
 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZOVÁ KŮRA 
ČÍSLO 313 

 

  
 

 

 

 
 

PROSINEC 2022 

 



  2 
 

SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

A je to tu, rok 2022 je minulostí, ať žije rok 2023! Toto období bývá tradičně 

považováno za jakýsi magický milník, kdy má mnoho lidí z nějakých záhadných 

důvodů potřebu bilancovat či stavět sebe samotného před dopředu prohrané 

výzvy. Předsevzetí „budu pravidelně běhat“ se tak postupně u nás změní přes 

zmírňující varianty téhož „sem tam bych si zaběhnout mohl“ anebo „každé ráno 

doběhnu autobus“ až v suché konstatování „včas chodí na první hodinu jenom 

šprti“, zakoupená permanentka do posilovny nebo na bazén změní záhy svůj účel 

na šikovnou podložku pod nohu už roky se kývajícího stolu a namísto naplnění 

příslibu zdokonalení se v některém ze světových jazyků se v hodinách dějepisu 

přistihneme už koncem ledna při úvaze nad historickou nespravedlností – jak je 

možné, že se tím světovým jazykem nestala naše mateřština, když za vlády 

Jagellonců zahrnovaly Země Koruny české rozsáhlá území od Baltu až po Jadran, 

od Chebska až po Litevské velkoknížectví???? 

Zkrátka a dobře, ruku na srdce, veškeré bilancování a různá předsevzetí na přelo-

mu roku jsou jen berličky, které letí při první příležitosti do kouta. Proč se snažit 

něco zásadního měnit zrovna na Nový rok? Přátelé, užívejte života každý den! 

Žádné ohlížení za kmenovými událostmi uplynutého roku ani růžové šavanské 

vyhlídky do toho nadcházejícího tak nečekejte ani ode mě a ani od posledního 

čísla Kůry v roce 2022. No dobře, hnidopichové mohou namítnout: „A co je tedy 

potom to kalendárium?“. Nic než tradiční výjimka potvrzující pravidlo! 😉 

Ale jeden výhled do budoucnosti jsem si na závěr úvodníku přece jen schoval. 

Toto číslo završuje sedmý rok mého šéfredaktorství. Práce na časopisu je jistě 

naplňující, vidíte za sebou nějaký hmatatelný výsledek, leč po tak dlouhé době 

je občas problém najít v sobě motivaci k dalšímu pokračování. Co jsem chtěl, už 

jsem Kůře předal, rubriky vznikaly a zanikaly, byla čísla lepší i horší. Teď ale 

nastane to, co dříve či později muselo. Vyhlašuji konkurz na svého pokračovate-

le! Nebojte se, nemám v úmyslu nikoho házet příslovečně do vody a chtít po něm 

plavecké výkony. Rok to se mnou ještě vydržte. Do té doby se snad najde nějaký 

„obětavec ochotný“ (anebo spolupracující skupina). Pokud ne, Kůra by zase na 

nějaký čas usnula. Máte však mou plnou důvěru, Šavani! 
Sa. TAWASUTA 
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ČESKO ZPÍVALO KOLEDY 

7. PROSINCE 2022 

Po dvouleté odmlce jsme si mo-

hli zase jednou užít předvánoč-

ní zpívání koled před Levandu-

lovou kavárnou a byla to pará-

da. Přestože se jednalo o do-

brovolnou aktivitu, prostranství 

před kavárnou bylo zaplněné 

spoustou Šavanů, s mnohými 

navíc dorazili i jejich rodinní pří-

slušníci a kamarádi a k pění či 

poslechu koled třeba při vánoč-

ním punči jsme přilákali i několik zábřežských spoluobčanů. 

Celorepublikově pořádá tuto akci vydavatel regionálních novin Deník, tradičním 

tahounem a hlavním organizátorem našeho zábřežského zpívání je Kiwi, se kte-

rým opět dorazil jeho spolu-

hráč z kytarového dua Zaka-

fy Bobo. Letos však před ka-

várnou nezněla pouze kyta-

ra, velmi příjemným překva-

pením byl příspěvek Bety a 

její zobcové flétny, kterou 

svými vyškolenými hlasy do-

provodily Čivava s Korálkou. 

Ostatně holky pěvecky táhly 

většinu koled a jejich Hale-

luja bylo dalším z vrcholů 

tohoto povedeného adventního večera. Závěrečný potlesk ovšem patřil napros-

to všem, kdo neváhali přijít a zapojit se, byl to opravdu příjemně strávený čas!  

Pro ty, kteří se zúčastnit nemohli, můžeme jen doporučit příspěvek na našich 

stránkách www.shawnee.cz, kde kromě fotografií najdete i několik videí. 

