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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Ve chvílích, kdy pročítáte tyto řádky, nám pomalu končí anebo již skončil březen, 
tedy měsíc, který nám nabídnul první (a vydařené) jarní dny. Možná jste si sami 
všimnuli, že se tráva viditelně zazelenala a na některých keřích se začínají 
objevovat první světle zelené lístečky, já jsem dokonce o posledním březnovém 
víkendu narazil na první zcela rozkvetlou krásně žlutou pampelišku. Je to tak, 
přátelé, příroda se nám probouzí a každý den nabízí nové důkazy svého procitání. 

Na novinky byl bohatý i další šavanský měsíc. Tak hned na jeho počátku zasednul 
náš kmen společně s Mohawky a hosty z Ksigudanu k dalšímu sněmu. Stalo se 
tak v rámci celovíkendové výpravy, na kterou jsme vyrazili až do vzdáleného 
Srbska u Prahy na útulnou Kubrychtovu boudu. A nešlo o sněm zcela běžný, po 
letech zde bylo uděleno hned několik ne zrovna tradičních poct a došlo také ke 
změně na kapitánském můstku. Kmen poprvé v historii vede čistě ženský 
triumvirát a uvidíme, jakou stopu trio podnáčelnic v našich kronikách zanechá. 
Může se stát, že už na příštím sněmu bude zvoleno nové kompletní náčelnictvo, 
stejně tak je však možné, že triumvirát dovede kmen až k dalšímu letnímu 
táboru. Není však třeba mít o budoucnost Shawnee pražádné obavy, všechny 
stávající podnáčelnice mají s prací ve vedení kmene bohaté zkušenosti a k ruce 
mají stále sílící nastupující generaci budoucích rádců a snad i svých nástupců. 
Držme jim všem palce! 

Závěr měsíce pro změnu patřil novým budoucím nadějím kmene, které 
podstoupily výzvu zvanou nováčkovská zkouška. Ačkoli hovořit v některých 
případech o nových nadějích už pomalu ani není na místě, neboť se jednalo o 
nováčky mnohaleté. O to více překvapilo, jak volnomyšlenkářsky k přípravě na 
tento důležitý okamžik někteří dotyční přistoupili a i přes své zkušenosti se 
nechali doslova zválcovat mnoha daleko mladšími členy, jejichž příslušnost 
k Shawnee není ani zdaleka tak vousatá. Nicméně i díky pověstnému deus ex 
machina nakonec úskalími této zkoušky propluli všichni zúčastnění a stali se 
plnoprávnými bojovníky a bojovnicemi kmene. Nezbývá, než všem pogratulovat 
a těšit se na jejich přínos pro společný kmenový život. 

Šavani, užívejte jarních krás a společného kamarádství. Dobrá zpráva na závěr 

úvodníku – už jen tři měsíce do letního tábora!       

Sa. TAWASUTA 
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TROJDENNÍ VÝPRAVA + 115. SNĚM 

4.-6. BŘEZNA 2022 
  

Tentokrát jsme měli sraz už v pátek večer. Vlakem jsme jeli do Prahy, hráli jsme 

cestou nějaké hry (piškvorky, bublinky…). Na nádraží jsme se pak potkali s 

Ksigudanem. Pak jsme nasedli na vlak do Srbska u Karlštejna, tím jsme jeli asi 20 

minut. Na nádraží na nás čekala část Mohawků, aby nám udělali doprovod na 

chatu      . Na Kubrychtovu boudu jsme dorazili asi o půl dvanácté a hned potom 

jsme zalehli.  

Ráno byl budíček o půl osmé, kdo 

chtěl, šel na rozcvičku do sněhu. 

Pak byla společná snídaně a asi 

v devět první společný nástup, 

kde jsme se všichni představili, 

protože u Mohawků přibylo 

hodně nováčků. Potom začal boj o 

skalpy, tentokrát probíhal celé 

dopoledne, ne na sněmu, měl je 

na starosti Samotář. První se hrály piškvorky, potom se všichni rozdělili na rody 

(případně mixy rodů) a chodili po stanovištích. Jedno měla na starost Dredy 

(poznávání rostlin, zvířat, ptáků), další Samotář (monstra + pantomima), třetí já 

(turist. a dopravní značky, morseovka, souhvězdí a historie) a poslední skupina, 

co zbyla, dělala dřevo na večerní sněm. Po obědě se vyrazilo na další část skalpů. 

Každá skupina dostala mapu, busolu, uzlovačku a jeden přidělený doprovod a 

měli se dostat k lomu Malá Amerika. Tam jsme si prošli starou štolu a viděli 

vrápence, který spal. Na chatu jsme se vrátili kolem páté hodiny a před přípravou 

na sněm jsme si zahráli vykopávanou a někteří se šli podívat na „vodokapy“, co 

byly kousek od nás. Po svačině jsme se šli připravit na sněm.  

Sněm začal zpěvy nejdříve jednotlivých kmenů a pak jejich družin. Dále pak 

TAWASUTA oznámil, že odstupuje z pozice Degandawidy, z čehož plynulo, že 

v průběhu sněmu proběhnou nové volby (jediní možní kandidáti jsme byly Eddie 

a já). Vyhodnotily se skalpy, nejvíc jich získala Káňata + Medvědi a Ženu sněmu 

vyhrála WATOKNAPA. Tentokrát přišlo i na udělování Březových lístků. 1. stupeň 
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dostala Korálka, IQ a Morče. 2. stupeň dosta-

la Dredy a já. Pak už proběhly volby nového 

Degandawidy. Ani jedna z nás návrh na pozi-

ci nepřijala, takže až do příštího sněmu bude 

triumvirát.  Potom už nastala ta slavnostnější 

část sněmu, a to udělování OP, nových hod-

ností, mistrovství… Tento sněm byl výjimeč-

ný právě v tom, že se zde udělila pocta Hrdi-

ny kmene, a to hned 2x, a Tekumsehův štít, 

také 2x. Mnoho bojovníků a bojovnic požá-

dalo o svá Orlí pera, hodnost nebyla udělena 

žádná a mistrovství jedno. Sněm jsme zákon-

čili společným kruhem a putujícím stiskem.  

