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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Nevím jak vy, ale já se opět nestačím divit, jakým tempem kolem nás sviští čas. 
Držíte v ruce dubnovou Kůru a ačkoli se to občas podle počasí nezdá, jaro je 
v plném proudu, zbývají nám dva měsíce do konce dalšího školního roku….a 
doufejme, že také do dalšího letního tábora. Z tohoto pohledu mě zběsilé tempo 
životaběhu trošku leká. Pandemická situace se sice pomalu lepší a lockdown 
přinesl postupný pokles denních přírůstků nově nemocných, ale bude toto 
zlepšování stačit k tomu, aby byly letní tábory povoleny? Samozřejmě pevně 
doufáme, že stejně jako loni jej budeme moci za cenu splnění vládou 
nadiktovaných podmínek opět uspořádat v obvyklém termínu a nebudeme tedy 
malovat bytosti pekelné na zeď, jen ten červíček pochybností v hlavě hlodá…. 

Když jsme v těch černých úvahách, tak jiné moje dřívější obavy se naplnily - k mé 
(a jen mé?) lítosti po dvou číslech dáváme sotva založenou rubriku s názvem Co 
vás zajímá…. opět k ledu. Škoda, těšil jsem se, že nabídnutou příležitost využijete 
a budeme se moci o svých spolubojovnících dozvědět něco zajímavého, ale 
rozhodli jste se o své záliby nepodělit a s tím holt v redakci Kůry nic neuděláme. 

Abychom přešli na optimističtější notu, tak musím opravdu pochválit naše 
podnáčelnice za pořádání historicky prvních online šavanských schůzek. Připravit 
takovou schůzku je bez debat složitější než tu klasickou, na níž se potkává se 
svým rádcem tváří v tvář předem známé osazenstvo přibližně stejného věku. Ale 
udržet pozornost všech online se setkávajících s téměř desetiletým věkovým 

rozpětím, to je na kvalitní čokoládovou medaili velikosti létajícího talíře       A 
samozřejmě na upřímné poděkování. O průběhu těchto schůzek a dojmech 
některých zúčastněných si můžete počíst na následujících stránkách. 

A na závěr bych chtěl za vedení kmene poděkovat taky všem, kteří se o jedné 
dubnové sobotě podíleli rukou společnou na velké stěhovací akci, během níž 
došlo k přesunu veškerého kmenového majetku ze skladu v Bludově na naši 
zábřežskou klubovnu. Z důvodu organizačních změn ve firmě NHKZ Steel bylo 
třeba celý sklad vyklidit a když už se nedaří, tak se prostě nedaří, takže na 
poslední chvíli nám z celého plánu vypadlo stěhovací dodávkové auto. Nicméně 
týmová souhra zúčastněných a pendlující osobáky s přívěsnými vozíky vše 
zvládly a máme tak o starost méně. Wašte! 

Sa. TAWASUTA 
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KMENOVÉ ONLAJNY 

13. DUBNA 2021 – 1. SCHŮZKA 

První hra, kterou jsme hráli, byla všem známá, byla to hra jménem Kuba řekl. 

Jaký pohyb jsme měli udělat nám říkala Dredy. Hra, která následovala, byla od 

Eddie. Měli jsme přinést botu, zvíře, pravítko, toaletní papír, fotku a za každou 

věc jsme dostali nějaké body. Další hra byla opět známá, bylo to BINGO. Dále 

jsme hráli hru, která se hrála takto: jeden se otočí a ostatní se podívají na 

obrázek, který jim je ukázán. Potom se dávají osobě, která byla otočena, 

nápovědy. Když řekne místo nebo věc, jaké byly na obrázku, tak vyhrál. 

Potom nám Dredy s Eddie zveřejnily odkaz, kde byly květiny, a my jsme měli určit 

jejich jména. Poslední věc, kterou jsme měli udělat, bylo napsat, jak se nám 

schůzka líbila. 

Va. Liška 

 

13. DUBNA 2021 – 2. SCHŮZKA 

Po týdnu jsme se sešli na meetech znovu o půl páté. Zezačátku tam byla i 

WATOKNAPA, ale potom se zase musela odpojit, protože byla pracovat na 

klubovně. Bylo nás tam asi 13 (párkrát se někdo odpojil nebo připojil, tak se to 

měnilo). Úplně nejdřív jsme si zahráli hru na detektivy. Ti, co neměli kamery, byli 
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detektivové, a ti, co je měli, tak dostali minutu na to, aby si ji vypli, něco na sobě 

nebo na pozadí změnili a pak si ji znovu zapli. Detektivové pak hádali, co se 

změnilo. Potom jsme si opakovali desatero. Dredy si pro starší nachystala kvíz, 

ve kterém jsme podle každého 

prstu pojmenovávali bod desa-

tera. Eddie učila Světlušky a Vl-

čata body desatera (sdílela jim 

obrazovku s nápovědou). Pak 

jsme si zopakovali hru s přiná-

šením věcí, tentokrát jsme měli 

donést misku, semínko, okurku 

a zubní pastu. Bylo to celkem 

zajímavé… Pak jsme hráli online 

podobu „kimovky“. Dredy vyfotila patnáct různých věcí (např. plyšový sob, 

kartáček, vařečka, sluneční brýle…), které byly na hromadě. Pro mě to třeba bylo 

těžší si to zapamatovat na fotce, než kdybych to viděla v reálu.  Nakonec jsme si 

zahráli „online pexeso“. Na kartičkách byly obrázky stromů. Eddie sdílela 

obrazovku a každý za sebe ji navigoval, kterou kartičku má otočit. Pokud jsme 

získali jednu dvojici, máme 1 bod, a pokud jsme ten strom na obrázku 

pojmenovali, dostali jsme další bod. Jako nevím, čím to bylo, ale pořád dokola 

jsme otáčeli dvojici jablko – broskev (byly si trošku podobné, ale otočili jsme je 

asi desetkrát). Úplně do konce jsme to sice nedohráli, ale bylo to moc fajn a bylo 

to teda úplně jiný, než kdybychom to hráli v „normálním režimu“. Samozřejmě 

fotečka nakonec nesměla chybět      . Eddie to musela fotit asi pětkrát, protože 

buď někdo měl zavřené oči nebo se divně šklebil…  

Ra. Čivava 
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27. DUBNA 2021 – 3. SCHŮZKA 

A co nám přinesla třetí online oddílovka? Hned na začátek jsme si udělali sdílecí 

„kolečko“, kdy každý pověděl, jak se v poslední době má a co je u něj nového. 

Dozvěděli jsme se, kolik se narodilo u Sedmikrásky jehňátek  a u Honzíka 

králíčků , jak se Lasička připravuje na přijímačky, nebo že jela Bety navštívit 

svou sestru do Brna. Myslím, že tyhle povídací aktivitky zařadíme pravidelně, 

tolik věcí jsme zjistili. A hlavně sdílená starost je poloviční, jak se říká. Dále jsme 

chtěli trochu rozproudit atmosféru (a myslím, že se povedlo), takže jsme si 

zahráli hru, kdy se měli účastníci ve dvojičkách poskládat tak, aby se určitý počet 

nohou, rukou a hlav dotýkal země. Řeknu vám, byla to pěkná podívaná, tolik lidí 

stavějících se „dobrovolně“ na hlavu jsem dlouho neviděla. Další aktivitou bylo 

vyrábění papírové záložky do knížky, což všichni zvládli přímo bravurně a vznikly 

nám pod rukama opravdu originální kousky, jak můžete sami vidět na následu-

jících stránkách. Posledních 10 minut jsme vyplnili testováním online hry scrib-

blio, kterou si naostro zahrajeme ještě příště, ale už jen samotná ochutnávka se 

nám líbila! Nakonec jsme se na přání náčelnice rozloučili kmenovou lelawatikou. 

Já jsem si schůzku moc užila a doufám, že i vy. A díky, že se schůzek účastníte, 

protože pak teprve víme, že to má smysl!  

