsou mezi nimi 

takové, které vyžadují opakované pokusy, než se vám je podaří zdárně splnit. 

Jiné možná dáte napoprvé, ale vaše snaha o jejich získání se neobejde bez řádné 

přípravy v podobě učení se novým znalostem. Další budou vyžadovat pořádný 

sportovní výkon a propocené triko. Nechybí však ani takové, k jejichž zdolání 

vám bude stačit lehnout si do vyhřátého spacáku a dosyta se vyspat       

Nevěříte? Pak si ve svém zápisníku nalistujte světlo tábornictví a začtěte se do 

znění hned několika prvních orlích per v tomto světle uvedených. 

Jedno z těchto OP jste měli možnost zdolat v průběhu prázdnin společně 

s podnáčelnicí Dredy. Pokud jste si na tato společná sezení (či vlastně ležení) 

netroufli anebo si na ně nenašli čas, můžete na následujících řádcích načerpat 

inspiraci a o splnění podmínek se následně pokusit sami. Dobrou noc! 

Během tábora se skupinka starších odvážlivců rozhodla jít spát pod širák do lesů 

nad tábor. V sestavě Špigy, Morče, IQ, Liška, Korálka, Koloušek, Čivava, Imnu a 

Dredy se na konci tábora vydali na mýtinu, kde založili základní kemp. Byla 

studená noc a jediná šance se zahřát byl dobrý spacák a blízký kamarád (doslova 

blízký). Jako ochranu před di-

vokou zvěří použili dva silné a 

statečné rádce na krajích zá-

kladního kempu. Vedoucí o-

sady brzy zavelel ku spánku, 

většina kempu to však nebra-

la v potaz a nadále halekala 

po lese, čímž pravděpodobně 

udrželi divou zvěř dostatečně 

daleko na to, aby strážci mo-

hli v poklidu spočinout. 
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Zatímco nám lišky dávaly dobrou noc a hvězdy držely hlídku nad našimi sny, my 

zažívali jedinečný zážitek, kterým spaní pod oblohou jednoznačně je. 

Další noc se na širák vydala čistě dámská sestava - Špigy, Korálka, Liška a Dredy. 

Ráno měly probuzení obohacené o návštěvu srnce, který na ně z bezpečné 

vzdálenosti štěkal, než se ztratil v lese. Díky jeho křiku však už holky neusnuly. 

Jak bylo slíbeno, na širák jsme se 

vydali i po táboře koncem léta 

v sestavě Liška, Koloušek, Lasička, 

Morče, Dredy a kamarádka Fret-

ka. Našli krásné místo na louce 

s výhledem na Zábřeh. Byli sice 

přepadeni divou zvěří v podobě 

obrovského pavouka na Fretčině 

spacáku, ale nezvanou návštěvu 

statečně zvládli s patřičným od-

stupem za doprovodu sborového 

křiku. Zamračená obloha jim hrozila deštěm, nicméně vše zůstalo v suchu a 

v noci se ukázaly i hvězdy v celé své kráse mimo světla nočního města. 

A jak na správný širák? Nejlepší je 

najít prostor mezi stromy dosta-

tečně velký pro daný počet kem-

pařů a vyklidit klacky, šišky a jiné 

věci, co by vás mohly tlačit (po-

kud možno nevytrhávat ze země 

živé rostliny či ničit kořeny). Stro-

my pochytí většinu ranní rosy. 

Pod sebe je vhodné natáhnout 

celtu či plachtu, která slouží jako 

izolace proti vlhké a studené ze-

mi. Kromě klasického vybavení 

jako je spacák a karimatka je nutné teplé oblečení (pokud však ležíte blízko 

sebe, teplo se udrží a není taková zima). Místo polštáře je možné použít nějaké 

oblečení nebo batoh. Pokud hrozí déšť, je vhodné mít s sebou další plachtu, 

kterou se můžete přikrýt (nestavět provizorní stříšku!). 

Dredy 

Zleva Lasi, Koluch a Liška 

Liščin postupný odchod z kempu       
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KALENDÁRIUM ŘÍJEN-PROSINEC 
 

3. října – první venkovní šavanská výprava 

roku 2020/21 nás zavede do míst, kde proběhl 

v roce 1997 jeden ze šavanských táborů, a si-

ce do bývalého lomu u Vápenné. Výpravu po-

vede MIČKINIKWA a týká se všech šavanských 

rodů, tedy i našich nejmladších členů. 