Sa. TAWASUTA 

http://www.shawnee.cz/
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VÁNOČNÍ NADÍLKA  

18. PROSINCE 2022 

Po roce čekání jsme se zase se-

šli společně před vánočními 

svátky klidu a míru. Avšak kvů-

li nemocem a jiným důvodům 

jsme se nemohli sejít všichni. 

Ale i tak nás bylo dostatek na 

to, abychom měli problém se 

vlézt do jedné z místností klu-

bovny Zlaté Lilie, která nám 

svoji klubovnu pro tuto akci 

zapůjčila. Hned potom, co se všichni uvelebili, jsme odstartovali písní. Ta ale 

netrvala věčně a přešlo se na první hru. Tu si užili malí a šlo v ní o to jen 

dofouknout bublinu do kolečka naproti. Lehce to zní, ale byl to velký problém 

splnit, ale i tak se to některým povedlo dokonce několikrát. Mezi hrami nám vždy 

od našich kytaristů hrály písničky na zpříjemnění atmosféry. Naopak druhá hra 

byla pro ty starší. Založena na každoročním vánočním problému…balení dárků. 

Některým to šlo a někteří…no, řekněme, že byli nedoceněni. 

Přišel ale čas na vystoupení družin a tento rok to bylo doopravdy velmi zajímavé. 

Vše odstartovala rodina Káňat a Sov. Bylo vidět, že rodina mezi sebou má nějaké 

ty problémy, ale na ty se ptejte v Šatazprasu. Následovalo představení našich 

nejmenších Koníků. Ti si skvěle nacvičili nějaké vánoční písničky a velmi se jim to 

povedlo. Po těch nejmenších byla zase družina větších Vlků. Měli sice jednodu-

chý koncept, ale stále to za to. A jako poslední přišli Medvědi se svým podáním 

Sněhurky a 7 trpaslíků. 

Po všech skvělých vystoupeních zbyly dvě poslední věci. Každoroční zapalování 

13 svíček přišlo a ti, kteří byli uznáni, že si zaslouží jednu svíčku zapálit, byli 

vyzváni. A jako poslední byla taky každoroční tradice rozdání dárků. 

I když někdo mohl dostat méně dárků než druhý, tak na tom nezáleží. Všichni 

jsme si užili to, že jsme zase mohli strávit chvíle spolu, a to je to, na čem záleží… 

Ga. Morče  
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NÁSTĚNKY 
Pokud jste vzali do rukou 311. číslo Kůry, na-

razili jste na vyhlášení soutěže o nejlepší ro-

dovou nástěnku. Ukončena byla k poslední-

mu listopadu a nyní můžeme přikročit k její-

mu vyhodnocení. Pojďme tedy na to! 

Především je třeba připomenout, že přede-

šlé kolo soutěže na toto téma proběhlo pře-

sně před rokem, v listopadu 2021. Chcete-li 

se podívat na tehdejší podobu nástěnek a 

srovnat ji s dnešním stavem, není nic jedno-

duššího, než otevřít Kůru s číslem 303.  

Začněme u rodů starších – jak Vlci tak Káňa-

ta své nástěnky rozhodně nenechali ležet la-

dem, v obou případech vidíme na první po-

hled jasnou snahu o aktualizaci včetně čerst-

vých fotografií členů. Stejně jako minule zů-

stává u Vlků trochu záhadnou osobou Čme-

lák, zřejmě ani letos nepodepsal GDPR a ne-

poskytl práva na svoji podobiznu 😉 Z vl-

čích „ipadů“ vyčteme vedle fotografie i hu-

dební preference členů a zřejmě také jejich 

charakteristické hlášky. Ve srovnání s vývěs-

kou svých konkurentů však Vlci jakoby na 

svých obrazovkách stiskli ono „pause“, ná-

stěnka Káňat se svými členy více „žije“. 

Předpokládám, že vyvěšené šifry nabízí čle-

nům zisk nějakých extra bodíků, mapa repu-

bliky ukazuje, které kraje Káňata navštívila a 

kam se chtějí ještě mrknout, fotky dávají ná-

stěnce nádech časosběrného dokumentu, 

ovšem rok 2022 hledá náhodný pozorovatel 

marně…. Vidíme zde ovšem větší využití na-

bízeného prostoru. 
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Medvědí nástěnka je tak trochu déjà vu, došlo 

sice k mírnému promíchání použitého materiá-

lu a lehké aktualizaci získaných dílků na medvě-

dích siluetách, jinak beze změny. Téměř žád-

nou změnu nevidíme ani na nástěnce Koníků, 

zde najdeme navíc pouze rodovou rozetu a při-

píchnuté neaktuální zvadlo na rodovou výpra-

vu. Oba rody na nástěnce také pomíjí své nové 

členy, u Koníků zato zůstávají jména členů bý-

valých. V obou případech můžeme ocenit jen 

to, že nástěnka na zdi vůbec stále visí 😉 

Smekám před nástěnkou Sov, jména aktuální, 

nápadité časosběrné (a aktuální!) leporelo fo-

tek z činnosti, odkaz na celoroční hru a podzim-

ní doplňky. Pěkné!  