Po sněmu, jelikož většina z nás už byla pěkně hladová, byla večeře. Potom bylo 

pro všechny chvilku volno, aby se připravili na spaní. Večerka byla asi v 11. Ráno 

byl budíček v sedm. Po snídani se rozdělily úkoly a začalo se uklízet, protože 

kolem jedenácté nám jel vlak a 

cesta na nádraží nám taky za-

brala nějaký ten čas. Asi v půl 

desáté bylo vše hotovo a my si 

dali poslední společný nástup 

na téhle výpravě. V Srbsku jsme 

nasedli na vlak do Prahy, kde 

jsme se rozloučili s Danem, Len-

tilkou a Jahůdkou. Zpátky do Zá-

břeha jsme se vrátili po třetí 

hodině (asi kvůli dvacetiminuto-

vému zpoždění). Za mě se akce moc povedla a většina z nás si ji určitě moc užila.  

  

Sg. Čivava 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že tentokrát příliš nezafungovala domluva při 

rozdělování článků z akcí do Kůry a redakční schránka obdržela těsně před 

uzávěrkou ještě jeden příspěvek k této akci, nabízíme vám výjimečně pro 

zajímavost a srovnání i pohled na trojdenku očima Ohně. Snaha se cení, nicméně 
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pro příště prosíme všechny spolutvořitele našeho společného díla o důkladnější 

domluvu a včasné zasílání příspěvků. Mějte na paměti, že konečná úprava Kůry 

a poladění případných nedostatků zabere přece jen ještě nějaký čas a věkem 

opotřebovaný šéfredaktor není schopen takových zázraků, jako vaše stále svěží 

mozky a tělesné schránky       

 

V pátek večer jsme se sešli na nádraží v Zábřehu. Když přijel náš vlak a my se 

posadili, hráli jsme hry. Po asi dvou hodinách jsme konečně přijeli do Prahy. Na 

nádraží na nás čekali Ksigudan. V Praze jsme čekali asi půl hodiny a potom jsme 

jeli vlakem do Srbska. V Srbsku čekal na nádraží Samotář a holky. Pěšky jsme 

došli na chatu a šli jsme spát. 

Další den nás vzbudil Kanyatara a 

šli jsme ven na rozcvičku. Po sní-

dani měl program Samotář a plni-

li jsme skalpy. Jako první jsme 

hráli běhací piškvorky. Zbytek do-

poledne jsme chodili po týmech a 

plnili další skalpy. Na oběd, který 

vařil Kanyatara, byla nějaká kaše 

s masem a polévka. A po obědě 

jsme se vydali plnit poslední 

skalp. Šli jsme do lomu Malá A-

merika, kde nám Samotář ukázal i štoly. Po návratu už jsme nemohli dovnitř, 

protože už se chystal sněm. Tak jsme šli hrát vykopávanou (nejlepší hra na to, jak 

se zašpinit). Dál byl sněm. Večer jsme byli tak unavení, že jsme šli hned spát. 

Ráno nás zase Kanyatara vysypá-

val ze spacáků. A nám už nezbýva-

lo nic jiného, než všechno sbalit a 

uklidit. Rozloučili jsme se s Mo-

hawky a společně s Ksigudanem 

vyrazili na nádraží. V Praze jsme 

se rozloučili i s nimi. Celou akci 

jsme ukončili kmenovým pokři-

kem v Zábřeze na nádraží.  

                                                                                                                               boj. Oheň   



  6 
 

VÝPRAVA VLKŮ A KÁŇAT – HONBA 

ZA POKLADEM SLUNOVRATU 

19. BŘEZNA 2022 

Ve velkém počtu 8 členů se Vlci a Káňata vydali za doprovodu Dredy a TAWASUTY 

na svou družinovou výpravu. Cíl byl jasný – mohyla slunovratu nad obcí Nový 

Malín. 

Sraz jsme měli již brzy ráno, takže zprvu 

nadšení pokulhávalo, ale situace se rychle 

zlepšila. Vlakem jsme dorazili do Šumperka 

a tam přeskočili na autobus do Nového Ma-

lína. Zde dostali účastníci první instrukce 

k náplni naší výpravy, což byl boj o poklad. 

Dostali každý seznam 5 otázek na postřeh 

drobností, které jsme po cestě míjeli, jako 

například číslo domu s jasně zeleným plo-

tem nebo jméno zastávky, u které hnízdí čáp. Kromě omezené znalosti barevné-

ho spektra mužského osazenstva posádky se hon za indiciemi vydařil. 

Po cestě jsme si na vysluněné louce 

zahráli na Opičku, což všechny znavilo 

dostatečně na to, aby do kopce funěli 

více jak Dredy, což byl jediný účel této 

hry. 

Po zdolání hory jsme se utábořili na 

karimatkách kolem mohyly a zasedli 

k zasloužené svačině. Sluníčko si po-

malu prorazilo cestu mezi ranními mraky a začalo nám vyhřívat záda. 

Hned po krátké pauze jsme se však vrhnuli za slibovaným pokladem. Jako první 

jsme zkontrolovali odpovědi na indicie. Správně zodpovězené otázky pak za 
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chvíli mohli bojovníci směnit za nápovědy, nebo čas navíc v hledání otázek 

vedoucím k pokladu. Ještě před naším příchodem bylo totiž za pomoci Kendy a 

Jindry po louce rozmístěno 30 lísteč-

ků s otázkami na skautskou znalost, 

a to od historie oddílu, skautingu a 

woodcraftu až po poznávačku savců, 

ptáků a stromů. Bojovníci dostali 45 

minut na zmatené běhání po louce a 

zoufalé hledání ukrytých lístečků. 

Jakmile to pro nás přestala být sran-

da sledovat jejich ztrápené obličeje, 

byli všichni svoláni a zkontrolovali 

jsme správné odpovědi. Následovala 

směna indicií za výpomoc a poté už samotné vyhlášení. Bojovník s nejvíce 

odpověďmi si jako první směl vybrat ze 

sladkého pokladu, který mohyla ukrývala. 

Nikdo nepřišel zkrátka. 