 

17. října – jednou z akcí plánovaných na uplynulé jaro byla tajná 

výprava pod vedením WYOMINGA a Kiwiho. Koronavirová 

pandemie tehdy naše plány zhatila, a tak byla přesunuta na 

polovinu října. I nyní se však dočkáte z technických důvodů 

náhradní varianty, detaily budou s předstihem upřesněny. Akce 

bude určena pro rody starších – Káňata a Vlci. 

 

6. (7.)-8. listopadu – podzimní sněm je naplánován jako 

vícedenní akce, místo konání je zatím v jednání, dle aktuální 

situace vyrazíme buď v pátek večer nebo v sobotu ráno. 

Sněm vede šaman MIČKINIKWA. Kromě našich starších 

družin předběžně počítáme také s účastí kamarádů 

z kmene Mohawků. 

 

21. listopadu – sportovní den spojený s tréninkem na blížící se uzlařské regaty 

by se měl konat ve Zvoli a je určen pro všechny členy kmene. 

 

5. prosince – první z uzlařských regat, na kterou naši zástupci 

již pravidelně vyráží, je regata pořádaná kolínským tábornic-

kým klubem T.K. Průzkumník. Do Kolína pod vedením MIČ-

KINIKWY vyrazí Káňata s Vlky (případně dobrovolně šikovní u-

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsmipon%2F&psig=AOvVaw1PGk1_8gzFQFvIf12rp0LV&ust=1599245651260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDDgsPUzesCFQAAAAAdAAAAABAJ
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zlaři z řad mladších rodů) a je možné, že se bude stejně jako loni jednat o 

vícedenní akci (včas upřesníme).  

 

12. prosince – první část šavanského roku ukončuje 

vánoční nadílka a ani letošní rok nebude v tomto směru 

výjimkou. Už nyní můžete přemýšlet, co pěkného 

uchystáte kamarádům pod stromeček, místo 

konání nadílky bude upřesněno. Akce je jako 

vždy určena pro všechny členy našeho kmene. 

 

 

Jak vidíte, držíme se loňského osvědčeného modelu, kdy starší družiny mají dvě 

kmenové akce do měsíce, jejich mladší kamarádi z družin Koníků a Medvědů pak 

jednu. Družinové schůzky probíhají jednou týdně. 

O případných dobrovolných akcích nad rámec kalendária budete informováni 

v průběhu roku, např. společný zpěv koled před levandulovou kavárnou, 

lakrosová klání apod. 

Změna programu je nejen s ohledem na aktuální koronavirové dění vyhrazena, 

ostatně už v uplynulém měsíci naše původní plány doznaly změn. I o nich však 

budeme samozřejmě s předstihem informovat. 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.it%2Fpin%2F712483603521480974%2F&psig=AOvVaw2eRwyFv5R2WCquoa8ah225&ust=1599246503665000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDi5tnXzesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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ŠAVANSKÁ KLUBOVNA 

V NOVÉM KABÁTKU 
Začalo to vlastně už v dubnu, kdy se vyklidily obě kůlny a porovnalo se dřevo i 

uhlí. Jak všichni víme, samo se nikdy nic neudělá a stejně tak tomu bylo i 

tentokrát. Do této ne zrovna čisté práce se se mnou společně pustila Dredy a 

postupně zapojila i oba mužské ve své rodině (Morčete i tátu). 

Povedlo se sehnat nová kamna, která už nebudou čoudit, a tak se zrodil nápad, 

že by si klubovna zasloužila vymalovat. To ona si zaslouží, ale nikdo netušil, že to 

nebude jen tak. Po řádném zamyšlení se vedení kmene totiž usneslo, že 

proběhne nutné rozšíření schodiště a měně spěšné zbourání krbu. A už musí být 

všem jasné, že tím to pouze začalo. 

Pokud chceme rozšířit schodiště, tak je potřeba nejprve vyklidit nepoužívaný 

sklep, který tímto schodištěm znepřístupníme. Když chcete malovat, musíte 

vynést všechno někam jinam a oddělat obložení - hups - zdi jsou mokré. A kam 

se všemi věcmi, které potřebujeme vystěhovat? Potřebujeme vyklidit místnost 

zvanou dílna od plechovek a kovošrotu. Když už se vyhazuje spousta bince ze 

sklepů (ano, když už jsme v tom, tak jsme se podívali na zoubek obou sklepů) a 

budeme malovat, tak je potřeba podívat se i na hromadu zaprášených věcí na 

půdě atd. Ale pojďme hezky popořádku. 