Starší rody 

Káňata 40 b. 

Vlci 35 b. 

 

Mladší rody 

Sovy 50 b. 

Medvědi   5 b. 

 

Benjamínci 

Koníci   5 b. 

 

 

Sa. TAWASUTA 
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KALENDÁRIUM AKCÍ LEDEN-ČERVEN 

14. ledna – deskohraní + nerví turnaj – první akcí 

roku 2023 bude hrací sobota, zasedneme k des-

kovým hrám a turnaji v nervech, akci vedou Dre-

dy, Čivava, WATOKNAPA a Lasička a účastní se 

všichni členové kmene. Místem konání bude o-

pět klubovna Zlaté lilie, kde jsme strávili už nedá-

vnou vánoční nadílku. 

27.-28. ledna – ornitologická výprava do Rudy – kdo z vás si pamatuje Zdeňka 

Vermouzka, který s Jindřiškou vede ornitologický kroužek tábořící každoročně po 

nás na štítecké louce, možná si zároveň vzpomene i na někdejší táborové 

ornitologické dopoledne, které pro nás Zdeněk připravil. Tentokrát bychom za 

ním chtěli vyrazit do Rudy nad Moravou. Akce je určena pro bojovníky 

s nováčkovskou zkouškou, zajišťuje EHAWIN a Čivava. ZMĚNA MOŽNÁ! 

4. února – regionální uzlařská regata – pod vedením Dredy vyrazí všichni členo-

vé pokusit se dobýt vavříny do Olomouce na uzlařské klání 

pořádané tradičně tamním oddílem Rysi. Znalost 6 základ-

ních uzlů samozřejmě nutná, trénujte, trénujte, trénujte        

18. února – 119. sněm kmene – zimní sněm se uskuteční po čase opět 

v komorním prostředí naší zábřežské klubovny Chillicothe a zajišťují jej ohnivci. 

Je určen pro všechny členy kmene se splněnou nováčkovskou zkouškou. 

11. března – výprava do CHKO Litovelské Pomoraví – bojovníci 

s nováčkovskou vyrazí pod vedením TAWASUTY do Litovle, 

z města přezdívaného „Hanácké Benátky“ se pak vydají na 

patnáctikilometrovou pěší výpravu chráněnou krajinnou oblastí 

Litovelské Pomoraví do Moravičan. 

25. března – ukliďme Česko – s týdenním předstihem proti ofici-

álnímu datu podpoříme každoroční akci Ukliďme Česko. Ta je za-

měřena, jak již název napovídá, na úklidy veřejných prostranství, 

černých skládek, vodních toků apod. V minulých letech už Šavani 

pomocnou ruku přiložili, učiňme tak i letos! Zajišťuje EHAWIN. 
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15. dubna – výprava do Jeseníků – přestože máme Jeseníky skoro „za rohem“, 

již dlouho nevedly naše výpravy za krásami našich druhých nejvyšších hor. Akci 

vede Čivava a je určena pro bojovníky se splněnou nováčkovskou zkouškou. 

29. dubna – hra městem – hru v ulicích města Zábřeh připravují 

rádcové a místorádcové šavanských rodů pro všechny členy 

kmene, dospělý dohled TAWASUTA. Téma letošní hry městem se 

včas dozvíte. 

20. května – 120. sněm kmene – máme tu další „jubilejní“ sněm kmene, na který 

bychom rádi pozvali i několik hostů z ostatních kmenů či bývalých ohnivců 

Midewiwinu. Akci vedou ohnivci kmene a je určena pro bojovníky. 

27. května – výprava na Bradlo – jedná se o akci pro všechny členy kmene pod 

vedením WATOKNAPY. 

10., 17. června – předtáborové brigády – pod patronací členů 

vedení jsou letos plánovány dvě brigády, které by nám měly 

opět významně pomoci s hladkým rozjezdem našeho letního 

tábora. Budeme kopat, čistit, opravovat, budovat a uklízet, o 

účast prosíme všechny letní táborníky a budeme jako vždy 

vděčni i za pomoc ze strany rodičů. 