Sg. Eddie 
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BRIGÁDA 
O půl deváté ráno 17. dubna jsme do-

razili do Bludova, většina už byla na 

místě. Hned jsme se pustili do práce, 

měli jsme za úkol vynosit všechny 

naše věci ze skladu ven. Následně je 

pak naložit na vozíky a do aut. Vše-

chny věci pak TAWASUTA, náš táta a 

tatínek od Berušky a Motýlka odvá-

želi do Zábřehu na klubovnu, kde je 

WATOKNAPA s ostatními dobrovol-

níky třídili a uklízeli. Všichni tři řidiči 

se najezdili hodně, protože těch věcí 

bylo dost. Nakonec jsme šli ještě na 

vrátnici, kde byly ještě další věci. 

Museli jsme chvíli počkat, něž přijede 

TAWASUTA, aby řekl, co je a co není 

naše. Když jsme naložili všechny věci, 

co se na vozíky vešly, jeli jsme do 

Zábřehu už všichni. Po cestě jsme 

hlídali věci, které měl TAWASUTA 

naložené, protože se mu uvolnil 

provaz, který mu je držel na vozíku. 

Ale TAWASUTA byl šikovný a nic jsme 

nesbírali      . Na klubovně jsme vše-

chno poodnášeli, TAWASUTA musel 

ještě jednou zajet zpátky do Bludova 

pro poslední věci, které tam zůstaly. 

Ra. Lasička 
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KNIŽNÍ TIP 
Březen, který bývá již po mnoho desetiletí 

(údajně od roku 1955) nazýván Měsíc 

knihy, sice již skončil, ale rádi dodatečně 

zařazujeme ještě jeden pozapomenutý 

knižní tip. Proč by také ne, na dobrou 

knihu bychom si měli najít čas po celý rok 

a ani do budoucna se vašim tipům 

rozhodně bránit nebudeme a rádi je na 

stránkách Kůry otiskneme! 

Zlobilky – Martina Drijverová 

kapitola Holčička a vodník 

Byla jedna holčička a ta nenáviděla mytí. 

Nechtěla si mýt ruce před jídlem. Rodiče 

to nějak netrápilo. Až jednou u večeře 

byla tak špinavá, že tatínek vstal a šel 

napustit vanu. Vzal holčičku a zavřel ji 

v koupelně. Maminka sice říkala, ať to 

nedělá. Ve vaně se začal dělat vír a 

holčičku to vcuclo s sebou do potrubí a 

vyhodilo ji to v čistírně. Tam byla celá 

rodina vodníků. Hned ji dali do pračky a 

zase byla čistá. Potom se zpátky vrátila do 

vany. Rodiče jí odemkli a od té doby byla 

jako ostatní děti. ☻ 

 Tuto knihu bych doporučila všem 

holkám.  

Va. Korálka 

 



  10 
 

HISTORICKÉ OKÉNKO  

UKÁZAT SVĚTU SMĚR 

Před 79 lety byl úspěšně proveden atentát ne Reinharda Heydricha. Západu 

jsme ukázali, že jsme na jeho straně, Německo se ale krutě pomstilo. 

Jsme v pátém mě-

síci roku 1942 – 

svět je už skoro 

tři roky ve válce, 

která se stane po-

zději tou nejhor-

ší, které lidstvo 

zažilo, další tři ro-

ky ještě válka po-

trvá. Hitler ovládl 

celou kontinen-

tální Evropu, za 

necelý rok ale bude muset kapitulovat u Stalingradu – tam se zhroutí jeho sen o 

nadvládě nad celým světem. Česko je Německem naplno pohlceno. A 27. května 

1942 spáchají J. Gabčík a J. Kubiš atentát na říšského protektora Heydricha. Světu 

ukážeme, že jsme se nespokojili s nadvládou nacismu, odplata za atentát ale 

bude (velmi) krutá. 

Vše řídí Londýn 

Na začátku války byla ustanovena československá exilová vláda vedená 

Edvardem Benešem, která sídlila v Londýně. Po přijetí mnichovské dohody se 

sice stal prezidentem Emil Hácha, to byla ale spíše taková loutka Hitlera. 

Z Londýna se komunikovalo s československým odbojem a cvičily se tam 

výsadkáři, kteří poté byli vysláni do protektorátu, kde měli splynout 

s obyvatelstvem a splnit nějaký úkol: např. provést sabotáž nebo komunikovat 

s domácím odbojem. Některé akce byly úspěšné, jiné ne. Výsadkáři ale vždy 

věděli, že při prozrazení jim půjde o život, stejně jako všem, kteří jim pomáhali. 

V létě roku 1941 v Británii započal výcvik dvou výsadkářů, kteří mají jedinečný 

úkol: zabít Reinharda Heydricha. Heydrich je vysoce postavený nacista a 

Josef Gabčík (1912-1942) Jan Kubiš (1913-1942) 
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spolupracovník samotného Hit-

lera. Na konci září se stane za-

stupujícím říšským protekto-

rem. Jelikož nasadil tvrdší cho-

vání proti českému obyvatelstvu 

než jeho předchůdce a snažil se 

omezit činnost odboje, byl vy-

brán jako cíl atentátu. Členové 

operace s krycím názvem An-

thropoid jsou Jozef Gabčík a Jan 

Kubiš (místo Kubiše byl původně 

určen Karel Svoboda, kvůli úrazu 

byl ale vyměněn).  

Nejprve se nedaří, pak daří 

Je dvacátého devátého prosince 1941 a členové Anthropoidu jsou po druhé 

hodině ranní vysazeni u obce Nehvizdy nedaleko Prahy. Ve stejnou noc byli 

vysazeni i tři členové operace Silver A a dva členové operace Silver B. Problém 

je, že Gabčík s Kubišem měli být vysazeni o 100 km jinde – u Plzně. Krom toho si 

při seskoku Gabčík poranil nohu 

a je krutá zima. Nakonec se o-

pravdu dostali do Plzně, kde mě-

li kontakt, a odtamtud do Prahy.  

V Praze se seznámili s odbojem 

– významně jim pomohl Jan Ze-

lenka Hajský – a domlouvali se, 

kde budou bydlet a kde se bu-

dou scházet. Musí vypadat jako 

obyčejní pražští občané: mají 

doklady, chodí ven i za zábavou. 

Krom toho se ale schází s členy 

jiných výsadků a plánují atentát. 

Heydrich bydlí za Prahou na 

zámku v Panenských Břežanech, 

odkud jezdí na Pražský hrad. Jako dobré místo se ukáže začátek ulice 

V Holešovičkách, do které Heydrich při pravidelné cestě na Pražský hrad 

Výsadkáři přistáli o 100 km jinde, než měli, i 
tak se jim ale úspěšně povedlo navázat 
kontakty a o pět měsíců později provést 
atentát. (Místo přistání Gabčíka s Kubišem) 

Reinhard Heydrich byl blízký spolupracovník 
samotného Hitlera. Když se stal zastupujícím 
říšským protektorem, okamžitě nasadil tvrdé 
represe proti odpůrcům nacismu. 
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odbočuje z Kirchmayerovy třídy (dnes Zenklova třída). Zatímco na začátku se 

výsadku nedařilo, nyní se daří. 

Odveta bude krutá 

 Přichází 27. květen 1942. 

Gabčík s Kubišem se dopraví 

na místo atentátu, kde čekají 

na příjezd říšského protekto-

ra. Plán je, že když bude auto 

vezoucí Heydricha při odbo-

čování do Kirchmayerovy tří-

dy zpomalovat, Gabčík ho 

zastřelí samopalem, který 

má připravený pod kabátem. 