Prvních 14 dní po táboře se malovaly bedny indiánskými znaky. Zpočátku náhod-

ně „Jitřenka“, „Strom a list“, ale brzy dávaly tyto znaky smysl – např. „Srdce bojo-

vníka“, „Vzrůstem k všestrannos-

ti“, „Ochránce míru“ atd.  

Pokud máte další návrhy, ráda je 

použiju, ještě několik beden září 

bílou barvou a volají po nabarve-

ní. 

8.8.2020 byla svolána první bri-

gáda a tím započal maraton. Tato 

první byla na vyklízení sklepa(ů). 
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Sešlo se nás sice pouze pět, ale práce nám šla krásně od ruky, a tak jsme opravdu 

za necelé sobotní dopoledne vyklidili jeden sklep do čista a druhý z nejhoršího.       

A stihl se i připravit prostor na vystěhování klubovny, které probíhalo v pondělí 

(10.8.) … už jen ve dvou lidech.  

Úterý (11.8.) bylo ve znamení bourání krbu, do kterého se pustil s vervou náš 

degandawida TAWASUTA a začátek budování širších schodů. 
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Jak je vidět, akce nabrala rychlý spád, v tý-

dnu se ještě renovovaly původní ná-

stěnky a Komár s Ferdou odvezl ve čtvr-

tek kovošrot. Helča s Bety přispěchaly na 

pomoc s vyklízením malé půdy a malého 

skladu.  

Další sobota (15.8.) přinesla další brigá-

du. Tentokrát naši siláci (sedm stateč-

ných) bojovali se sutí z krbu a mokrými 

starými cihlami z druhého sklepa.  

Druhý den (neděle 16.8.) proběhla po-

slední evakuace nábytku, při níž se bo-

hužel ukázalo, že i sklad bude potře-

bovat zásah nejen zedníka ale i malíře.  

Ve středu (19.8) začalo maskování 

prostoru po krbu – přišla na řadu 

nejen malta ale i sbíječka – nejme-

novaný pan zedník zahladil stopy a vyspra-

vil i problémová místa jinde po klubovně.  

Další den (čtvrtek 20.8.) odváží Komár se 

svými spolupracovníky velkou haldu odpa-

dů, která vznikla vyklízením sklepů a malé-

ho skladu. 
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A je tu opět sobota (22.8.) – oficiální třetí 

brigáda. Tentokrát jsme se vrhli na půdu 

nad klubovnou. Řádilo nás tam celkem 

devět (6 dětí – ne všichni členové a 3 do-

spěláci). Opět nám stačily 3 hodiny a pů-

da byla vyklizena. Upřímně jsem nevěřila 

vlastním očím, ale je zkrátka vidět, že u-

míme máknout, když máme jasný cíl. A 

tím bylo dokončit práce na klubovně 

včas, aby mohly už první schůzky v září 

být uvnitř, kdyby to náhodou počasí vy-

žadovalo.  

 Neděle u nás není rozhodně od slova 

nedělat, takže po této neděli byly zdi 

klubovny zbaveny nejen černé špíny, 

ale také mastnoty. Pustily se do toho 

Eddie a WATOKNAPA.  

V pondělí (24.8.) zaměřuje TAWASU-

TA nové schody, zdi dostávají fajno-

vou vrstvu a z půdy se snáší poslední 

(ty nejtěžší) věci. 

Úterý (25.8.) se dostalo i na umytí stropu, 

při kterém se objevila hvězdná obloha, 

kterou se pokusíme znovu realizovat bě-

hem letošního roku. 

Středa (26.8.) - před malováním je potře-

ba zadělat všechny díry a dírečky tmelem 

a taky vyspravit případné nerovnosti a to 
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si vzal za své můj muž Honzík, který mi byl a je opravdu velkou oporou a za svou 

trpělivost si zaslouží svatozář. 