23. června – zakončovačka – než se pustíme do balení táborového vybavení, jako 

vždy zakončíme všichni společně další kmenový rok naší činnosti. Akce je určena 

pro všechny členy a vede ji Dredy.  
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CO SI PŘIPOMENEME V ROCE 2023 
1. 1. 1993: vznik České republiky (30 let nazpět) 
„Naše republiky se nezhroutily a střední Evropou naše rozdělení neotřáslo. Česká 

společnost přijala tuto změnu věcně a s pochopením, nepropadla malomyslnosti 

či poraženectví, na Slováky nezanevřela a bez dlouhého váhání přiložila ruku k 

dílu, aby pokračovala v tvorbě nových poměrů v rozměrech Českého státu.“ Tak 

zní část novoročního projevu z roku 1994, který pronesl český prezident Václav 

Havel. Rok poté, co vznikly samostatné Česká a Slovenská republika. Havel si roz-

dělení státu, který v roce 

1989 opět získal svobo-

du, nepřál – i proto v pů-

li roku 1992, když už to 

vypadalo, že k rozdělení 

dojde, odstoupil z postu 

prezidenta. O necelý rok 

později se vrátil jako 

český prezident. Rozdě-

lení Československa, 

které vlastně proběhlo 

neuvěřitelně pokojně, 

předznamenalo velice 

přátelské vztahy mezi 

Čechy a Slováky, a i když takovýto stav nechtěla spousta lidí (v čele s Havlem) 

připustit, asi se to tak mělo stát… 

5. 1. 1923: atentát na Aloise Rašína (100 let nazpět) 

První světová válka znamenala rozpad velkých říší, které na moci obvykle nabyly 

na začátku novověku a kde měl panovník téměř neomezenou moc (ta se však 

v průběhu 19. století začala díky vzniku parlamentů omezovat). Osmanská říše, 

která v letech největší slávy došla až k branám Vídně, zanikla. Rusko, kde se po 

staletí moc dědila v carské rodině, se po bolševické revoluci přeměnilo na 

komunistický stát (a poté, co opustilo bojiště první světové války, se muselo 

vypořádat se spoustou vnitřních problémů, jako byla občanská válka nebo 

hladomor). Rakousko-Uhersko, stát, který do té doby největší válku rozpoutal, 

aniž by tušil, že bude znamenat jeho konec, se rozdrolil na mnoho států – 

Rakousko, Maďarsko, Polsko, Československo a další. 

Premiéři Klaus (za Česko) a Mečiar (Slovensko) 
v rámci federace vyjednávali, jak bude rozdělení 
Československa probíhat a co bude po něm. Sešli se 
spolu i v zahradě známé vily Tugendhat. 
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Během války se postupně našlo několik mužů, 

kteří byli součástí domácího odboje a snažili se o 

rozklad říše zevnitř. A po roce 1918 se podíleli na 

budování nového československého státu. Nej-

známějším z nich je u nás pozdější prezident Ma-

saryk. Dále to byli E. Beneš, Masarykův nástupce, 

Slovák M. R. Štefánik, K. Kramář nebo Alois Rašín. 

Tito muži zastávali vysoké posty na nově vzniklé 

politické scéně. Poslední zmiňovaný se stal 1. čes-

koslovenským ministrem financí. Už za války akti-

vně vystupoval proti státu, byl vězněn, a dokonce 

odsouzen k trestu smrti (k tomu však po nástupu 

nového císaře Karla I. nedošlo). I když byl ve funkci ministra jen sedm měsíců, 

povedlo se mu úspěšně stabilizovat státní finance a zabránit velké poválečné kri-

zi. Několik let byl také československým poslancem a na post ministra vnitra se 

vrátil ještě v roce 1922. 

Když vyrazil ráno 5. ledna 1923 do práce, byl před svým domem postřelen 

anarchokomunistou Josefem Šoupalem, který nesouhlasil s politikou některých 

čelních představitelů země. Rašín byl operován, ale kulka uvízla v obratli, a kvůli 

poranění míchy začal státník postupně ochrnovat. Zemřel 18. února, měsíc a půl 

po atentátu. Jeho vrah byl odsouzen k 18 letům vězení. 

20. 1. 1793: poprava Ludvíka XVI. (230 let nazpět) 

Rok 1789, Francie. Touto středoevropskou mocností se prožene revoluce, která 

je výsledkem vlny hladomorů i velkých sociálních rozdílů mezi bohatou šlechtou 

(menšinou) a chudou vrstvou spo-

lečnosti (většinou). Obyčejný lid se 

také chce dostat ke slovu a možnosti 

rozhodovat o směřování země. Po 

vzoru americké revoluce a osvícens-

kých myšlenek odstartuje francouz-

ský lid svůj vlastní boj za lepší pod-

mínky. Vše odstartuje útok na pev-

nost Bastila, která slouží jako zbroj-

nice. Postupně se změní řád země – 

vedení země je sesazeno, církvi i šlechtě je omezena moc. Revoluce však nepos-

tihne jen ty nejbohatší a nejvyšší – vražděni a popravováni jsou i obyčejní lidé 
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kvůli tomu, že s revolucí přímo nesouhlasí. „Rovnost, svornost, bratrství,“ říkalo 

jedno z hesel revoluce. Mnoho lidí z vyšších tříd prchá ze země a pro tento krok 

se rozhodne i král Ludvík XVI. se svou ženou Marií Antoinettou (dcerou Marie 

Terezie), před hranicemi je však chytí. Jsou prohlášeni za zrádce, tudíž i je musí 

postihnout nejvyšší trest. Revoluce však pokračuje i v dalších letech, během 

nichž se musí lid vypořádat s novými pravidly. Revoluci v podstatě ukončí až na 

začátku 19. století Napoleon. 