Poté následovala další chvíle odpočinku ko-

lem ohně se špekáčky na klaccích. Nesmělo 

chybět lezení po stromech a dělání blbostí na 

naší soukromé houpačce. Jakmile byli všichni 

pořádně najezení a pěkně načichlí kouřem, 

přesunuli jsme se na slunnou louku nad mo-

hylou, kde už si vzal program do parády TAWASUTA. Hra Barskedy děti naprosto 

unesla a strávili na louce téměř dvě 

hodiny. Ukázalo se, kdo kope za tým, 

a kdo si naopak hrabe jen svou 

vlastní hroudu hlíny. Ne všichni vyvá-

zli bez zranění a postrádáme mini-

málně jeden tenisák navždy skryt 

v lesích Nového Malína. Na konci hry 

na louce zůstal jen fascinující kruho-

vitý útvar, který zajisté zmate nejed-

noho myslivce, co jim to tam divočá-

ci ryjí za rituální kruhy. 
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Program jsme obohatili také o 

střílení ze vzduchovek na terč 

(za odborného dohledu), z če-

hož nakonec bylo spíš střílení 

na vzduch, ale i tak nám to o-

zvláštnilo výpravu. Následoval 

program od Korálky, IQeho a 

Lišky, kteří si každý nachystali 

super hru, například Kohoutí 

zápasy, kde proti sobě tvrdě 

bojovali družiny a o cenné bo-

dy do mezidružinového bodo-

vání, Obléhání hradu, kde šlo také o boj družin, ale nakonec jsme vlastně byli 

rádi, že jsme z toho vyvázli živí, nebo Průjem v podobě evoluce, kde měli všichni 

hromádku až u kotníků. 

Tímto jsme završili naši výpravu a za doprovodu červánků jsme se vydali zpět 

domů s kilometry v nohách a tvářemi rudými od slunce. 

 

Dredy 
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RODOVÁ VÝPRAVA KONÍKŮ 

19. BŘEZNA 2022 

Družinová výprava Koníků se odehrávala pouze v okolí Zvole, ale v žádném 

případě jsme nebyli ochuzeni o hezké zážitky. Sešli jsme se v celkovém počtu 

sedmi výletníků (Klárka, Zoubek, Evička, Štěpa, Nikinka, Terezka, Eddie) u 

obecního úřadu v 9 h a vyrazili jsme vyšlápnout si náš okruh okolo Léharovy 

chaty. Jak asi tušíte, nepřeháněli jsme to moc se vzdáleností, byla to příjemná 

procházka, ale ani my jsme se neobešli bez „Mě bolííí nožičkyyy.“ 

Po cestě jsme obdivovali jarní přírodu, všude plno sněženek a fialek. V průběhu 

dne jsme hráli různé hry – oblíbený poplach a povodeň, na louce jsme si 

zazávodili jako formule 1, v lese jsme napodobovali chamtivé veverky a 

nechyběla ani speciální lesní verze Škatulata, hejbejte se. Ani terénu jsme se 

nebáli, jako zvířátka jsme vymetli každý křák (tak keříkům a ostružiní začal říkat 

Štěpa), přeskakovali jsme potůček a občas padali hlavou střemhlav (Zoubek by 

vám povyprávěla). 

Řekla bych, že zlatým hřebem naší 

rodovky bylo vaření polévky v kot-

líku. Bylo to první vaření na ohni pro 

většinu dětí a vedly si bravurně. 

Rozhodli jsme se vařit gulášovou 

polévku a všichni se na přípravě po-

díleli. První jsme se samozřejmě roz-

prchli do lesa na chrastí a klacky, u-

kázali jsme si, co nám bude dobře 

hořet a co naopak ne. Pak jsme si 

naškrábali a nakrájeli brambory, nakrájeli cibuli a párky a začali jsme vařit. Řeknu 

vám, byl to pěkný multitasking, kontrolovat, aby si nikdo neufiknul prst, nespálil 

sebe nebo cibulku, ale zvládli jsme a výsledek byl famózní. 

Po obědě a uklizení místa a ohniště jsme si ještě zahráli pár her a vydali se zpátky. 

Děti byly unavené, špinavé a voňavé od ohně, ale moc spokojené a já taky, že se 

nám všechno vydařilo. 
Sg. Eddie 
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SPOLEČNÁ RODOVÁ VÝPRAVA 

MEDVĚDŮ A SOV 

20. BŘEZNA 2022 

Výprava na rozdíl od ostatních byla v neděli, místo soboty, kvůli 

badmintonovému utkání WATOKNAPY, což ale vůbec nevadilo vzhledem k tomu, 

že nám dovezla své velkolepé výhry. 

Klasicky jsme měli sraz na nádraží, odkud nám něco kolem deváté hodiny měl 

odjíždět vlak. Nebylo nás moc, 4 Medvědi, 5 Sov a my 3. Ale i v menším počtu to 

byla zábava, ale to bych předbíhal. Inu, odjeli jsme vlakem směr Rudoltice, kde 

jsme měli přestupovat na další vlak, který by nás vzal už do Lanškrouna. Tam 

jsme měli stále trochu času, tak jsme hráli nějaké ty hry. Asi nejoblíbenější hrou 

se staly Žabičky. Bodové ohodnocení této hry se pohybuje okolo 10/10 bodů od 

Střely a 9/10 bodů od Kachničky. Byly to nelítostné boje, ale výherce byl jen 

jeden. Tím byla Delfínek, která překvapila hlavně tím, že porazila i obávanou 

Střelu. Na společné družinové výpravy samozřejmě patří i boje mezi nimi. Na této 

výpravě to však nebylo jako téměř vždy formou her, ale tím, jak dobře kdo 

pozoruje a jak dobře si pamatuje kde, co a kolik čeho bylo. 1. kolo bylo hlavně na 

to, jak dobře jsme sledovali cestu tam, což nedopadlo nejlépe ale ani nijak 

špatně. Poté už jsme si všichni dávali pozor, co kde je. Když jsme přijeli, někteří 

členové si asi mysleli, že 

jsme přijeli nakupovat, 

museli jsme je tedy vyvést z 

omylu, že nakupovat dnes 

doopravdy nejdeme. Po 

cestě jsme našli zajímavý 

obchod, byl to obchod se 

smůlou. Požádali nás o 

pomoc, tak jsme šli. Zdálo 

se to lehké, ale smůla 

držela pevně. Pomohli jsme 

jim obsloužit 4 zákazníky a 
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museli pokračovat dál. Vyskytla se nám další komplikace, začaly nálety. Naštěstí 

většinu z nás neviděli, takže i to jsme přečkali v pořádku. Na louce, která byla 

téměř hned pod Hláskou, jsme si potré-

novali týmovou práci jako siamská 

dvojčata a i morseovku. Najedli se, na-

pili se a pokračovali, tentokrát už na vr-

chol - k rozhledně Hlásce. Kopec nebyl 

nijak těžký na výšlap a všichni jsme ho 

v pořádku zvládli. Nahoře se hrály něja-

ké ty hry, jako třeba vykládání příběhu, 

bzučáky, ale taky se plnily podmínky na 

nováčkovskou. Některým se to poved-

lo, ale některým ne. 