Po půl jedenácté se objeví o-

čekávané auto – protektor 

dokonce jede v autě bez 

střechy a jen s řidičem. Když se ale Gabčík chystá splnit cíl své mise, samopal se 

mu zasekne (na svět se vyrojilo mnoho teorií, co se stalo). Vše zachrání Kubiš, 

který na auto hodí granát. Atentátníci prchají, v okolí nastane zmatek (výbuch 

např. poničí okolo projíždějící tramvaj). Za Gabčíkem se vydá Heydrichův řidič 

Johannes Klein, Gabčík ho ale střelí do nohy a uteče. Heydrich je okamžitě 

převezen do nemocnice Na Bulovce, kde je operován. Zranění na začátku 

nevypadají zas tak vážně, do rány se ale dostane infekce. Heydrich nakonec 

umírá 4. června, osm dní po atentátu (i kolem jeho smrti bylo mnoho spekulací).  

Hitler běsní a okamžitě začíná pátrání po atentátnících. Je vypsána vysoká 

odměna za informace vedoucí k dopadení pachatele a začíná období tzv. 

heydrichiády. Smrt nehrozila jen výsadkářům, ale i všem, kteří jim pomáhali. Jsou 

zatýkáni a zabíjeni nevinní lidé, jejichž jména jsou každý večer hlášena 

rozhlasem. Nechvalně známé je srovnání se zemí dvou vesnic: Lidic u Kladna (10. 

června) a Ležáků u Chrudimi (24. června). Celkem při tom zemře skoro 400 lidí.  

Zvrat v pátrání po útočnících přináší až výsadkář Karel Čurda, člen výsadku Out 

Distance, který ze strachu před smrtí šel říct na gestapo, co věděl. Nyní už věci 

nabraly rychlý spád. Gestapo přišlo zatknout rodinu Moravců, u které Gabčík 

s Kubišem přebývali, a ti jim po mučení vyzradili, kde přebývají výsadkáři: v kos-

tele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Tam se s nimi ještě ukrývali výsadkáři 

Zatáčka – skvělé místo pro atentát. Gabčíkův 
samopal selhal, nakonec ale Kubiš hodil na auto 
granát. Zranění Heydricha původně nevypadala 
vážně, do rány se ale dostala infekce. 
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Josef Bublík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý, Adolf Opálka a Josef Valčík. 18. června 

gestapo kostel obklíčilo a vniklo dovnitř, kde se strhla přestřelka. Nejprve útočili 

na kůr, kde byli Kubiš, O-

pálka a Bublík. Ti se sice 

bránili, postupně jim ale 

docházela munice a po-

slední kulku si nechali pro 

sebe. Po jejich smrti přišel 

útok na kryptu, kde se 

schovával zbytek výsad-

kářů. Ti se taktéž usilovně 

bránili a nevzdali se. Nacis-

té do krypty házeli granáty, 

stříleli do krypty malým o-

kýnkem a pokusili se kryp-

tu vyplavit. Nepomohl ani přivedený Karel Čurda, který je měl slovy „Kamarádi, 

vzdejte se! Nic se vám nestane! Mně se také nic nestalo.“ přesvědčit, aby se 

vzdali. I oni si nechali poslední kulku pro sebe. Smrt Heydricha je potrestána, 

nejvyšší cenu muselo zaplatit několik set nevinných lidí včetně výše zmíněného 

Jana Zelenky Hajského, který spáchal sebevraždu. 

Cena byla příliš vysoká 

Ano, atentát jasně ukázal, že protektorát je proti nacismu a stojí na straně 

Západu. Zároveň se povedlo ze světa sprovodit člověka, který se po svém 

nástupu snažil krutě potlačit jakýkoliv československý odpor. Na druhou stranu 

ale nacisté zabili stovky lidí jako pomstu. Atentát se i přes smrt Gabčíka 

s Kubišem považoval za úspěšný. Můžeme se zamýšlet nad tím, co by se stalo, 

kdyby se atentát nepovedl nebo kdyby se atentátníky povedlo dopadnout dříve, 

to ale není úkol dějepisu. Ten má především říct, co se stalo a tím zajistit, že už 

se to nestane znova. 

Válka potrvá ještě tři roky. Postupně se začne jasně ukazovat, že vítězem války 

budou Spojenci. Z východu začne německou armádu tlačit sovětská Rudá 

armáda, ve Francii se za dva roky otevře západní fronta. I poté ale zemřou ještě 

desítky tisíc lidí, než bude konečně dobyt samotný Berlín. Po válce si 

spravedlnost došlápne i na zrádce Čurdu, který od udání výsadkářů žil v 

blahobytu: je odsouzen k trestu smrti a 29. 4. 1947 oběšen.  

Pomsta byla krutá. Po atentátu byly v období 
zvaném heydrichiáda vypáleny dvě vesnice, 
stovky lidí byli zatýkáni a vražděni. Životem 
zaplatili i samotní výsadkáři. (Památník v Lidicích) 

Ga. Imnu 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bubl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0varc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hrub%C3%BD_(voj%C3%A1k)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Op%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Val%C4%8D%C3%ADk
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PIŠKVORKIÁDA 2021 

 
V páteční večer jsme se po 

předchozí domluvě sešli 

v počtu 6 nadšenců u AJA-

GUA v domečku. Touto akcí 

jsme chtěli navázat na před-

chozí ročníky Piškvorkiády, 

které v letech 1986 a 1987 

organizoval náš klan Modré 

želvy. Tentokrát jsme přizva-

li naše kamarády z 95. old-

skautského klubu Zábřeh. 

Mělo nás být víc, ale Ježek a Ferda se omluvili, ale i tak to na úrovni našeho klání 

nic nezměnilo. Aby nám nekručelo v žaludcích, Marky upekla štrůdl a ten byl 

pochvalně oslavován účastníky setkání. WYOMING obdaroval AJAGUA drobným 

prezentem a mohli jsme začít. Nejprve jsme se rozdělili na dvojice, které celý 

turnaj zahájily. A protože nás bylo akorát na tři dvojice, pěkně nám to utíkalo. 

Některé piškvorkové hry byly velice dlouhé a mezi ty nejdelší se řadí souboj mezi 

AJAGUEM a Marky. Protože jsme uchovali papírovou listinu, můžeme vám ji v 

Březové kůře přetisknout. Tato hra nakonec skončila šťastně pro AJAGUA, ale 

z celkového vítězství 

se nakonec radovala 

2:1 Marky. Turnaj u-

bíhal a celkem pro-

běhlo 15 soubojů a 

přiložená tabulka 

přináší celkové vý-

sledky. 

Letošní turnaj byl zatím tím nejpočetnějším v samotné historii klanu a příští rok 

se pokusíme počet účastníků ještě zvýšit. Pro některé bylo konečné umístění 

velkým překvapením a bylo fajn se opět sejít. 

Po malém občerstvení jsme prohodili pár slov o situaci s covidem. Kiwi nás 

obeznámil, jak to chodí na pekárnách, a WYOMING nás obeznámil, jak se u něj 
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objevil covid. Pár bodů se také 

dotklo kmenové činnosti /Bře-

zová kůra, akce pro straší, stře-

disko/. Potom se vlády ujal Ki-

wi a už se jelo.  Náš zpěv roze-

chvěl nejen domeček AJAGUA, 

ale dolehl i na nejbližší souse-

dy. Kiwiho nejstarší zpěvník u-

krýval nejednu starou píseň, 

která nás pohladila na duši. At-

mosféra byla fajn a náš hostitel 

AJAGU většinu času prostál, a-

le jeho informace, že pojede na měsíc do lázní nás potěšila a jistě naplánujeme 

společný výlet do nedalekých Velkých Losin. Po rozdání pamětních lístků na další 

akci starších Šavanů jsme se mohli rozejít do svých domovů. Nejdále to měl 

WYOMING, který nás ještě pozdravil ze svého plechového oře. A naše čtveřice 

Gurchu, Kiwi, Marky a MIČKINIKWA pokračovala až na Severovýchod, kde to 

všechno skončilo. 