31. 1. 1943: porážka Němců u Stalingradu (80 let nazpět) 

Byl to začátek konce. Když Adolf Hitler zaútočil v červnu 1941 na Sovětský svaz (i 

přes před válkou uzavřený pakt o neútočení), chtěl rozšířit svůj vliv dále na vý-

chod. Místo toho však zpečetil svůj osud a připravil Evropu na poslední fázi druhé 

světové války – tu, při které bu-

dou vojska Wehrmachtu už jen 

couvat zpět do Německa. Armá-

da měla během rychlého útoku 

zdevastovat jakýkoliv odpor. By-

la rozdělena na tři proudy. Se-

verní mířil k Leningradu (dnešní 

Petrohrad), jež 872(!) dní oblé-

hal, ale nakonec nedobyl. Střed-

ní proud mířil do Moskvy, do které se však, stejně jako o mnoho let dříve Napole-

on, nedostal. Jižní proud mířil na Kavkaz k novým nalezištím ropy a město Stalin-

grad (dnes Volgograd) stálo v cestě. V srpnu 1942 započala bitva o Stalingrad. 

Stalin udělal z útoku Němců velkou vlasteneckou válku a do bojů u Stalingradu (i 

jinde) se zapojili miliony obyvatel SSSR. Když přišli v zimě kruté mrazy, začal mít 

Sovětský svaz, který na ni byl lépe připraven, převahu. Došlo to tak daleko, že 

byli Němci obklíčeni ve městě a donuceni kapitulovat. Ztráty (jak mrtví tak 

zranění) byly na obou stranách obrovské. Od této chvíle už jen couvali… 

Jaro 863: příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a 

Metoděje (1160 let nazpět) 

Jejich jména jsou u nás známa velmi dobře, každý rok si 

je pak připomínáme 6. července. Bratři Cyril a Metoděj 

byli misionáři, kteří putovali Evropou, aby šířili křesťans-

kou víru. K nám se dostali poté, co kníže Velké Moravy 

Rostislav požádal císaře Byzantské říše, aby nám sem 

poslal nějaké šiřitele víry (věrozvěsty), kteří by mohli 
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vést bohoslužby. Cyril a Metoděj k nám přišli roku 863 a vytvořili pro nás hlaholici 

a liturgické texty přeložili do staroslověnštiny. Jejich příchod a služba byla velkým 

zlomem v křesťanské víry na území pozdějších českých zemí. Krom nábožens-

kého rozvoje se však podíleli i na kulturním rozvoji. 

29. 5. 1953: první úspěšný výstup na Mt. Everest (70 let nazpět) 

Sedmdesát let. To vlastně není ani tak dávno. Ti dva, kterým se to povedlo – 

novozélandský horolezec Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay, 

zemřeli před čtrnácti a třiceti šesti lety. Ale snahy Everest zdolat byly mnohé. A 

význam to mělo velký – nebyla to jen vysoká hora. Byla nejvyšší. I Hillarymu a 

jeho nepálskému průvodci se to povedlo až na několikátý pokus. Dnes je Everest 

turistická atrakce, kterou si může zaplatit každý bohatší dobrodruh. Na Zemi jsou 

však jiné výzvy – moře a jeho hloubka nebo jiné, nebezpečnější a zapadlejší hory. 

A koneckonců, ty výzvy nejsou jen na Zemi, ale i mimo ni.  

16. 6. 1963: let první ženy do vesmíru (60 let nazpět)  
Studená válka, která probíhala ve 2. polovině 20. století, znamenala soupeření 

mezi Východem (Sovětským svazem) a Západem (USA) i na poli kosmickém. V ro-

ce 1957 SSSR vyslal do vesmíru 

první umělou družici, o čtyři ro-

ky později se stal Jurij Gagarin 

prvním člověkem ve vesmíru. 

První ženou (a desátým člově-

kem) v kosmu byla Valentina 

Těreškovová. Ta o pokoření té-

to mety snila dlouho a v červnu 

1963 se jí sen splnil. Ve vesmíru 

kroužila okolo Země tři dny. Po návratu domů se stala hrdinkou a byla uznávána 

obyčejnými obyvateli SSSR i politickou scénou (do které se poté také zapojila). 

V první polovině 60. let tak byl ve vesmíru úspěšnější Sovětský svaz, Spojené 

státy ho dohnaly až poté, co se Neil Armstrong stal roku 1969 prvním člověkem, 

který byl na Měsíci. 