Avšak stala se tu velmi dojemná situa-

ce, žádost o ruku. Čivava požádala Mor-

če o ruku. Prsten, který mu dala, byl vy-

roben z ropy, která byla vytěžena ve 

vzdálené galaxii, tudíž je jeho cena ne-

vyčíslitelná. 

Inu, nastal čas jít dolů, někteří to vzali tou inteligentní a normální cestou, jiní si 

chtěli ušetřit čas a seběhli jiný, prudší kopec a dole toho litovali. Celkově cesta 

zpět na nádraží už byla o něco klidnější, většina už byla unavena a pomalu jsme 

je museli tahat, aby vůbec došli na nádraží. Čekání na vlak bylo zdlouhavé, navíc 

tam nešlo nic hrát. Vlak, který nás měl odvézt už do Zábřeha. No ale najednou 

všichni zase měli energii na 

to, abychom si zahráli zase 

nějaké hry. Tak na vyplnění 

času mezitím, co jsme če-

kali, to stačilo. Posledních 

20 minut výpravy uběhlo 

jako nic, my si jen zakřičeli 

rodové lelawatiky a byl ko-

nec… 

Boj. Morče 
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE 

Bodovaní bojovníci: 

1.    Sagamor Sedmikráska       63 OP 2 mistrovství 

2.   Gaosed Liška 55 OP   

3.    Gaosed Vrabčák 51 OP 

4.    Vanata Korálka 51 OP 

5.    Vanata IQ 40 OP  

6. Vanata           Sasanka 29 OP 

7.    Vanata          Větvička 14 OP 

8.    Boj. Bety 17 OP 

9.    Boj. Čmelák 9 OP  

10. Boj. Oheň 8 OP 

11. Boj. Morče 6 OP 

12. Boj. Mrkvička 1 OP 

13.   - - - 
Činní bojovníci: 

1.    Sachem           WATOKNAPA       136 OP 6 mistrovství 

2.   Sachem           AJAGU 104    OP 6 mistrovství 

3. Sachem TAWASUTA 92 OP 6 mistrovství 

4.    Sagamor Eddie              91    OP 2 mistrovství 

5.    Sagamor Čivava 72 OP     3 mistrovství     

6.    Sagamor Sedmikráska 63 OP 2 mistrovství 

7. Ranger Lasička 56 OP 

8.    Gaosed Liška 55 OP 

9.    Gaosed Vrabčák 51 OP  

10.    Vanata Korálka 51 OP 

11. Vanata           IQ 40 OP 

12. Vanata Sasanka 29 OP 

13. Vanata Hobit 20 OP 
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SYSTÉM TURISTICKÉHO ZNAČENÍ II. 
V minulém čísle jsme vás seznámila se značením pěších a lyžařských tras a 

přislíbila jsem vám do březnového čísla trasy pro cyklisty. Sliby se mají plnit, a 

tak jdeme na to. 

CYKLOZNAČENÍ 

V České republice se používají dva základní druhy značení – silniční a terénní. 

Převažuje silniční značení, které se používá na většině značených cyklotras. 

Terénní značení se používá hlavně v horských oblastech a špatně přístupných 

místech vhodných jen pro horská kola (MTB). 

SILNIČNÍ ZNAČENÍ 

Značky mají žlutou pokladovou barvu a jsou 

označeny symbolem kola. Trasy jsou značeny čísly 

nebo logy a mohou být doplněny i piktogramy. 

Značky jsou součástí dopravního značení a jsou tří 

typů: 

Směrová tabulka IS21 a směrová 

tabule IS19 – viz obrázky vpravo. 

Značky obsahují kromě čísla trasy také názvy cílů a vzdálenosti k nim. Horní řádek 

uvádí koncový cíl a na každém rozcestí se jeho název stále opakuje. U dálkových 

tras se v horní řádce uvádí významný cíl ve vzdálenosti kolem 25-35 km, takže se 

na trase po ujetí této vzdálenosti změní na následující významný cíl.  

Dolní řádek uvádí název následujícího rozcestí. 

Návěst před křižovatkou IS20 – viz obr. nahoře na následující straně. 

Na návěsti se uvádí číslo trasy a cílové místo, vyznačuje se směr jízdy, případně i 

způsob značení, nebo změna značení a případně i překážky na trase. 
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Příklady: 

1/ Návěst vyznačuje vedení trasy č. 604 a č. 2023 a dále je piktogramem 
označena odbočka vlevo na vlakovou zastávku. 

2/ Změna typu značení. Silniční značení se zde mění na terénní. Trasa 2279 
přechází v pásové značení bílé barvy. 

3/ Trasa č. 7 spolu s EV7 a Vltavskou stezkou vedou do Mělníka ve dvou 
variantách – vlevo přívozem, nebo rovně, kde je potřeba překonat schody. 

  

ORIENTACE PO ZNAČENÝCH TRASÁCH 

Značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. 

Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy, které někdy okruhy 

vytváří. 

Začátek a konec trasy je označen koncovou značkou, a rozcestí je vyznačeno 

vždy pomocí směrových tabulí IS19. Rozcestím se rozumí místo, kde trasa 

začíná (končí) a každé křížení dvou a více značených tras, případně odbočka ke 

kulturní nebo turistické zajímavosti. 
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Aktuální síť značených cyklotras najdeme v edici tištěných map KČT nebo na 

internetové mapě mapy.cz, kam KČT zasílá pravidelně změny v síti značených 

tras. 

Při jízdě po značených trasách je dobré mít představu, kam chceme dojet, 

naplánovat si cestu a zjistit, jaké trasy můžeme využít. Osvědčený způsob je 

trasu si naplánovat na internetové mapě mapy.cz a mapu i itinerář si můžeme 

vytisknout, nebo exportovat do GPS. Vždy je ale vhodné mít, sebou na trase i 

tištěnou mapu. Při nákupu map si vždy vyžádáme nejnovější vydání mapy, kde 

budou aktuální trasy. 

Pokud narazíme při jízdě na trasu označenou tabulkami IS21 a nemáme sebou 

mapu ani GPS, musíme jet po trase do následujícího rozcestí, kde se 

zorientujeme a dozvíme se, kam která trasa vede. Na významných místech 

najdeme i nástěnné venkovní mapy. 