 Čtvrtek (27.8) - září se blíží, a tak se tu teď pra-

cuje opravdu každý den. Dnes se vydlabal zby-

tek cihel po krbu a místo se zalilo beto-

nem…samozřejmě ne samo – opět velké díky 

patří Komárovi a jeho známému. Komár také 

odvezl tu obrovskou skládku, která vznikla 

před klubovnou po vyklizení malého skladu a 

půdy. Odpoledne pak přidal ruku k dílu i můj 

kamarád Modrá vydra z Prahy, který měl cestu 

kolem a nedal jinak, než že čas, co měl na ná-

vštěvu u nás, využijeme k penetraci zdí v klu-

bovně. Při té příležitosti jsem na druhé půdě 

objevila i starý nápis z plotu, který chtěl roz-

hodně najít ještě uplatnění, a tak se zrodil další nápad. Často jsem se setkávala 

s tím, že někdo nevěděl, kde je ta naše klubovna, takže ji ozdobíme tak, že teď 

už nás nikdo nemine.  

Pátek (28.8.) dostala klubovna první nátěr a ve 

skladu byla provedena příprava na malování, což 

je zadělání děr a díreček. 

Sobota (29.8.) - schody jdou do finále, penetruje-

me sociálky a malý sklad a poštěstilo se mi i pot-

kat se na naší půdě s člověkem (kamarád Chob-

loň – ještě o něm bude řeč), který zkouknul stav 

střechy i trámů. Nějaké opravy jsou nutné, ale 

není to nic dramatického, jak jsme se obávali. 

A máme tu další neděli (30.9.) – klubovna 

dostává druhý nátěr a sociálky se skládkem 

první.  

V pracovním týdnu se tu vystřídala spousta 

řemesel…od malíře (Honzíka), přes podla-

háře (tatínek Lišky a Lasičky), který zahladil 

stopy po krbu v podlaze, až k elektrikáři (p. 
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Balcárek ze Zvole) a schodaři (TAWASUTA), kteří se postarali o bezpečné scho-

diště.  

Sobota (5.9.) pak byla ve znamení finále pro 

klubovnu, skládek i sociálky – sešlo se několik 

maminek a babiček současných i bývalých čle-

nů a samosebou i aktuální členstvo, aby se klu-

bovna leskla čistotou.  

Ještě ten den odpoledne proběhlo ve spolu-

práci s dobrovolnými hasiči (děkujeme!) přivr-

tání obnoveného nápisu a nového znaku na fa-

sádu klubovny – TAWASUTA s Honzou. Štít se 

znakem vyráběl již zmiňovaný Chobloň – děku-

jeme.  

V neděli 

jsme nastěhovali první věci do klubovny, 

která byla v tuhle chvíli ještě hodně prázd-

ná, ale přesto připravená na první schůzky 

– WAŠTE VŠEM – zvládli jsme to.  

V týdnu jsme s Honzou dolaďovali detaily, 

jako je třeba věšák na bundy, či pooprave-

ní dřevárky, ale hlavně jsme si řekli, že je škoda mít krásnou klubovnu, skládek a 

sociálky a přitom první, co je vidět při vstupu, jsou děravé zdi na chodbě. 
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V sobotu (12.9) dopoledne proběhla 

minibrigáda s dobrovolníky na úklid 

(otírání knih a ještě jednou vytření klu-

bovny) a v neděli nastoupila vrtačka, a-

by i nástěnky byly na svém místě a klu-

bovna byla v tuhle chvíli plně funkční.  

Chodba ve stejný den dostává také no-

vý kabátek v podobě výmalby a výzdo-

by.  

Práce je tam ještě spousta, takže hned 

v úterý (15.9), kdy nejsou schůzky, na-

tírám rám u vchodu na půdu a od stře-

dy postupně všechny futra. 

O víkendu jsme jeli společně pracovat 

do ZOO, a tak se klubovna dočkala do-

dělávek v podobě natření venkovních dveří a přidělání zábradlí u schodů, zabez-

pečení elektriky a vybavení sociálek 

světlem a větrákem (opět díky Komáro-

vi a jeho spolupracovníkům) až v minu-

lém týdnu. Poslední krok bude položit 

lino na chodbě a ochránit přívody vody 

a zadělání vchodu na malou půdu, což 

doděláme v poslední dny měsíce září 

nebo v říjnu. 

Všem, kdo se přičinili, opravdu velké 

WAŠTE za pomoc, a členstvo se může 

těšit na příliv bodů za každou účast na 

brigádách. Protože tyto brigády byly do-

brovolné a rozhodně jste odvedli velký 

kus práce na každé z nich, zvolili jsme 

variantu 20 bodů za každou účast. 

Klubovna je teď jako nová … čistá, prostorná a bezpečná. Věřím, že nám bude 

ještě dlouho útočištěm za nepříznivého počasí. 