12. 9. 1683: Vídeň se úspěšně ubránila Turkům (340 let nazpět) 

Osmanské říši se dařilo na začátku novověku získávat stále nová a nová území a 

dostávat se blíže do srdce Evropy, které z geografického hlediska zaujímala 

Rakouská monarchie. Stále větší hrozba Turků byla údajně také jeden z důvodů, 

proč císař Rudolf II. přesunul své sídlo z Vídně do Prahy. V roce 1683 se dostali 

až k branám Vídně. Ta se nehodlala vzdát a naopak se jí povedlo osmanskou 
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hrozbu odvrátit a velkou armádu čekající u města porazit – a to i díky protiturec-

ké koalici, která byla v Evropě zformována. O 230 let později, v první světové 

válce, pak Rakousko-Uhersko a Osmanská říše, dávní nepřátelé, bojovali na 

jedné straně.  

20. 10. 1973: otevření Opery v Sydney 

Je to ikonická budova, pod kterou si téměř každý vybaví Austrálii či přímo město 

Sydney. Svým vzhledem je specif-

ická a zapamatovatelná. Od vy-

hlášení architektonické soutěže 

na její postavení až po otevření u-

běhlo 17 let. Slavnostního cere-

moniálu se 20. října 1973 krom ti-

síců návštěvníků účastnila i nedá-

vno zemřelá královna Alžběta II., 

která měla na slavnosti proslov. 

Opera v Sydney je cílem turistic-

kým i kulturním a od 2007 je na 

seznamu UNESCO. 

17. 12. 1903: člověk poprvé letěl letadlem (120 let nazpět) 

Dnes zcela běžná věc, letadla můžeme vidět na obloze neustále. Překonat gravi-

taci a tím se připodobnit ptákům, byl však v minulosti pro lidstvo velký problém. 

S nápady létajícího stroje přišel 

už Leonardo da Vinci. V 18. stole-

tí se povedlo vytvořit balón, poz-

ději vzducholoď. dále se lidé sna-

žili vytvořit motorový stroj, na 

němž by člověk mohl letět a ovlá-

dat ho. To se po mnoha neúspěš-

ných pokusech mnoha lidí pove-

dlo bratřím Wrightům, kteří se 

přes svůj obchod s koly dostali až k pokusům s prvními letadly. V prosinci 1903 

uletěli se svým strojem v Severní Karolíně za 12 sekund neuvěřitelných 36 metrů 

a udělali to, co nikdo před nimi. 

Ra. Imnu (s pomocí webu slavne-dny.cz a dalších internetových stránek)  
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PŘEČTENO JINDE…. 
Nech nás slavit! (Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II.) 

Byl jednou jeden chudý drvoštěp, který žil šťastně a spokojeně se svou rodinou 

na kraji lesa v malém domku. Ačkoliv si kácením dřeva jen obtížně vydělával na 

svůj každodenní chléb, zněl u něj obvykle v době odpočinku dům zpěvem a 

smíchem, až se lidé divili. 

A právě to zlobilo jeho krále, který musel do zámku jez-

dit kolem drvoštěpova domku. "Čemu se ti nádeníci 

smějí?" ptal se vztekle a poslal jednoho dne svého slu-

žebníka k drvoštěpovi s poselstvím: "Můj pán a král ti 

přikazuje, abys do zítřka do rána připravil padesát pytlů 

pilin. Když to nedokážeš, zemřeš s celou svojí rodinou."  

"Docela určitě to nedokážu," naříkal ubohý drvoštěp. Jeho žena jej však těšila: 

"Milý muži, měli jsme se v životě dobře. Měli jsme radost ze sebe a ze svých dětí 

a pokoušeli jsme se, aby ji měli i ostatní. Je pravda, že ty pytle nedokážeme 

naplnit. Proto nám dopřej také tuto noc slavit společně s našimi dětmi a přáteli. 

Jak jsme žili, tak také chceme zemřít." 

A tak ti chudí lidé slavili ve svém malém domku nejkrásnější a nejšťastnější 

slavnost. Po půlnoci odešli hosté jeden po druhém spát. Nakonec zůstali pouze 

drvoštěp a jeho žena. Když na obzoru vyvstala jitřní záře, přepadl je smutek. 

"Teď je s námi konec!" naříkala žena. "Nech být," těšil ji její muž. "Je lepší umřít 

šťastně v míru, než trávit život ve strachu a smutku." 

Tu kdosi zaklepal na dveře. Drvoštěp otevřel dokořán, aby vpustil očekávaného 

královského sluhu. Dovnitř však váhavě vstoupil dvorní úředník a řekl po krátkém 

mlčení: "Drvoštěpe, připrav dvanáct dubových prken - na rakev. Král tuto noc 

zemřel." 

Co si z tohoto krátkého příběhu můžeme vzít pro sebe? 