TRASY ZNAČENÉ ČÍSLY 

Značená síť cyklotras používá jedno až čtyřmístná čísla podle důležitosti tras. 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Jedno a dvoumístnými čísly jsou vyznačeny dálkové národní trasy. Třímístnými 

čísly jsou vyznačeny regionální trasy a čtyřmístnými čísly pak trasy místního 

významu.  

  

     
Jednomístnými čísly jsou vyznačeny hlavní národní dálkové cyklostezky: 

Trasa č. 1: Praha – Brno – Hodonín 

Trasa č. 2: Labská stezka 

Trasa č. 3: Praha – Plzeň – Folmava 

Trasa č. 4: Cyklostezka Morava 

Trasa č. 5: Jantarová stezka Ostrava – Brno – Mikulov 

Trasa č. 6: Cyklostezka Ohře 

Trasa č. 7: Vltavská cyklistická cesta 

TRASY ZNAČENÉ LOGEM 

Tyto značky se používají pro vyznačení evropských cyklistických tras EuroVelo a 

tematických tras jako jsou např. Vinařské stezky nebo některé přeshraniční 

dálkové trasy. Takto značené trasy mohou vést v souběhu s číslovanými trasami 

nebo samostatně. Pokud vedou trasy samostatně, používají se loga místo čísla 

trasy: 
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Pokud vedou logované trasy po číslovaných trasách, používá se logo spolu s 

číslem trasy na směrové tabuli IS19, nebo návěstích IS20. Na směrových 

tabulkách IS21 se logo neuvádí a je na nich jen číslo trasy. Pak se má za to, že 

logovaná trasa vede v souběhu s číslovanou trasou až do následujícího rozcestí. 

Příklad: evropská trasa EV4 vede po národní trase č. 39 a proto na směrových 

tabulkách IS21 už není logo uvedeno. 

    

Přes Českou republiku vedou čtyři evropské trasy: 

 

EV4 – Trasa střední Evropou 

EV7 – Sluneční trasa 

EV9 – Balt-Jadran 

EV13 – Trasa železná opona 
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Pokud evropská trasa vede v souběhu s národní dálkovou trasou, může se logo 

národní trasy integrovat do loga evropské trasy, jak se zde vidět na příkladu 

cyklostezky Ohře a trasy EV4. 

TEMATICKÉ TRASY 

Trasy zaměřené na nějaký tematický okruh se značí logy. Jejich zřizovatelem není 

KČT a ani tyto trasy neudržuje. Asi nejznámější z nich jsou Vinařské stezky a 

trasy Greenways, které jsou v péči Nadace partnerství. Krom těchto mohou být 

v některých krajích vyznačeny i další místní nebo přeshraniční tematické trasy 

realizované a udržované místními sdruženími. 

VAROVNÉ TABULE 

V některých místech, kde je cyklisty potřeba informovat o možných nebezpečích 

se používají varovné tabule. Jsou to návěstí IS20 doplněné informacemi o 

nebezpečných místech. 

 

PIKTOGRAMY 

Pro informování cyklistů o kulturních a turistických cílech na trase se používají 

na značkách smluvené piktogramy používané také v těší turistice. Pro příklad 

uvádím na následující stránce některé z nich.  

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Setrna-turistika-a-cykloturistika/Greenways/Moravske-vinarske-stezky
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Setrna-turistika-a-cykloturistika/Greenways/Moravske-vinarske-stezky
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Příklad použití na směrovkách - odbočka k turistické zajímavosti (rozhledna): 

 

 

TERÉNNÍ ZNAČENÍ 

V horských oblastech nebo na těžko přístupných trasách se můžeme setkat s 

dalším druhem značení cyklistických tras. Jsou to značky vycházející z pěšího 
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značení s tím rozdílem, že značky jsou na žlutém podkladu. Používají se stejně 

jako pěší značení. Na rozcestích jsou směrovky a trasa je vyznačena pásovým 

značením se žlutými vodícími pruhy. Další změnou je, že se pro cyklisty používá 

místo žluté značky bílá. 

         

 

 

 

 

Letos naše kola to nejlepší teprve čeká. Věřím, že se na nějakou cyklo-toulku 

letos každý vydáte a snad se díky těmto informacím budete lépe orientovat a 

nikdy už nezabloudíte. 

 

Šťastné kilometry bez nehod přeje Sa WATOKNAPA 

                             

 

Zdroj: www.kct.cz 

 

 

 

http://www.kct.cz/
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OBŘADY A POSVÁTNOSTI 

  OHNIVCŮ MIDEWIWINU 

OHEŇ – SVATÝ GRÁL OHNIVCŮ 

Oheň může představovat 

hranici mezi životem a 

smrtí. Nejen že umožní 

přípravu potravy, ale také s 

ní šetří, protože jeho teplo 

uspoří kalorie, které by tělo 

spotřebovalo při tvorbě 

tepla. Může vysušit oděv a 

zajistit pohodlí. Dokáže 

zahnat nebezpečná zvířata a 

jeho kouř udrží obtížný 

hmyz v uctivé vzdálenosti. 

Lze jej použít k zahřátí kovu a výrobě nástrojů, k zaostření klacků a vypalování 

hrnců. Využijte oheň, jak to jde: všechny tyto věci umí dělat současně. 

 Stojí za to si zapamatovat trojúhelník ohně. Jeho tři strany představují VZDUCH, 

TEPLO a PALIVO. Pokud začne jedna ze stran chybět, trojúhelník se zhroutí a 

oheň uhasne. 

Cvičte rozdělávání ohně! 

Oheň je k přežití životně důležitý. Poskytuje teplo, ochranu, způsob signalizace, 

uvádí vodu do varu a umožňuje přípravu a uchování potravy. Musíte se naučit 

rozdělat oheň v jakýchkoliv podmínkách. Nestačí jen znát všechny způsoby, je 

třeba, abyste je mistrovsky ovládali. 

Nejdříve zajistěte, abyste měli dostatečné množství TROUDU, PODPALU a 

PALIVA. Potom připravte ohniště, kde budete mít oheň pod kontrolou. Při 

neopatrném používání se oheň může vymknout z rukou a přivodit pohromu. 
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OHNIŠTĚ 

Ohniště je třeba připravit pečlivě. Vyberte si kryté místo, zvláště v silném větru. 