Sa. WATOKNAPA 
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BODOVÁNÍ DENÍKŮ 

Zdravím po prázdninách všechny pisatele 

deníků, doufám, že jste si přes léto řádně 

odpočinuli a hlavně, že jste nezapomněli 

psát… I letos budeme pokračovat v bodová-

ní deníků, chcete-li tedy pěknou řádku bodí-

ků už ze začátku, abyste se mohli těšit 

z krásného bodového zisku, psaní deníku je 

na to ideální. 

Nebojte se, že byste měli psát x stránkové 

eseje, schůzku stačí zapsat na půl A4 anebo 

na celou A5 a výpravy a akce obdobně. Při 

hodnocení koukám totiž nejen na text, ale i 

na zdobení deníku (barevné nadpisy, obráz-

ky, nalepené diplomky, jízdenky, upomínky 

z výprav atd.). Kreativitě se oprav-

du meze nekladou a když mě pře-

kvapíte něčím novým, bude to jen 

dobře. 

Pokud nemáte moc nápadů, jak 

ten svůj deník vyzdobit, poproste 

starší členky jako třeba Lasičku, 

Lišku, Čivavu nebo také náčelníka 

WATOKNAPU, ony vám určitě svůj 

deník na prohlédnutí půjčí a vy se 

můžete inspirovat. 

A jak se vlastně přimět k psaní? 

Nejlepší je to neodkládat, sednout 

si po schůzce k deníku a za 20 mi-

nut je vymalováno! Je to za chvilič-

ku a navíc máte v živé paměti, jaké 

hry jste hráli a kdo vás na schůzce 

zlobil. 
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Za jedno bodování můžete získat až 20 bodů, což, jak jistě víte, může také 

pořádně zamíchat pořadím. 

Bodování probíhá jednou za 2–3 

měsíce a vždy ho ohlásíme ales-

poň dva týdny dopředu. První bo-

dování letos bude probíhat na 

sněmu, který proběhne o víkendu 

od 7. do 8. listopadu. 

Nezapomeňte také doma své ro-

dové kroniky, abych mohla ohod-

notit i je. 

Těším se, drazí spisovatelé, čím 

mě ohromíte. 

 

Sg. Eddie 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
 

Hobitova sběratelská vášeň. Pokud jste 

někdy propadli sběratelské zálibě a plnili 

svá alba vzácnými aršíky poštovních zná-

mek či poličky ve svých pokojích unikátní-

mi krabičkami od zápalek, jistě znáte ten 

povznášející pocit, který se vás zmocňuje 

s každým novým úlovkem. Hobitova přez-

dívka jej přímo předurčila ke sběratelství 

trpaslíků v životní velikosti, kterými nad-

šeně plní zahrádku u domu svých rodičů. 

Nejnovější úlovek si pořídil u stánku před 

vchodem do olomoucké ZOO při poslední 

kmenové akci a zkompletoval tak koutek 

se Sněhurčinými souputníky – ke Šmudlo-

vi, Kejchalovi, Rejpalovi, Stydlínovi, Štíst-

ku a Dřímalovi konečně přibyl vkusně zhotovený brejlatý Prófa, z něhož měl 

Hobit nelíčenou radost. Sádrovou postavičku od té chvíle hrdě nosil pod paží a 

pochlubil se s ní snad každému návštěvníkovi ZOO. Gratulujeme!  

Vrabčákovo náborové úsilí. Začátek školního 

roku bývá obvykle spojen s příchodem nových 

tváří do našeho kmene. Chvályhodnou snahu o 

rozšíření našich řad projevil i Vrabčák, který se 

rozhodl vedle Káňat a Koníků založit ve Zvoli rod 

Kozlů. Pustil se do práce s opravdovou vervou a 

během září je naučil nejen základní uzly, morse-

ovku a historii kmene, ale někteří z jeho nových 

svěřenců zvládli i skautský slib! Bohužel mezi 

třináct tradičních šavanských rodů Kozlové o-

pravdu nepatří, a tak náčelnictvo tuto novou 

družinu nekompromisně rozpustilo. Vrabčák svůj omyl uznal a po nocích teď 

chodí do lesů agitovat mezi tamními obyvateli za účelem obnovení rodu Sov. 

Vrabčáku, nepolevuj, cesta vpřed je mnohdy dlážděna slepými uličkami! 