• Zachovej klid, i když je to těžké 

• Zůstaň věrný sám sobě 

• Pamatuj, že závist a zloba mohou člověka zahubit 

Zdroj: woodcraft.cz, rubrika Zamyšleníčko (září 2022) 



  15 
 

ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Fantomové českých domovů důchodců 

konečně dopadeni! Černé kroniky celo-

státních periodik byly v předvánočním 

čase plné tklivých příběhů o nepolapitel-

ném gangu navštěvujícím české domovy 

důchodců s neodolatelnou nabídkou ani-

mačních programů, které měly obyvate-

lům těchto zařízení zpříjemnit stereotyp 

sychravých podzimních dnů. Velké obli-

bě se u seniorů těšilo například pásmo 

„Jede, jede mašinka“ – viz záběr z bez-

pečnostní kamery (vlevo hrající si dů-

chodkyně E. Hawínová, proti ní člen gan-

gu s krycím jménem Kuba). Koho by na-

padlo, že model nákladní vlakové soupra-

vy zdánlivě přivážející hromady radosti ve skutečnosti odváží ve svých útrobách 

hromady naslouchátek, zlatých zubních protéz a čtecích zařízení?! Do pochybné 

avšak sehrané partičky kromě již zmíněného 

výlupka patřila také trojice podepisující se do 

návštěvních knih jako „Karl, Hilda und Igor“ – 

viz druhý úlovek bezpečnostní kamery. Tito 

měli na starost vynášení uloupené kořisti mi-

mo zdi sociálních zařízení a její okamžitý pro-

dej na černém trhu. Bezradná policie požáda-

la o spolupráci agenty naší ŠAvanské TAjné 

ZPRAvodajské Služby a na pochybné ptáčky 

brzy spadla klec….tleskáme! Zákony ČR nám 

bohužel neumožňují odhalit pravou identitu 

pachatelů ani konečnou výši trestu. 

PS: činnost rodu Sov je na dobu 2 let a 6 měsí-

ců nepodmíněně zastavena, doplňující volby 

do triumvirátu proběhnou na 119. sněmu. 

- ŠATAZPRAS - 
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HRSTKA VTIPŮ  

….po čase opět na návštěvě 

 u zvířátek….  
 
Vyškrabe se slimák po 14 hodinách na 

strom, tam uklouzne, spadne a zanadá-

vá si: „Práce kvapná, málo platná!“ 

Prosba zoufalé kolegyně o pomoc: 

Kolegyně dostala od kámošky pěkné tříbarevné koťátko. Je milé a přítulné, ale 

bohužel její manžel je alergický na kočičí srst, a tak ho musí dát pryč. 

Kdyby ho někdo chtěl, jmenuje se Tonda, má 50 let, 175 cm a prošedivělé vlasy. 

Jde takhle medvěd po lese a potká zajíce, jak je na šrot opilý. A hned mu říká: 

„Zajíci, jestli tě takhle potkám i zítra, tak tě sežeru.“ Zajíc jen přikývne a medvěd 

odchází. Druhý den ho medvěd zase vidí a naštvaně říká: „Zajíci, tohle je fakt 

naposled, zítra už ti to tolerovat nebudu.” Zajíc tedy zase přikývne a medvěd zase 

odchází. To si tak další den jde kolem rybníku a všimne si, jak kousek od břehu 

pluje nějaký šnorchl. Tak teda vleze do vody, že se koukne, co to je. No, vytáhne 

zajíce a ten na něj začne řvát:„Vždyť na mě nemůžeš, já jsem ryba, nevidíš?!“ 

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“ „Ále, protože jsem romantik.“ „A kvůli tomu 

máš krátké uši?“ „No jo, včera jsem zasněně poslouchal, jak krásně zpívá skřivan, 

a přeslechl jsem kombajn.“ 

Jeden zoolog, machr přes velryby, přednáší na univerzitě a vypráví studentům 

některé zajímavosti, které zjistil při svém bádání: „Představte si, například 

některé velryby spolu komunikují až na vzdálenost 300 kilometrů!“ Jeden rýpavý 

student se hned zeptá: „Jó? A prosím vás, co by taková velryba říkala druhé, která 

je těch 300 kiláků daleko?“ „To si zatím ještě nejsme přesně jisti, ale předpoklá-

dáme, že je to něco jako: Héééj! Slyšíš mě ještě?“ 

Víte, co dělá kůň v bance? Chce si založit koňto. 

Na závěr jsme chtěli přidat ještě jeden ornitologický vtip, ale ona je to děsná 

ptákovina…. 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 
Ahoj všichni. Než začnete s vervou luštit nové šifry, chtěla bych vám popřát šťast-

ný nový rok a ať vám to luští jak po másle!       V dnešních šifrách si zavzpomíná-

me na Vánoce, a tak v nich najdete úryvky z koled. Chtěla bych, abyste z vyluště-

ných úryvků poznali dané koledy a poslali mi jejich názvy. Odpovědi mi tradičně 

posílejte na můj e-mail Ludmila.Krnavkova@seznam.cz do 25.1.2023. 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.         nápověda: 2→ 

        …LC   VG   DWFW   MQNGDCVK… 

 

4.  