Kromě signalizace nebo výjimečně k ohřátí dočasného úkrytu pod větví nebo v 

díře ve sněhu, nerozdělávejte oheň u kmene stromu nebo pařezu. Odkliďte listy, 

větvičky, mech a suchou trávu v kruhu o 

průměru alespoň 2 m a vše odškrábejte, 

až se dostanete na holou zem. Je-li půda 

vlhká nebo pokrytá sněhem, je třeba za-

ložit oheň na podložce. Vyrobte ji z vrst-

vy zelených klád pokrytých zeminou ne-

bo z vrstvy kamenů. Pokud je země roz-

máčená nebo sníh hluboký, je nezbytná 

plošina ve vzduchu, takzvaný chrámový 

oheň (viz Oheň na sněhu – obr. vlevo).  

Pozor!!! Poblíž ohňů neklaďte mokré nebo porézní kameny, zvláště ty, které byly 

ponořeny ve vodě - při zahřátí mohou vybuchnout. Vyhněte se užití břidlice či 

jiné měkcí horniny a ostatní vyzkoušejte úderem o sebe. Nepoužívejte ty, které 

prasknou, znějí dutě nebo ty, od nichž se odštěpují šupinky. Pokud obsahují 

vlhkost, bude se voda roztahovat rychleji než kámen a může ho roztrhnout, 

přičemž vyletí nebezpečné úlomky, jež vám mohou, jste-li blízko ohně, způsobit 

vážné zranění očí. 

TROUD 

Troud je jakákoliv látka, kterou lze 

zapálit jen minimálním teplem. 

Dobrému troudu stačí k zapálení 

jen jiskra. Kvalitním troudem může 

být březová kůra, suchá tráva, 

jemné dřevěné hoblinky, prachové 

peří, voskovaný papír a chomáčky 

bavlny z oděvů. Stejně tak rozmělněné jedlové šišky, borové jehličí a lýko cedru. 

Výborné jsou sušené houby, jsou-li pořádně rozmělněné, a sežehnutá či 

zuhelnatělá bavlna nebo lněné plátno, zvláště když jsou jemně rozemleté, patří 

také mezi ten nejlepší troud. Ať použijete jakýkoliv troud, MUSÍ BÝT SUCHÝ. 
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Dobrým nápadem je nosit s sebou troud ve vodotěsné nádobě. Vždy si všímejte, 

jestli byste nemohli troud někde získat.  

PODPAL 

Podpal je dřevo užívané k rozdmýchání plamenů z troudu tak, aby bylo možné 

pálit větší a méně hořlavé látky. Nejlepší podpal je tvořen malými suchými 

větvičkami, přičemž jsou vhodnější měkčí dřeva, protože se rychle rozhoří. Ta, 

která obsahují smůlu, hoří snadno a rozdělání ohně je pak hračkou. Nevýhodou 

měkkého dřeva je, že často vydává jiskry a hoří velmi rychle. K zapálení hlavního 

paliva jej budete potřebovat víc a pokud je hlavní palivo tvořeno takovým 

dřevem, rychle se spotřebuje! Nesbírejte podpal přímo ze země, je téměř vždy 

vlhký. Odlamujte ho ze stojících soušek. Je-li povrch vlhký, oškrábejte ho, dokud 

nenarazíte na suchý střed! 

PALIVO 

K rozhoření použijte dřevo ze stojících stromů. Když se pořádně rozhoří, můžete 

používat zelenější dřevo nebo sušit vlhké dřevo. Všeobecným pravidlem je, že 

čím je dřevo těžší, tím více vydá tepla - to platí o zeleném i suchém dřevě. 

Smícháním zeleného a suchého dřeva vznikne trvanlivý oheň, který je zvlášť 

užitečný v noci. 

Tvrdá dřeva - například buk, dub nebo habr - hoří dobře, vydávají velké množství 

tepla a dlouho vydrží jako horké uhlíky. Oheň z něho hoří po celou noc. 

Měkká dřeva - hoří příliš rychle a vydávají jiskry. Nejhorším "tvůrcem" jisker jsou 

olše, smrk, borovice, kaštan a vrba. Pamatujte si, že vlhké dřevo má někdy tu 

výhodu, že kouří, odpuzuje mouchy, komáry a další hmyz a hoří déle, takže 

udržuje oheň. 

ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ 

Položte na zem vrstvu troudu a kolem ní vytvořte kužel z podpalu. Za silného 

větru opřete podpal o poleno na závětrné straně. Zapalte troud. Když podpal 

chytne, přiložte silnější klacky. Také můžete vzít svazek větviček, ne silnějších než 

zápalka, zapálit je a potom je vložit do kuželu. 
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ZÁPALKY 

Zápalky představují nejjednodušší způsob zapálení ohně. Noste s sebou typ, 

kterým lze škrtat kdekoliv, a to v co největším množství (dnes se dají koupit nejen 

„kovbojské zápalky“, ale dokonce i vě-

truvzdorné – viz obr.). Zabalte je do 

vodotěsných obalů a tak, aby nemohly 

chrastit, třít se o sebe a náhodně se 

vznítit. Někteří lidé si zápalky půlí a ú-

dajně je možné je podélně rozdělit až 

na šest kusů, ale NERISKUJTE jejich 

zničení - jedna, která funguje, je lepší 

než šest, které nefungují. 

VLHKÉ ZÁPALKY 

Máte-li suché a nepříliš mastné vlasy, zaviňte zápalku do nich. Elektrostaticky by 

se měli vysušit. Já osobně mám však zkušenost, že když už se vám podařilo 

zápalky namočit, usušíte je pouze teplem (slunce, oheň). Někdo používá na 

hlavičky zápalek vosk, ale i zde riskujete, že spolu s voskem oškrábete i zápalku. 

NEDOPUSŤTE, aby zápalky navlhly! Igelitový pytlík a kovová krabička udělají víc 

služby než kilo vosku! 

PAMATUJTE SI! 

Vždy, když použijte zápalku, zapalte s ní svíčku. Od té lze potom zapálit mnoho 

věcí, a šetříte tak zápalky. Postavte ji do kužele z podpalu k zapálení ohně a 

jakmile se oheň rozhoří, vytáhněte ji. Shoří z ní jen minimální část, a tak i malá 

svíčka vydrží dlouho. Ať s sebou nesete libovolné množství zapalovačů, přibalte 

i co nejvíce zápalek - jsou prostě nejlepší. Takzvané věčné zápalky lze použít 

opakovaně, ale dříve či později přestanou fungovat. Proto noste i obyčejné 

zápalky. Zjistěte si, který typ dává největší počet zapálení v poměru k váze a 

místu, které zaberou. 

!!! - I když chcete rozdělat oheň co nejrychleji, dopřejte si při sbírání paliva a 

přípravě troudu čas k výběru nejlepšího místa a nejlepšího druhu ohně. 