                                                                                             Pro BK sepsal MIČKINIKWA 

 

 

 

 

 

 

 



  16 
 

INDIÁNSKÁ KUCHAŘKA 
 

Nedávno jsme si koupili knihu Indiánská kuchařka. A protože plánujeme 

indiánskou kuchařskou akci, napadlo mě, že vám do Březové kůry napíši pár 

jednoduchých receptů. 

Maso dušené s bobulemi – 

kmen Lakotové 

¾ kg odřezků hovězího, jeleního 

nebo jelenčího masa 

3 polévkové lžíce oleje 

1 středně velká cibule nakrájená na 

kolečka 

500-700 ml hovězího vývaru 

240 ml ostružin 

1 polévková lžíce medu 

sůl 

Zpěňte cibuli a osmahněte maso. 

Přidejte ostružiny a zalijte maso 

vývarem. Přimíchejte med.               

Přiveďte k varu a přiklopte. Vařte na 

mírném plameni asi hodinu. Osolte a můžete podávat. Jídlo pro šest strávníků. 

Žebra na táborovém ohni - kmen Černonožci                

O kuchyni indiánů Velkých planin nelze mluvit bez toho, aniž bychom zmínili 

pečení masa na ohni. Černonožka Beverly Hungry Wolf se podělila o dva 

postupy, jak její babičky opékaly žebra přímo na ohništi. 

První spočíval v tom, že ženy vzaly celou jednu stranu žeber a propíchly ji na dvou 

místech   rožněm ze syrového dřeva. Konec rožně zabodly do země vedle ohniště, 

aby žebra byla vystavena žáru plamenů. Občas žebra obrátily, dokud nebyla 

hotová. 

Jestliže opékaly žebra druhým způsobem, rozřezaly je na jednotlivé porce. Když 

byl v ohništi dostatečný základ ze žhavých uhlíků, naskládaly na ně syrové dřevo 
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a na to rozložily žebra, aby se pekla a zároveň udila. Jestliže začaly vyskakovat 

plameny, pokropily oheň vodou. 

Kukuřičná omeleta – kmen Hopiové 

12 čerstvých vajec ohřátých na pokojovou teplotu 

90 ml jemně mleté mouky z modré kukuřice 

4 polévkové lžíce margarínu nebo vyškvařeného sádla 

sůl a koření dle chuti 

Rozšlehejte 10 vajec tak, aby 

byla napěněná. Za neustálé-

ho míchání postupně přisypá-

vejte 2 zbylá vejce a opatrně 

je zapracujte do řídkého těs-

ta. Na velké, hluboké pánvi 

rozpalte rostlinný tuk nebo 

sádlo. Tuk by měl bohatě po-

krýt celé dno. Nalijte na pá-

nev řídké těsto a 10 minut 

pečte na 200 C. 

Potom snižte teplotu na 175 C a pokračujte v pečení přibližně dalších 15 až 20 

minut. Omeleta by měla být pevná, ale nadýchaná. Vydá na 4 porce. 

 

Pro BK Sa. MIČKINIKWA 
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VZPOMÍNKOVÁ VÝPRAVA K HRANICÍM 

 
Když jsem si po delší době prohlížel skautský archív, kde se 

nachází velké množství historických dokumentů, fotografií a 

dalších pokladů, tak jsem se začetl do článku, který jsme před 

deseti lety napsali o historii skautingu v Zábřehu. V něm jsem 

našel pár řádků, které mě nasměrovaly k myšlence vyrazit do 

kraje druhého skautského tábora, který zábřežští skauti 

pořádali u Hranic. V zápiskách stojí toto: 

 
O prázdninách roku 1921 konal se druhý skautský tábor na řece Bečvě mezi 

Drahotušemi a Hranicemi. Táborová výstroj tehdejších zábřežských skautů byla 

velmi primitivní, uvážíme-li, že tehdejší junáci měli k dispozici pouze dvě malá 

„áčka“ a „cirkusák“, který získali odkoupením zásob Československé armády, 

plátěné pytle na vodu, kotlík na vaření, ale zato mohutné bedny se zásobami, 

které tehdy při ztížené zásobovací situaci museli brát s sebou z domova, když 

volný nákup potravin byl téměř nemožný. 

V té době již v nedalekých Hranicích také fungoval skautský chlapecký oddíl, 

který pomohl vytvořit vojenský akademik Vláďa Hrubeš. Právě toho požádali 

hoši z hranického Sokola o pomoc. A tento první hranický oddíl stejně jako 

zábřežští skauti táboří v roce 1921 nedaleko Hranic pod hradem Helfštýnem. 

Stejně jako naši skauti si museli pořídit základní vybavení a za pomáhání na 

studentských slavnostech jim byly zakoupeny jako odměna hned tři staré 

rakouské stany. Na táboře si hraničtí skauti ověřovali to, co se učili anebo četli. 

My se můžeme jen dnes domnívat, zda se naši zábřežští skauti s těmi hranickými 

někde nesetkali, či třeba předem se nějak nedomluvili na společné aktivitě. Kdo 

ví? 

No a já se dal do pátrání, jak to tehdy bylo, a vypravil se koncem února na výlet 

do Hranic a Teplic nad Bečvou. Mohl jsem si tak zavzpomínat na kmenovou 

výpravu v roce 2019, kdy jsme se vypravili na Hranickou propast a do 

nedalekých jeskyní. I vy se můžete vydat na místa našich kmenových táborů a 

to třeba do Štítů nebo na Drozdovskou Pilu. Obě dvě místa dobře známe.                                                             
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Pro BK sepsali a vytvořili MIČKINIKWA a Marky 
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LEGENDA O SVATÉM JIŘÍ A DRAKOVI 

Svatý Jiří často vyobrazený jako voják na bílém koni bojující s drakem je 

patronem některých zemí, vojáků, rolníků, ale také skautů! 24. dubna je jedním 

z největších skautských svátků. 

Odkud ale pochází legenda o drakobijci? 

Legenda s východním původem přinesena do našich zemí ve středověku vypráví 

o městě Kyrény v Libyi, kde si u pramene vody zásobujícího město postavil 

hnízdo drak. Obyvatelé Kyrén ale potřebovali denně docházet k prameni pro 

vodu a tak musel být drak vždy na chvíli odlákán pryč. Aby se to podařilo, 

vylosoval se každý den někdo z občanů města, který byl poté drakovi obětován. 

Jednoho dne ale padla řada na princeznu. V pravou chvíli, než byla princezna 

obětována, se však objevil Jiří na bílém koni, zabil draka a zachránil tak princeznu 

i město Kyrény. 

Příběh někteří z vás můžete znát jako pohádku na dobrou noc. Podobný je také 

antické legendě o Perseovi a Andromedě. Stejný příběh se v obměněných 

verzích objevuje ve vícero evropských kulturách. Často ho proto můžeme najít 

vyobrazeného na vlajkách či znacích. 

 

 

V Česku můžeme najít například sochu sv. 

Jiří na třetím nádvoří Pražského hradu.  

 

Dredy 

Vlajka Moskvy Státní znak Gruzie 
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CO SE DĚJE U NAŠICH PŘÁTEL 
 

Doba, kterou teď zažíváme, neumožnuje oddílům se setkávat, a dokonce i 

samotná oddílová činnost je velice omezena. Ale není to ovšem všude stejné a 

je to možnost sledovat činnost jiných oddílů a poučit se či srovnat své oddílové 

aktivity. V naší dlouholeté kmenové činnosti jsme se na stezce lesní moudrostí 

setkávali s desítkami oddílů a s některými se setkáváme dodnes. Do tohoto čísla 

jsem se rozhodl napsat článek o našich spřátelených oddílech. 