 

 

 

 

 

5.  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

Ra. Lasička 

…NU MA      SU  MI 

PO  MU  SO  BA 

BE  MU  SO  MU  PE  MU  NI  PU  

ME  MU  SI  MA  PO  PA  MA… 

mailto:Ludmila.Krnavkova@seznam.cz
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JAVOROVÁ NAŽKA PROSINEC 2022  
Bodování starších 
 
1.   místo   Ra. Liška 181 bodů   Vlci  100% docházka   
2.   místo   Va. Korálka 165 bodů   Vlci   
3.   místo   Ga. Morče 150 bodů Vlci  100% docházka 
4.   místo   boj. Bety 136 bodů   Káňata  100% docházka 
5.   místo   Va. Sasanka 125 bodů   Káňata  100% docházka 
6.   místo   boj. Oheň 113 bodů   Vlci  100% docházka  
7.   místo   Va. IQ 104 bodů   Vlci      
8.   místo   Ra. Vrabčák 95   bodů   Káňata  
9.   místo   Va. Větvička 84   bodů   Káňata  
10. místo   boj. Padák 66   bodů   Vlci  
11. místo   boj. Čmelák 50   bodů   Vlci     
12. místo   Ga. Ríša 37   bodů Vlci    
13. místo   Sg. Sedmikráska 20   bodů   Káňata  
      
Bodování mladších 
 
1.   místo   boj. Tkanička 166 bodů Medvědi 100% docházka  
2.   místo   boj. Drozdík 130 bodů   Medvědi 100% docházka 
3.-4. místo   boj. Sýček 123 bodů Sovy  100% docházka 
3.-4. místo   boj. Kachnička 123 bodů   Medvědi 100% docházka  
5.   místo   hledač Terezka 121 bodů Medvědi 100% docházka  
6.-7. místo   boj. Beran 105 bodů   Sovy   
6.-7. místo   boj. Očko 105 bodů Sovy 
8.   místo   boj. Beruška 104 bodů   Sovy  
9.   místo   boj. Uhlík 103 bodů Medvědi 
10. místo   Va. Mrkvička       78   bodů   Sovy    
11. místo   hledač Mára Z. 68   bodů   Medvědi 
12. místo   hledač Šimon 52   bodů Medvědi 
13.-14. místo   hledač Anežka 40   bodů Sovy    
13.-14. místo   hledač Eliška 40   bodů Sovy   
15.-16. místo   hledač Stela 0     bodů Medvědi  
15.-16. místo   hledač Mára H. 0     bodů Medvědi 
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Bodování nejmladších 
 
1.   místo   hledač Čertík 122 bodů   Koníci  100% docházka 
2.   místo   hledač Brepta 115 bodů Koníci  100% docházka 
3.   místo   hledač Skřítek 112 bodů Koníci  100% docházka 
4.   místo   hledač Obr 109 bodů Koníci   100% docházka 
5.   místo   hledač Ještěrka 107 bodů Koníci  100% docházka 
6.-7. místo   hledač Zoubek 91   bodů Koníci    
6.-7. místo   hledač Terezka 91   bodů Koníci   
8.   místo   hledač Chechta 83   bodů Koníci    
9.   místo   hledač Týnka 64   bodů   Koníci 
10. místo   hledač Motýlek 49   bodů     Koníci   
11. místo   hledač Nikinka 46   bodů Koníci    
12. místo   hledač Honzík 10   bodů Koníci    
  
 

 

 

JAVOROVÝ LIST PROSINEC 2022 
 
1. místo Vlci  108 bodů  
2. místo Káňata  92   bodů 
  
1.-2. místo  Sovy   85   bodů  
1.-2. místo  Medvědi 85   bodů  
 
1. místo Koníci   83   bodů 
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Kontakty: 
 
Redakce: brezova.kura@centrum.cz, tel. 601 324 499 (TAWASUTA) 
 
Triumvirát (vedení kmene): 
edita.riff@seznam.cz, tel. 602 579 627 (EHAWIN) 
mi.veiser@gmail.com, tel. 722 924 970 (Dredy) 
anicka.odlozilova@email.cz, tel. 606 554 135 (Čivava) 
 
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 
16:00-18:00 (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) v pátek v 16:00-18:00 (Koníci – cca 1.-3. třída, Sovy – cca 4.-6. 
třída, Káňata – cca 7.-9. třída). Rádi vás uvítáme v našich řadách. Přijďte mezi 
nás osobně v některý z uvedených časů nebo kontaktujte triumvirát (telefony 
a emaily výše)! 
 
Toto číslo Březové kůry vyšlo dne 1.1.2023. 

mailto:edita.riff@seznam.cz
mailto:mi.veiser@gmail.com
http://www.shawnee.cz/