Sepsal Sa. TUWANAKHA 
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- ŠATAZPRAS - 

ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Vysoká úroveň rodových výprav. 

WAKIŠAKOVO již okřídlené heslo 

„nejdůležitější je příprava“ došlo 

svého potvrzení i v případě břez-

nových rodových výprav. Dredy 

obětovala důkladné přípravě 

programu více než polovinu své-

ho zkouškového období a výsle-

dek této snahy se dostavil. Jed-

nak tedy v podobě podmínečné-

ho vyloučení Dredy ze studia 

z důvodu zanedbaných zkoušek a jednak v nadšení Vlků a Káňat z opravdu vyso-

ké úrovně samotné výpravy. Například IQ a Vrabčák z ní byli vyloženě na větvi. 

Veškeré úvahy o jejich bezpečném uzemnění zpočátku selhávaly a užuž se zdálo, 

že budou dlouholeté opory svých 

rodů odepsány ze stavu. Spásný ná-

pad však nakonec přece jen přišel a 

chlapci byli z rozložité dřeviny sun-

dáni svojí kamarádkou Větvičkou. 

S ohledem na rodiče dotyčných se 

o detailech této záchranářské akce 

nebudeme příliš rozepisovat a při-

kládáme pouze jednu ilustrační fo-

tografii…. 

Želízko v ohni pro příští zimní olympiádu? Nedávno skončený sportovní svátek 

motivoval ambiciózní členy k přípravě na kvalifikaci na ten příští. Pohotové ka-

mery našich agentů zachytily Ríšu v průběhu sáňkařského tréninku. Bohužel jen 

projížděl, na průběh přípravy a 

časování formy jsme se tedy ze-

ptat nemohli, budoucí naděje 

českého olympijského týmu se 

ze své pekelné jízdy zatím bohu-

žel stále nevrátila…. 
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S PÍSNÍ NA RTU 
 

 

Jaro (Fešáci)  
 

1. My čekali jaro a zatím přišel mráz, 

tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás, 

z těžkých černých mraků se stále sypal sníh 

a vánice sílí v poryvech ledových. 

Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, 

do sýpek se raděj už nikdo nedívá, 

zvěř z okolních lesů nám stála u dveří 

a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž…. 

 
2. Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, 

   když vystrašenej soused na okno zaklepal: 

   "Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí, 

   já do města bych zajel, doktor snad poradí." 

   Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, 

   dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval: 

   "Nejezdi naší zkratkou, je tam velkej sráz 

   a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!" 

 
3. Na to smutné ráno dnes nerad vzpomínám, 

   na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám, 

   trvalo to dlouho, než se vítr utišil, 

   na sněhové pláně si každý pospíšil. 

   Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, 

   kterým bych v té noci nejel ani sám, 

   a pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, 

   krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. 

 

Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací…. 

 

http://www.obrazky.cz/?q=noty&url=http://www.nfkph.cz/wp-content/uploads/2015/05/noty2.png&imageId=8fe0dc23c8d94bc5&data=lgLEEEZv6GLWrnj-XcOMZt9F52DEMCFHzVnm1ezE932vyKHWcwHQDpmcqeQjAkNZ-NP38tHZ_733msj_MzoXCry4RciRD85bCk8XxAJqqJPEAiAfxAJWacQC_QI%3D
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Píseň Jaro asi není třeba mnohým z vás příliš představovat, patří k tomu 

nejznámějšímu, co skupina Fešáci (slavící letos 55 let své existence) 

vyprodukovala. Charakteristický hlas Jindry Šťáhlavského dal písni velmi osobitý 

zvuk a její strhující příběh nenechá prvoposluchače odejít před jejím tragickým 

rozuzlením…. Málokdo ovšem ví, že kromě četných parodií (z nichž nejznámější 

je asi ta, která pochází z dílny královehradecké humoristické folkové kapely 

Lokálka a pojednává o destrukci nezničitelného automobilu trabant a neméně 

tragickém konci čuníka – najdete na youtube.com a vřele doporučuji      ) existuje 

ještě druhá „oficiální“ fešácká verze: 

 

1. My čekali jaro a zatím přišel mráz, 

tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás, 

zvěř z okolních lesů nám stála u dveří, 

mnozí, co se smáli, náhle uvěří. 

Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, 

Nouze nám tak cizí se rychle ozývá, 

ve stájích je ticho a seno dochází, 

pod malými okny bílá smrt obchází a stále blíž…. 

 

2. A potom to přišlo, co muselo se stát: 

od údolí k horám začalo všechno tát. 
Tenkrát přišel soused a jak mluví, téměř lká: 

„Moje žena myslí, že se jara nedočká.“ 
Půjčil jsem mu koně a když saně zapřahal, 
ještě než se rozjel, jsem ho rychle varoval: 

„Nevracej se brodem, ledy už praskají, 
nejpozději zítra se na pouť vydají - tam k údolím. 

 
3. Už padalo šero, když se navracel, 

delší cestou přes most však čas už neztrácel. 
Kůň se marně vzpínal, dále nechtěl jet. 

A jak jsem mu říkal, pod nimi prasknul led. 
Zvíře strachem hnané, ty saně strhlo zpět 

a nad ním se tam v brodu navždy zavřel led. 
Hledali ho dlouho, až když zmizel zbylej sníh, 

pod mostem tam ležel na schodech kamenných 
- kudy měl jít. 

 
Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací... 
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HRSTKA VTIPŮ  

….sbirka toho nejlepšího,  

co černý humor nabízí II….  
 

Přijde pán do obchodu se zvířaty a povídá prodavači: 

"Prosil bych tři potkany, dvě myši, asi 25 švábů a kýbl pavouků." 

"Uff, no, snad to dám dohromady. Na co to vůbec potřebujete?" 

"Ale, stěhuji se a ve smlouvě je bod: vrátit majiteli byt ve stavu, v jakém jsem 

jej dostal." 

"Vy jste šprýmař," usměje se pobaveně prodavač. 

"No, mně to moc k smíchu nepřijde. Odpoledne jdu vykopat toho dědu, ke 

kterému jsem se tenkrát přistěhoval." 

 

"Miláčku, proč jsi tu dětskou postel udělal tak vysokou?" "Když náhodou dítě 

vypadne, líp to uslyšíme." 

 

Má to čtyři nohy a jednu ruku. Co to je? 

Pitbull na dětském hřišti. 

  

Moje učitelka mi nechtěla věřit, že mám doma 36 mazlíčků. 