- ŠATAZPRAS - 
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DĚNÍ U MOHAWKŮ 

VÝPRAVA NA VODU, 11.-13. ZÁŘÍ 2020 

Na první výpravu v dalším období Kmene Mohawk jsme vyrazili na vodu. Na ní 

jsme byli naposledy přede dvěma lety, kdy jsme sjížděli Vltavu z Vyššího Brodu 

do Českého Krumlova. Nyní jsme také vyrazili na Vltavu, nicméně z více důvodů 

jsme nejeli do Vyššího Brodu, ale do Solenic. 

 Scházíme se v pátek 11. září ve čtyři hodiny v 

klubovně. Dorazilo nás sedm – Mochomůrka, 

Špigy, Icy, Imnu, Kanyatara a nováčci Sandra a 

Sofinka. V klubovně je potřeba přebalit si věci 

z batohů do lodních pytlů a také připravit pád-

la, vesty, kanystry a další potřebné věci. Po asi 

hodině příprav vyrážíme dvěma auty do Sole-

nic. Docela hodně času nám zabere nafouknu-

tí obou raftů. Pak už ale vyplouváme. Je ale už 

dost pozdě, takže neplujeme dlouho. Po ně-

kolika stech metrů se utáboříme přímo v Sole-

nické podkově. Zbytek dne se stráví stavbou 

přístřešků a opékáním buřtů. Před spaním se 

ještě jdeme podívat na hvězdy. 

Druhý den se vstává docela brzy, nicméně skoro celé dopoledne nám trvá, než 

se připravíme k vyplutí. Na jedené lodi jede Kany se Sandrou a Sofinkou, na druhé 

zbytek. Užíváme si slunce, vody i volnosti. Nechybí ani vodní závody. Plujeme asi 

3 kilometry dále po proudu, až se 

nakonec zastavujeme na tábořišti, 

kde náš oddíl již jednou tábořil. Po 

cestě jsme se také zastavili u jedno-

ho bunkru na pobřeží. Je potřeba 

vše vynosit z lodí a začít chystat o-

běd. Ještě předtím se ale jdeme vy-

koupat. Oběd vaří Imnu s Kanyata-

rou, zbytek staví přístřešek na noc. 

Pozdní oběd (rizoto) všem chutná a i 



  22 
 

po něm následuje koupání. Nakonec myjeme nádobí, doupravujeme přístřešek 

a povídáme si. K večeru se vydáváme (bez Kanyho, který zůstává v tábořišti) na 

asi hodinovou procházku. Po návratu se již skoro za tmy vaří večeře. Po večeři a 

vyčištění zubů Kanyatara vytahuje kytaru a za zvuku hudby postupně jdeme spát. 

V neděli vstáváme okolo půl 

osmé. Noc byla studenější 

než ta předchozí, ale niko-

mu snad zima nebyla. Roz-

děláváme oheň a vaříme va-

jíčka k snídani. Krom toho 

vaříme i ovesné vločky na o-

běd, který si dáme po cestě. 

Po snídani balíme a uklízí-

me, abychom mohli co nej-

dříve vyrazit. Čeká nás cesta 

zpět a proti proudu to bude 

těžší. Na vodě si opět dáváme závody a po nich si dáváme pauzu na oběd, který 

jíme taktéž na vodě. Ve dvě hodiny doplouváme k autu a jelikož máme ještě čas, 

jdeme na vodní bitvu. Na jedné lodi je Imnu s Mochomůrkou, na druhé zbytek 

(Kany nehraje, smí jen pádlovat). Úkolem každého týmu je shodit členy druhého 

týmu do vody. Cákáme po sobě, strkáme do sebe, ale nakonec se povede shodit 

jen Špigy. Po ukončení bitvy ale stejně ve vodě skončí všichni. Nyní už rychle na 

břeh, abychom stihli co nejvíce usušit lodě. zatímco se suší, my se ještě jdeme 

naposledy vykoupat a poté se již připravujeme na odjezd. Opět jedeme Kanyho 

autem a autem tatínka Icy. Do Příbrami dorážíme s malým zpožděním, ale to 

snad nevadí. V klubovně rozvěsíme mokré věci, rozloučíme se a plni vodních 

zážitků vyrážíme domů. Známka výpravy byla jednička a Mužem (Ženou) výpravy 

se stala Sandra. 