 

T.K. Průzkumník je smíšený oddíl z Kolína a je 

registrován v České tábornické unii. Na jejich 

oddílových stránkách či facebooku se můžeme 

dovědět mnohé. Mezi zajímavé aktivity patří jis-

tě jejich online piškvorky, různé druhy výzev ja-

ko třeba vaření, kde se vaří pro rodinu, Třístovka 

nanečisto, kdy členové pilují své mozkové zna-

losti, fotopoznávačka atd. A ještě něco, oddíl 

T.K. Průzkumník oslaví v tomto roce své kulaté 

narozeniny a to pěknou 50.  Pro své členy připra-

vili pěkná výroční oddílová trička a dokonce i 

pěkný oddílový hrneček v různých barevných va-

riantách. Prostě Průzkumníci jedou. I jejich 

počet je úctyhodný a o jejich aktivitách vypo-

vídají bezvadné web stránky a také jejich FB. 

My se s Průzkumníky známe především 

z Uzlařské regaty, kterou organizují na začát-

ku prosince již několik desetiletí. 

 

T.O. Kamarádi Šumperk je smíšený oddíl, 

který vede Tomáš Lešinger /Strejda Vláček/. 

Jsou registrováni v České tábornické unii a 

naše přátelství trvá někdy od roku 1998, kdy 

jsme se potkávali na různých akcích. I oni ne-

zahálí a jejich vedení organizuje online schůz-
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ky pro členy, plní se zde oddílové výzvy a plánuje se již i letní tábor. Mezi největší 

akce, které T.O. Kamarádi organizují, jsou regionální či dokonce 

Celorepublikové výměny zkušeností. T.O. Kamarádi vznikli v roce 1996, kdy u 

toho stál také zmiňovaný Tomáš Lešinger. V letošním roce oslaví tento oddíl své 

25. narozeniny a k tomuto výročí připravuje také pěknou akci. 

 

Ostravské BVÚ je členem Turistických oddílů mládeže. Je jedním z nejdéle 

fungujících oddílů v ČR a naše kontakty s ním jsou někdy z roku 1995. Později 

jsme začali vyrážet na legendární srazy oddílů na Bítovský mlýn a účastnit se 

různých akcí jako Me-

moriál Haryho Mouč-

ky, Rádcovských kur-

zů a různých výroč-

ních akcí. A co má 

BVÚ v plánu: táboro-

vý pobyt na Vildštej-

ně, kurzy plavání, růz-

né druhy příměst-

ských táborů /tábor 

tvořivý, tábor nejen 

pro prarodiče a vnoučata, ale třeba i zážitkový příměstský tábor „Staň se 

pilotem“/.  S oddílem BVÚ se setkáváme teď již jen na Uzlařské regatě v Ostravě. 

Velkým pomocníkem v našem uzlařském umění byl i dlouholetý člen BVÚ – 

Rozbuch, který nám naše uzlařské umění pomohl vyladit. O aktivitě opět pěkně 

vypovídají jejich oddílové stránky, takže se můžete sami přesvědčit o jejich 

neskutečné aktivitě a plánech. 

 

Tuláci Olomouc je členem dětské 

organizace DUHA. Sám o sobě na 

internetu píše: Jsme tábornický od-

díl (kmen, dužina). Oddíl je rozdělen 

na menší skupinky = rody. Rod se 

schází 1x týdně na rodové schůzce 

v naší oddílové klubovně, kde se učí 

základním znalostem a dovednos-

tem táborníka, hrají se různé hry, 
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připravují se výpravy a plní odznaky odborností a tábornické stupně. Celý oddíl 

se schází na kmenové výpravě, v zimě jezdíme na víkendovky do turistické 

základny v Cakově, v létě táboříme v Laškově. 

I Tuláci úplně nespí a v rámci oddílu pořádají různé výzvy. Naše spolupráce s 

tímto oddílem je dlouholetá. Tuláci vznikli na podzim roku 1985. Tulákům 

máme co oplácet, neboť oni nás svojí návštěvou poctili již několikrát. Pravidelně 

jsme se začali setkávat na olomoucké uzlařské regatě nebo na regionálních 

RVVZ v Šumperku. Krátké info o Tulácích nám poslala Oliš. 

 

Rysi Olomouc je členem dětské organizace Duha. 

Naše kontakty jsou v posledních letech převážně 

na Uzlařské regatě v Olomouci, ale také jsme se 

díky Želvě mohli zapojit do brigád v rámci 

olomoucké ZOO. Rysi zase přijeli na náš Indiánský 

den a věříme, že naše další spolupráce bude 

pokračovat. Něco o činnosti nám napsala právě 

Želva 

Ahoj, 

V oddíle je to takové nic moc. Posílám sice všem 

členům návrhy různých aktivit, které mohou dělat 

samostatně či s rodiči. 

Pomalu online připravujeme alespoň tábor, což je jediná vize, která snad letos 

vyjde. 

Zájem o účast na táboře i mezi nečleny je velký. Zřejmě ani všechny nejsme 

schopni vzít. Vysvětluji si to tím, že vize nějakých zahraničních dovolených je 

nejistá ať už kvůli pandemii, tak u některých rodin i finančně, a strávit dva 

týdny s bandou kamarádů a spoustou programu je určitě lepší, než sedět doma 

u PC po dlouhodobé online výuce. Byla bych ráda, aby se činnost mohla 

rozběhnout dříve než o prázdninách, ale velkou naději tomu nedávám. 

S pozdravem Želva 

 

Středisko Gatagewa Praha je členem skautské organizace Český skauting 

ABS a prožili jsme s nimi mnoho aktivit. A co nám poslala Hanka? 
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Gatagewa s kmeny Meherin a Huroni je aktivní i v 

době coronavirové. 

Dozvěděli jsme se, že klan Ibirinoko je prvním 

vítězem prvního ročníku soutěže evropského 

regionu WFIS nazvané "PIONET". Bylo nutné 

vyprojektovat a vytvořit vázanou stavbu. Naše 

brána vyprojektovaná Přemkem se líbila. 

Odměnou, která nám přišla poštou z Dánska, byl 

velmi pěkný nůž pro každého z Ibirinoka. 

Na podzim jsme spadli opět do omezení.  A tak se kmenová rada, zejména její 

mladší část, pustila do přípravy on-line klanovek, kterých se účastní asi dvě 

třetiny našich bojovníků a dcer kmene. Ti, kteří se nepřipojují on-line, mohou 

plnit úkoly, které najdou na našich webovkách. 

V prosinci se nám podařilo ozdobit stromek zvířátkům na tradičním místě. 

Přicházeli jsme po družinách, abychom vyhověli tehdejším omezením. 

Klanovky probíhají celkem dvě hodiny - hodinu po klanech, hodinu společně. 

Stroj času nás už zavedl do doby Karla IV., se kterým jsme stavěli Karlův most. 

Za vlády Rudolfa II. jsme navštívili dílnu alchymistů, slavné astronomy a další 

osobnosti a plnili jimi zadané úkoly. Získali jsme recept a suroviny na "dortík 

mládí," který jsme si udělali. 

V současné době se nacházíme 

v období, kdy vycházel Mladý 

hlasatel a začaly vycházet pří-

běhy Rychlých šípů. Za plnění 

nejrůznějších úkolů získáváme 

body, které proměníme na pe-

níze, nakoupíme věci a budeme 

stavět "šlapohyb" jak je to 

v jednom příběhu. Samozřejmě 

model dle fantazie jednotlivých 

klanů. 

Také jsme dostali za úkol nalézt "artefakty" ze stínadelské trilogie, které na 

Starém městě rozmístilo SPJ. Ti, kteří se tam vypravili, našli i létající kolo. 
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Místo abychom vyjeli na velikonoční výpravu do Měsíčního údolí, budeme opět 

každý doma, ale určitě zase dostaneme úkoly, jejichž splnění dokládáme 

zasláním fotografií. Nedá se tedy říct, že by naše činnost v tomto období nebyla 

pestrá a zajímavá, ale všichni se už samozřejmě těšíme, až se budeme scházet 

zase na opravdových klanovkách a výpravách a také připravujeme letní tábor, 

protože doufáme, že se nám ho i letos podaří uskutečnit. 