Tak jsem jí ukázal fotku akvária. 

No ta se mohla zbláznit, jak jsem tam ty štěňata narval… 

 

Na okrajové římse mrakodrapu se srazí dva sebevrahové. Nejdřív oba strnou 

překvapením, pak jeden rozčileně povídá: "Padej odsud, to je moje římsa!" 

Druhý mu děkuje: "To jste hodný, že mi dáváte přednost..." 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Ahoj, všechny zdravím. Připravila jsem si pro vás další várku šifer. Pravidla jsou 

stále stejná, vy už víte      . Řešení mi opět zasílejte na můj email 

Ludmila.krnavkova@seznam.cz, čas máte do 25. dubna 2022. 

Držím palce, můžete totiž opět dostat až 30 bodíků, a to stojí za trochu toho 

přemýšlení, ne?       Stačí poslat pět vyluštěných šifer a opět také název země, 

na kterou vyluštěné indicie ukazují…. 

 

 
1.  

 

 

2.                                                               22    51    13    44    25    55    42 

 

 

 

 

 

3. ///-.-/.-/.-../--/.-/.-./…/-.-/-.--//--../.-/--/./-.-/// 
 

       

4.  41    73    43    71    74    42    63    53    61 
 

 

 

5. CÁLAP  ÝKOMLOHGNINTTORD 

mailto:Ludmila.krnavkova@seznam.cz
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JAVOROVÁ NAŽKA ZÁŘÍ 2021-BŘEZEN 2022  
Bodování starších 
1.   místo   Ga. Liška 1609 bodů  Vlci    
2.   místo   boj. Morče 1567 bodů Vlci   
3.   místo   Va. Větvička 1323 bodů   Káňata       
4.   místo   Ga. Vrabčák 1319 bodů   Káňata    
5.   místo   boj. Bety 1299 bodů   Káňata     
6.   místo   Sg. Sedmikráska 1211 bodů   Káňata  
7.   místo   Va. IQ 1164 bodů   Vlci     
8.   místo   Va. Korálka 1153 bodů   Vlci    
9.   místo   boj. Oheň 1002 bodů   Vlci  
10. místo   boj. Padák 963 bodů   Vlci  
11. místo   Va. Sasanka 910 bodů   Káňata 
12. místo   boj. Ríša 866 bodů Vlci    
13. místo   boj. Čmelák 400 bodů    Vlci 
14. místo   hledač Štěpán 299 bodů Vlci 
      
Bodování mladších 
1.   místo   boj. Uhlík 1154 bodů Medvědi   
2.   místo   hledač Sýček 943 bodů Sovy  
3.   místo   boj. Mrkvička       941 bodů   Sovy   
4.   místo   boj. Drozdík 846 bodů   Medvědi  
5.   místo   boj. Beran 769 bodů   Sovy   
6.   místo   hledač Kachnička 717 bodů   Medvědi  
7.   místo   hledač Delfín 714 bodů   Sovy 
8.   místo   hledač Nikinka 643 bodů Koníci     
9.   místo   hledač Střela 631 bodů Medvědi  
10. místo   boj. Beruška 613 bodů   Sovy  
11. místo   hledač Zoubek 599 bodů Koníci  
12. místo   hledač Motýlek 567 bodů   Koníci 
13. místo   boj. Jitřenka 562 bodů Medvědi  
14. místo   hledač Mareček 536 bodů   Medvědi 
15. místo   hledač Vanesska 476 bodů Medvědi  
16. místo   hledač Týna 475 bodů   Koníci 
17. místo   hledač Klárka 460 bodů Koníci  
18. místo   hledač Štěpánek 419 bodů Koníci  
19. místo   hledač Evička 369 bodů Koníci 
20. místo   hledač Očko 356 bodů Sovy 
21. místo   hledač Honzík 259 bodů Koníci 
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22. místo   hledač Terezka   127 bodů Koníci 
23. místo   hledač Šimonek      39 bodů Koníci 
24. místo   hledač Julinka      36 bodů Koníci 
 
Pozn.: údaj o 100% docházce za březen chybí, docházka k datu odeslání bodování 
nebyla stále uzavřená. Bude doplněno v příštím čísle Kůry. 
 
Pokud jste studovali kalendárium na právě probíhající pololetí anebo jen pročetli 
úvodník tohoto čísla, tak dobře víte, že poslední březnovou sobotu proběhla na 
Chillicothu nováčkovská zkouška. Tučná bodová odměna za její splnění zahýbala 
s pořadím na nejedné pozici. Novopečení bojovníci kmene navíc mohou teď 
svým aktivním přístupem dokázat, že úspěšné absolvování zkoušky nebylo 
v jejich případě náhodné a mohou začít svá bodová konta dopovat dalšími 
prémiemi za splněná orlí pera či rovnou mistrovství. Myslím, že se dá na mnoha 
stupních žebříčku očekávat lítý boj a je jen na zasloužilých členech, jestli v sobě 
najdou dostatek odhodlání, aby případné útoky na své dosud vydobyté pozice 
dokážou odrazit! 

Naopak nic se zatím nezměnilo v pořadí javorového listu, došlo jen ke 
kosmetickým úpravám odstupů mezi jednotlivými družinami. V ani jedné 
kategorii tedy stále není o vítězích rozhodnuto a stát se může cokoliv. Stačí pilně 
dopisovat kroniku, hlídat si docházku celé družiny a nepolevovat ve společné 
snaze při mezirodových soutěžích a hrách. Jen společná snaha a ochota postavit 
se jeden za druhého vás nakonec přivede na vrchol, pamatujte na to! 

  

  

JAVOROVÝ LIST ZÁŘÍ 2021-BŘEZEN 2022 
 
1. místo Káňata  1189 bodů 
2. místo Vlci   1088 bodů 
  
1. místo Sovy   737 bodů 
2. místo Medvědi 734 bodů  
3. místo Koníci   369 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: www.shawnee.cz    E-mail: shawnee@centrum.cz    Fcb: Šavani Zábřeh 
 
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 (bývalé kino ve 
farní zahradě) ve čtvrtek 16:00-18:00 (Káňata) a v pátek 16:00-18:00 (Sovy) a 
16:30-18:00 (Koníci). Rádi vás uvítáme v našich řadách. Přijďte mezi nás 
osobně v některý z uvedených časů nebo kontaktujte náčelnici (telefon a email 
výše)! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 31.3.2022. 

http://www.shawnee.cz/