Ga. Imnu 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Po prázdninách jsme zase zpátky s šifrováním o body. Pro nováčky zrekapituluji, 

o co se jedná. V každém čísle Březové kůry bude vycházet pravidelně nová várka 

šifer, za které když rozluštíte a pošlete mi, tentokrát jž v pozemštině, můžete 

získat až 30 bodů do měsíčního bodování. Řešení můžete posílat na e-mail: 

edita.riff@seznam.cz do 25. 10. 2020. Šifrám zdar!! 

 

1)  

 

 

 

 

2)  //.--/.-/.-..//---/-//-..-/…/../-./-.--/--.//..--/-./---/-//.-./-.-/-././--// 

 

3) Andrea RÁda sNídá pAlačinky s nuTellou, Ale HlAvně JÍ ZAchUtnaly ŠIšky 

s mákem. 

 

4) U<D>O>M<F<   M>P<D<H>   I>F<O<   W<A<Q<P<L>H>O<J>X>   U>S<B<S>H> 

 

5) AECPHAÍÁPDŠIUOSNDLOEHL (nápověda: první – poslední)   

 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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S PÍSNÍ NA RTU 
 

Do zářijového čísla Kůry jsem hledal píseň, která je veselá a oblíbená při našich 

společných sezeních u kytary a jako taková vám dá jednak zavzpomínat na naše 

táborové večery a jednak vám zmírní případný smutek z konce prázdnin a 

opětovného začátku školy. Částečně svým obsahem odkazuje i na jednu 

z uplynulých kmenových akcí – každá zoologická zahrada se vlastně snaží býti 

takovou Noemovou archou. Svou existencí se totiž snaží přispět ke snaze 

uchovat budoucím generacím živočišné druhy, které by bez této snahy možná 

zcela vyhynuly, případně by se svému konci velmi přiblížily…. 

 

Kocábka (Spirituál kvintet)  
 

Ref.: 4x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 
kocábku náram-, náramnou. :] 

 
1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl, 

kocábku náram-, náramnou, 
Noe nebyl překvapenej, on to věděl, 

kocábku náram-, náramnou. 
 

Ref.: 2x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 
kocábku náram-, náramnou. :] 

Archa má cíl, jé, archa má směr, jé, 
plaví se k Araratu na sever. 

2x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 
kocábku náram-, náramnou. :] 

 
2. Šém, Chám a Jáfet byli bratři rodní, 

kocábku náram-, náramnou. 
Noe je svolal ještě před povodní, 

kocábku náram-, náramnou. 
Kázal jim naložiti ptáky, savce, 
kocábku náram-, náramnou. 

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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Ryby nechte, zachrání se samy hladce, 
kocábku náram, -, náramnou. 

 
Ref.: 2x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 

kocábku náram-, náramnou. :] 
Archa má cíl, jé, archa má směr, jé, 

plaví se k Araratu na sever. 
2x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 

kocábku náram-, náramnou. :] 
 

3. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, 
kocábku náram-, náramnou. 

Tu přilétla holubice, snítku nesla, 
kocábku náram-, náramnou, 

Na břehu pak vyložili náklad celý, 
kocábku náram-, náramnou. 

Ještě že tu starou dobrou archu měli, 
kocábku náram-, náramnou. 

 
4. Ref.: 2x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 

kocábku náram-, náramnou. :] 
Archa má cíl, jé, archa má směr, jé, 

plaví se k Araratu na sever. 
4x [:Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 

kocábku náram-, náramnou. :] 
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HRSTKA VTIPŮ  

   ….a zase ta škola…. 
 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: „Smrdí, 

umývat!!!“ Otec odepsal: „Učit, nečuchat!!!“ 

V první vyučovací hodině po prázdninách se paní učitelka seznamuje s novými 

žáky: „Jakpak se jmenuješ, chlapečku?“ „Pavel bez f!“, odpoví jí žák v první lavici. 