Oddíl Hvězda severu Brno je organizován 

v Turistických oddílech mládeže. Společných 

aktivit bylo za těch 15 let velké množství a co nám 

napsal kamarád a šaman Midewiwinu ČIBIABOS: 

Hvězda severu v kovidovém období na své členy 

nezapomíná. 

Psal se březen 2020 a ihned, jak jsme se vrátili z 

jarních prázdnin, všechno naše vláda zavřela, 

zakázala. Prali jsme se s činností, jak to jen šlo. 

Napadlo nás uskutečňovat pro naše členy online soutěže, které když splnili, 

započítavaly se jim do celoročního bodování. A kupodivu k našemu úžasu do 

činnosti se zapojilo více jak 70 % oddílu. Neaktivní členové přes rok samo sebou 

zůstali i neaktivní v době kovidové. Začalo se tedy oddělovat zrno od plev a 

krystalizovali o to víc členové, kteří mají o náš oddíl prostě zájem. Nastal květen 

a vláda omezení rozvolňovala, na začátku června se konal dokonce sněm oddílu. 

Měli jsme 98 % účast. Neuvěřitelné. Letní tábor jsme si užívali. Nebyl až zase tak 

o programu, byl spíše o 

partě. A byl dobrý, povedl 

se! Spláchla nás tam obří 

bouřka, ale až taková, že 

lámala stromy jako sirky. 

Od té doby bylo tábořiště 

jedno velké bahniště. 

Přírodní podmínky nás 

donutily opustit tábor o 

tři dny dříve. Sněm jsme 

stihli, byl opět parádní. 

Povedly se dokonce 

vysušit i všechny stany a to na tábořišti. Zrovna den, kdy jsme balili, nepršelo a 

vysvitlo slunko. Další nezapomenutelnou akcí byla oddílová voda. Parta deseti 

kluků sjela za 5 dní 110 km řeky. Táboříme mimo kempy, jako za starých časů, 
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na divoko! Všichni nadšeni. Vracíme se zpátky ke kořenům oddílu. Poslední 

velkou akcí letních prázdnin byl Příměstský tábor. Připravují jo Jizva, Čoko a 

Mlčím / kluci 15 a 16 let /. Sami bez vedoucích. Prostě to zkouší, jestli už to 

zvládnou. Uhlídat 23 prcků ve věku 6 – 11 let, téměř nemožná věc. Daří se, tábor 

dopadl skvěle, všichni vedoucí vyždímaní až na kost. V září jsme stihli zahajovací 

akci - vícedenní. Po návratu opět zakázaná činnost. Na akci mě volá kolegyně z 

práce, že se mnou mluvila ve sborovně a že má kovid. Už to bylo jedno, mezi 

tím jsem já mluvil asi s 30 členy oddílu a jejich rodiči. Naštěstí jsem byl bez 

příznaků. Od října do prosince všechno již online. Přes program ZOOM koná 

Jizva a Čoko pravidelně každý týden schůzky. Jsou skvělé, mnohem náročnější 

než „face to face“. Kluci jsou ale klidní a dají se ukočírovat. Nesmíme se 

potkávat, proto jako akci konáme akci výpravu na hrad pomocí QR kódů s 

pokladem. Akce se zúčastňuje 20 rodin s dětmi. Máme z toho ohromnou radost. 

Vánoční nadílku jsme prožili 20 minut v parku. ČIBIABOS s Jizvou a Čokem 

rozdali 35 dětem vánoční dárky při světle lamp. Všichni byli vděčni za 

dvacetiminutové setkání. Od ledna jsme se viděli jen online. Na jarní prázdniny 

jsme konali akce pro čtyři členy. Někdo vyrazil na naše tábořiště na LI-

BO.CHOW-KA, jiní jeli na jarní prázdniny pálit větve a dřevo na louce. Teploty 

šplhaly k 15 stupňům. Nádherná akce. Můžeme dělat cokoliv, hlavně že se 

vidíme a můžeme si alespoň ještě povídat. To nám naše vláda zatím nezakázala. 

Vydržte všichni! Ono to pomine. Snad! Těšme se na letní tábory, na letní vody, 

na letní puťáky! Budou, nebojte! Snad se v létě někde potkáme! 

Mohawkové z Příbrami jsou registrování ve Svazu 

skautů a skautek. 

Jsou našimi dlouholetými spřízněnými dušemi a 

poslední roky s námi jezdí na letní tábory. 

Činnost v současné době není jednoduchá, daří se 

nám ale každé pondělí 

dělat online schůzky. Není 

to tak super jako normální 

činnost, ale asi lepší než 

nic... Pokud byste se chtěli nějaké schůzky zúčastnit, 

můžete napsat mně nebo KANYATAROVI (nynější 

vedoucí Mohawků), pošleme vám odkaz. Rádi vás 

uslyšíme / uvidíme / poznáme (tento mail posílám i 

mnoha členům, které osobně neznám). Už jsme mohli 

uvítat několik zástupců od Šavanů ze Zábřeha. 
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Jinak všem přeji pěkný, pohodový a "bezkoronavirový" vstup do jara. Věřím, že 

se s některými virtuálně nebo, ještě lépe, osobně uvidím! Imnu, šéfredaktor 

Ondaquy. 

 

Před 25 lety jsme měli dobré vztahy až do Skalice nad Svitavou s oddílem Stopa. 

U nich se také stále něco děje. Viz dvě nejnovější aktivity. 

Pro BK sepsal Sa. MIČKINIKWA 
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VČELAŘSKÝ ROK 
Jedno známé rčení nám říká, že šedivá je teorie a zelený strom života. Ostatně 

i vás jistě ve škole baví spíše nejrůznější pokusy a praktické ukázky právě 

probírané látky než zápisky do sešitu a suché povídání paní učitelky. Ne že by 

mě pročítání různých zajímavých článků v časopise Včelařství nebo studování 

včelařských videí na youtube snad přímo nudilo, ale nic se nevyrovná 

pozorování pulzujících úlů a ještě lépe práci se samotnými včelami. Oproti 

několika minulým rokům, kdy už byly ovocné sady koncem dubna dávno 

v plném květu a rtuť teploměru přes den hravě překonávala laťku na hodnotách 

okolo 15 °C, je letošní nástup jara o dost pozvolnější. Po slibném začátku příroda 

trošku šlápla na brzdu a z Jeseníků, jejichž vrcholky jsou stále pokryty zbytky 

sněhu, nám sem do údolí fouká často studený vítr a málokdy nám dovolí užívat 

si venku prosluněných dnů v krátkém rukávu. Na letácích úlů tedy ještě ten 

pravý jarní shon nenastal, ale pokud sluneční paprsky zvítězí nad zamračenou 

oblohou a prohřejí stěny úlů, vydají se jejich pruhované obyvatelky pro zásoby 

na kvetoucí vrby, dříny nebo trnky a nosí zásoby pylu i sladkého nektaru. Začíná 

se u nich také projevovat stavební pud a na podstrčeném novém rámku 

s nevystavěnou mezistěnou zvolna přibývá čerstvé včelí dílo – mladé stavitelky 

pilně budují nové buňky sloužící k uskladnění přinášených zásob anebo 

k zakladení nového plodu. Ze „zimního spánku“ se tak probouzí i včelaři, aby 

zapracovali na rozšíření počtu svých úlů anebo obnově svých včelstev…. 

Usazování včelína 

Rozkvetlá zahrada s kvetoucími ovocnými stromy je pro včely jistě velmi 

příjemnou hostinou, ale opravdové lukulské hody zažívají na prosluněné louce 

někde u lesa anebo u pole, na 

němž je pěstována některá 

z nektarodárných či pylodárných 

hospodářských plodin, např. řep-

ka, slunečnice nebo svazenka. 

Můj spoluvčelařící parťák tedy 

neváhal a pořídil si „malý“ včelín 

na pět včelstev. Prvním naším 

jarním venkovním včelařským 
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dobrodružstvím a zajímavou výzvou tak bylo jeho usazení na okraji Ivošovy louky 

poblíž Zvole. Teď jen mít do něj co dát. Mám na mysli samozřejmě nové oddělky, 

jedno „hlídací“ včelstvo už včelín obývá a z okolních kvetoucích trnek už pilně 

nosí zásoby. 

Zakládání nových včelstev 

Jak jsem se už zmínil, všechna naše loni založená včelstva zimu přežila, při 

pohledu do úlů je vidět, že velmi dobře prospívají, na podložkách se nevyskytují 

žádní roztoči, početní stavy obyvatelek úlů utěšeně narůstají a loňské bohaté 

přikrmování cukerným roztokem je znát ještě teď při potěžkání několika plných 

zásobních plástů. Nastává tak čas na dlouho očekávané zakládání nových 

oddělků v přichystaných plemenáčích, jejichž výrobou jsme si krátili dlouhé zimní 

období. Abychom do nich však měli co dát, je třeba odchovat si nové matky. 

Jak na to jsme si pod vede-

ním našeho včelařského uči-

tele Vaška vyzkoušeli už loni. 

Ze zakoupených umělých 

mateřích misek jsme si letos 

vyrobili chovný rámeček 

se dvěma řadami „základů“ 

budoucích matečníků (viz fo-

to vpravo) a v druhé polovi-

ně dubna jej vložili na pár dní 

do jednoho z úlů, aby jej vče-

ly mohly prozkoumat a nanést na něj své feromony, lidově řečeno jej „ovonět“. 

Poté jsme jej z úlu opět vyjmuli a spolu s ním i jeden z plodových plástů, na 

kterém se vedle již zavíčkovaného plodu a čerstvých zásob nacházely i ještě 

odvíčkované larvy a hlavně čerstvě zakladená vajíčka. Dokonce jsme na něm 

náhodně objevili právě kladoucí matku. Opatrně jsme ji sklepli do úlu a spěchali 

s drahocenným materiálem do tepla kuchyně. 

Tady jsme si řádně prověřili náš stárnoucí zrak       Bylo třeba objevit v buňkách 

velmi drobná vajíčka a opatrně je přelarvovací lžičkou odebrat a po jednom je 

přenést do umělých matečníků, do nichž jsme předtím kápli drobnou kapičku 

vody, aby se v ní vajíčko udrželo. Kapka musí být opravdu malá, aby při otočení 

matečníkových lišt otevřenými konci misek dolů neodkápla i s vajíčkem pryč. 
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Jakmile bylo všech 20 umě-

lých misek naplněných, vráti-

li jsme oba plásty do úlu a 

zbývalo jen čekat, zda se 

přenesených vajíček ujmou 

včelí dělnice…. 

Dnes už bohužel můžu na-

psat, že ačkoli to zpočátku 

vypadalo na zdárný vývoj, 

neboť včely jevily o umělé 

matečníkové misky zájem, 

na jejich okrajích začaly stavět a po dvou dnech byl v miskách znatelný vývoj 

přenesených vajíček, nakonec se úspěch nedostavil – při další prohlídce byly 

misky zcela prázdné! Po konzultaci se zkušeným včelařem už víme, že tak, jako 

je první nově vylíhnutá matka v oddělku „naprogramovaná“ zničit své ještě 

nevylíhnuté konkurentky, tak i stávající matka po objevení matečníkové misky 

zlikviduje potenciální larvu nové matky ihned na počátku vývoje. Naše prvotní 

zklamání bylo zažehnáno vědomím, že cesta vpřed bývá dlážděna slepými 

uličkami, své úsilí rozhodně nevzdáváme - naopak jsme se vrhli na nový pokus a 

náležitě poučeni jsme matečníkový rámeček s přenesenými novými vajíčky a pro 

jistotu i několika malými larvičkami vložili rovnou do nového oddělku, tedy 

nástavku, který obsahuje pouze rámky se zavíčkovaným plodem, se zásobami 

nektaru a pylu, souš se zásobou vody a několik rámků s novými mezistěnami. A 

samozřejmě také smetenec bez matky, tj. z obsednutých rámků ze stávajícího 

silného včelstva smetené včelí dělnice, jejichž úkolem bude postarat se o zdárné 

vylíhnutí přeneseného zavíčkovaného včelího plodu a samozřejmě také starost 

o dostavění a vývoj založených matečníků. Do začátku jsme přidali novému 

oddělku ještě placku medocukrového těsta a teď už je to jen na přírodě. Za pár 

dní uvidíme, zda se tentokrát dočkáme lepšího výsledku. 

Další možnou cestou k založení nových včelstev v plemenáčích je nalezení 

včelami přirozeně vytvořených matečníků na plástech ve stávajících úlech a 

jejich přenesení do plemenáčů. Ke včasnému podchycení rojové nálady je stejně 

zapotřebí úly důkladně prohlédnout a případné matečníky odstranit, proč je tedy 

rovnou nezužitkovat v oddělcích? Pevně doufám, že v příštím čísle Kůry už se 

budu moci rozplývat nad nově založenými novými včelstvy       

Sa. TAWASUTA 
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DEN ZEMĚ 
22. DUBNA 
 
Letos slavíme už 51. den Země! Oslavy probíhají po celém světě ve znamení 
propagace ochrany přírody a životního prostředí. Chránit naši planetu je velmi 
důležité, máme přeci jen jednu. 
Ptáš se, co můžeš udělat ty, abys pomohl našemu domovu? 
 

1. Odpad 
Nedávno jste měli týdenní soutěž od Eddie na sbírání odpadu v přírodě. Některý 
nepořádek se totiž nikdy nerozloží. Myslím, že všichni víte, že nemáte odhazovat 
odpadky v přírodě. Co dál ale můžete dělat? Nemusíte odpad třeba vůbec 
vytvářet. Jen se zamyslete, když jdete na nákup s rodiči, kolik potravin je 
zabaleno v nějakém obalu, nejčastěji plastu? Všechny tyto obaly později 
vyhodíte, a ne všechny budou využity k výrobě nových obalů. Pokud máte 
možnost koupit jídlo, které nemá obal, nebo je obal alespoň z papíru nebo skla, 
vyberte s rodiči radši ten, planeta vám bude vděčná. Pokud už však nějaký odpad 
doma vznikne, pořádně jen očistěte a řádně roztřiďte do správných kontejnerů. 

 

2. Igelitky a sáčky 
Když už jsme u toho nakupování 
potravin, určitě jste si už všimli, že 
obchody nabízejí možnost 
látkového sáčku na zeleninu a 
ovoce. Je to mnohem ekologičtější 
varianta než mikrotenové sáčky. 
Navíc je můžete použít opakovaně. 
A můžete si je klidně vyrobit doma 
sami! 
A když už budete mít svoje vlastní 
sáčky, vezměte si i svou vlastní 
tašku, ve které nákup odnesete. 

 

3. Auta 
Pokud se potřebujete někam dostat 
a máte tu možnost, vyměňte s rodiči 
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auto za vlastní nohy, kolo, brusle nebo třeba skate. Venku už bývá pěkně teplo, 
užijete si sluníčka i pohybu, bude to dobré pro vás i Zemi. 
A pokud potřebujete jet někam dál, vydejte se alespoň MHD nebo vlakem, které 
oproti autům alespoň trochu šetří ovzduší. 

 

4. Domácí výroba 
Je spousta věcí, které si můžete sami vytvořit doma, místo abyste je kupovali. 
Třeba jídlo! Jaro a léto jsou na to ideální doba. Ještě jednodušší to bude, pokud 
máte doma zahrádku. Pokud ne, přidejte s rodiči alespoň pár truhlíků na balkón. 
Některé potraviny si můžete snadno sami vypěstovat – třeba rajčata, okurky, 
jahody, cukety a bylinky, můžete si sami také upéct pečivo, vyrobit marmelády, 
vlastní zavařeniny a spoustu dalších věcí. 
Nebudete tak muset jet autem do obchodu a koupit vše v plastovém obalu :) 
 
Děláte doma s rodiči nějaké věci, kterými pomáháte přírodě? Moc ráda si je 
poslechnu :) 

 
Dredy 
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HRSTKA VTIPŮ  

….zpátky do školy?….  
 