Zmatená učitelka se jej ptá: „Ale tam přece žádné f není!“ Chlapec obrátí oči 

v sloup: „No vždyť vám to přece říkám….“ 

Profesor v hodině ke studentovi: „Vzbuďte svého kolegu.“ „Já? Vy jste ho uspal!“ 

Maminka se ptá Pepíčka po návratu ze školy: „Pepíčku, opravil sis tu pětku 

z matematiky?“ „Chtěl jsem, mami, ale nevyšlo to.“ Maminka se udiveně zeptá: 

„A pročpak to nevyšlo?“ „Ále, paní učitelka měla ten svůj notýsek pořád u sebe…“ 

Paní učitelka říká na začátku září dětem: „Děti, zvykejte si na větší samostatnost 

při učení. Jste ve 4. třídě a vaši rodiče už na probírané učivo nebudou stačit!“ 

Modlitba žáka sedmého ročníku: „Pane Bože, dnes jsme psali písemku ze 

zemáku. Dej, ať je Madrid hlavním městem Estonska!“ 

Učitel českého jazyka se ptá ve škole žáka: „Pepíčku, můžeš mi vysvětlit, jak je 

možné, že tvoje slohová práce na téma Můj pes je úplně stejná jako práce tvého 

staršího bratra z loňského roku? Ty jsi ji opsal?“ „Prosím, neopsal, ale my máme 

pořád stejného psa!“ 

Povídá jeden žák druhému: „Víš, co na té škole fakt nesnáším?“  „Nevím. Co?“, 

ptá se kamarád. „Zkoušení u tabule!“, vysvětluje ten první. „A co ti na tom tak 

vadí?“ „Já prostě nikdy nevím, o čem se s tou učitelkou mám bavit….“ 

Při písemce sedí Pepíček nad prázdným papírem, všimne si ho učitelka a ptá se: 

„Pepíčku, ty máš s těmi otázkami nějaký problém?“ Pepíček pohotově odpoví: „S 

otázkami ne, spíš s odpověďmi.“ 

Přiběhne uřícený kluk k čerpací stanici a vyhrkne: „Deset litrů benzínu, ale 

rychle!“ Čerpadlář vtipkuje: „Co tak honem, snad nehoří?“ Udýchaný mladík 

přikyvuje: „Jo, hoří, naše škola, ale nějak to uhasíná….“ 
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ 2020  

Bodování starších 
1.   místo   boj. Morče 260 bodů  Vlci  100% docházka 
2.   místo   Ra. Čivava 230 bodů   Káňata  100% docházka 
3.   místo   Va. Korálka 219 bodů   Vlci      100% docházka 
4.   místo   Va. IQ 215 bodů   Vlci         100% docházka 
5.   místo   Va. Liška 214 bodů   Vlci  100% docházka 
6.   místo   Ga. Vrabčák 209 bodů  Káňata    100% docházka 
7.   místo   boj. Bety 205 bodů   Káňata      
8.   místo   Sg. Sedmikráska 204 bodů   Káňata   100% docházka 
9.   místo   hledač Padák 199 bodů   Vlci   100% docházka 
10. místo   Va. Sasanka 162 bodů   Káňata  
11. místo   Va. Koloušek 153 bodů   Káňata  
12. místo   boj. Čmelák   82 bodů    Vlci 
      
 

Bodování mladších 
1.   místo   hledač Beran           143 bodů   Koníci  100% docházka 
2.   místo   hledač Mrkvička 142 bodů   Koníci  100% docházka 
3.   místo   hledač Honzík 139 bodů   Medvědi 100% docházka 
4.   místo   hledač František 134 bodů   Medvědi 100% docházka 
5.   místo   hledač Sýček 132 bodů Koníci  100% docházka 
6.   místo   hledač Střela 131 bodů   Medvědi 100% docházka 
7.   místo   hledač Kachnička 127 bodů   Medvědi 100% docházka  
8.   místo   boj. Větvička 126 bodů   Koníci  100% docházka 
9.   místo   hledač Drozdík  124 bodů   Medvědi 100% docházka 
10. místo   hledač Beruška 122 bodů   Koníci  
11. místo   hledač Izabella 105 bodů   Koníci 
12. místo   hledač Jitřenka 104 bodů   Medvědi  
13. místo   hledač Motýlek 102 bodů   Koníci  
14. místo   hledač Samuel   92 bodů Medvědi 
15. místo   hledač Anička   72 bodů Koníci 
16. místo   hledač Očko   57 bodů Koníci 
17. místo   hledač Čertík   42 bodů Koníci 

 

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ 2020  

1. místo   Káňata 153  bodů  
2. místo   Vlci 81     bodů  
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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. 
Ve Zvoli se scházíme v pátek 16:00-18:00 (Káňata), ve čtvrtek 16:30-18:00 a 
v pátek 16:30-18:00 (Koníci). Přijďte mezi nás nebo kontaktujte náčelnici 
(telefon a email výše)! Rádi vás poznáme! 
 
 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 30.9.2020. 

http://www.shawnee.cz/