Zubařka drží vrtačku u pusy pacienta, který je už předem strachy celý bledý. 

Najednou si něco uvědomí a s podivným úsměvem mu říká: “Nazdar Fando, ty 

jsi mě nepoznal, že? Anička Mrázková, před třiceti lety jsem seděla v lavici před 

tebou. Moc ráda tě vidím - vzpomínáš si ještě, jak jsi mě pořád tahal za vlasy….?“ 

Ve škole v hodině fyziky učitel vysvětluje žákům šíření vln v prostoru a jako 

příklad dává vhození kamene do vody. Pak se třídy zeptá: „Zná někdo z vás ještě 

nějaký jiný přiklad?“ Přihlásí se jeden student a říká: „Tak třeba reproduktor.“ 

„Výborně,“ zajásá učitel, „a vysvětlíš ostatním, jak to funguje?“ „Nó….hodíme ho 

do vody.“ 

Žák nese domů vysvědčení a píše SMS domů: „Mami, propadl jsem ze tří 

předmětů, připrav na to tátu.“ Matka odepíše: „Táta je připraven, připrav se i 

ty!!!!“ 

Učitel v hodině dějepisu už dvacet minut žákům vykládá o Velké Moravě a 

najednou si všimne, že jeden z posluchačů v zadní lavici usnul. „Martine, mohl 

bys svého souseda laskavě probudit?“ Oslovený žák se otráveně zeptá: „Já? Proč 

já? Vy jste ho uspal….“  

Přijde malý Pepík ze školy domů a povídá: „Dostal jsem tři pětky.“ „A z čeho?“ 

ptá se maminka. „Zničehonic, mami, zničehonic.“ 

Honza přijde domů ze školy a otec se ho hned ptá: „Psali jste dnes tu písemku?“ 

„Ano.“ „A kolik jsi věděl otázek?“ „Dvě.“ „Hm, a jaké?“ „No….jméno a příjmení.“ 

Paní učelka se ptá dětí, jaké mají nejraději květiny. Mařenka se přihlásí: „Prosím, 

chryzantému.“ Paní učitelka ji pochválí: „Výborně, tak nám to pojď napsat na 

tabuli.“ Mařenka pohotově odpoví: „Aha, tak v tom případě mám nejraději 

mák!“ 

Učitel se ptá žáka deváté třídy: „Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?“ „Kam? No jako 

obvykle – na autobus….“ 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Dnešním šifrováním volně navážeme na obsah březnové Březové kůře. Tentokrát 

jsou za šiframi schované citáty známého spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho 

z knihy Malý princ, o které jste se mohli dočíst v rubrice Měsíc knihy. Doufám 

tedy, že se vám tato moudra budou líbit a vyluštené je můžete posílat do 26.5. 

na edita.riff@seznam.cz. 

 

1)  4/4  1/4  3/4  1/1  2/5  4/3  5/1     2/5  4/2  4/1  4/2  3/3  5/1     

5/2  5/1  4/1  4/2  4/3  5/1    4/4  3/4  4/1  3/1  5/1  3/3  

 

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

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

 

3) 888,7777,444,222,44,66,444   

3,666,7777,7,33,555,444  

22,999,555,444  3,33,8,6,444 

 

4) AKLNE MLÁDLXOFKSDVO SKI NPA TLO PCAKMZAJTKUWJNE 
(přeskočit písm.) 

5) J→C→N→   I→C→D→   Q←P←S←B←E←   S←P←W←O←F←   

E←B←M←F←L←P←   M→D→C→N→I→C→D→    

 

 

mailto:edita.riff@seznam.cz
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ 2020-DUBEN 2021  

Bodování starších 
1.   místo   Ra. Čivava 926 bodů  Káňata   
2.   místo   Va. Liška 836 bodů   Vlci   
3.   místo   Sg. Sedmikráska 811 bodů   Káňata       
4.   místo   Ga. Vrabčák 712 bodů   Káňata   
5.   místo   Va. Korálka 652 bodů   Vlci   
6.   místo   boj. Bety 618 bodů   Káňata 
7.   místo   boj. Morče 531 bodů  Vlci     
8.   místo   Va. Koloušek 467 bodů   Káňata    
9.   místo   Va. Sasanka 463 bodů   Káňata 
10. místo   Va. IQ 409 bodů   Vlci  
11. místo   hledač Padák 306 bodů   Vlci 
12. místo   boj. Čmelák 147 bodů    Vlci 
      
Bodování mladších 
1.   místo   hledač Anička 724 bodů   Sovy 
2.   místo   hledač Honzík 538 bodů Medvědi   
3.   místo   hledač Beran           467 bodů   Sovy  
4.   místo   hledač Beruška 459 bodů Sovy   
5.   místo   boj. Větvička 389 bodů   Sovy  
6.   místo   hledač Sýček 380 bodů   Koníci  
7.   místo   hledač Očko 351 bodů Koníci  
8.   místo   hledač Mrkvička 347 bodů   Sovy 
9.   místo   hledač Samuel 313 bodů Medvědi 
10. místo   hledač Motýlek 301 bodů   Koníci  
11. místo   hledač Drozdík 286 bodů   Medvědi  
12. místo   hledač Kachnička 224 bodů   Medvědi  
13. místo   hledač Střela 213 bodů   Medvědi   
14. místo   hledač František 185 bodů   Medvědi  
15. místo   hledač Izabella 181 bodů   Koníci 
16. místo   hledač Jitřenka 153 bodů Medvědi 
17.-18. místo hledač Nikolka   38 bodů Koníci 
17.-18. místo hledač Šárka   38 bodů Koníci 
19. místo   hledač Štěpánek   26 bodů Koníci 
20. místo   hledač Evička   19 bodů Koníci 
21. místo   hledač Nikinka   18 bodů Koníci 
 
 



  36 
 

OBSAH 297. ČÍSLA BK 
Slovo úvodem....(Sa. TAWASUTA)  str. 2 
Kmenové onlajny (Va. Liška, Ra. Čivava, Sg. Eddie) str. 3-7 
Brigáda (Va. Lasička) str. 8 
Knižní tip (Va. Korálka) str. 9 
Historické okénko (Ga. Imnu) str. 10-13 
Piškvorky 2021 (Sa. MIČKINIKWA) str. 14-15 
Indiánská kuchařka (Sa. MIČKINIKWA) str. 16-17 
Vzpomínková výprava k Hranicím (Sa. MIČKINIKWA) str. 18-19 
Legenda o sv. Jiří a drakovi (Dredy) str. 20 
Co se děje u našich přátel (Sa. MIČKINIKWA) str. 21-27 
Včelařský rok (Sa. TAWASUTA) str. 28-30 
Den Země (Dredy) str. 31-32 
Hrstka vtipů (Sa. TAWASUTA) str. 33 
Šifrování o body (Sg. Eddie) str. 34 
Javorová nažka září 2020-duben 2021 (Sa. WATOKNAPA) str. 35 
 

 

Kontakty: 
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Náš oddíl stále přijímá nové členy, schůzky v Zábřeze probíhají každé pondělí v 
16:30-18:00 (Medvědi) a pátek v 16:00-18:00 (Vlci) na klubovně - Sušilova 65, 
Zábřeh. Ve Zvoli se scházíme v klubovnách Komunitního centra ve čtvrtek 
16:00-18:00 (Sovy) a v pátek 16:00-18:00 (Káňata) a 16:30-18:00 (Koníci). 
Aktuálně je v rámci protipandemických opatření činnost pozastavena, po 
skončení opatření vás rádi uvítáme v našich řadách. Přijďte mezi nás nebo 
kontaktujte náčelnici (telefon a email výše)! Rádi vás poznáme! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 30.4.2021. 

http://www.shawnee.cz/

