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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Dovolte, prosím, celé redakci kmenového časopisu pogratulovat školou povinné 

členské základně k dosažení jistě kvalitních pololetních studijních výsledků! 

Pokud jste přece jen nedosáhli vámi samotnými nebo vašimi rodiči vytčených 

cílů, pak vězte, že na detaily bitev se historie neptá! Jsou-li mezi vámi tací, kteří 

v některé z oněch bitev (rozumějte předmětech) rovnou kapitulovali, 

vzpomeňte na známou sportovní poučku „není důležité zvítězit, ale zúčastnit 

se“! Jste-li na tom i s tou účastí takříkajíc na štíru a dosáhli jste úctyhodných 

hodnot v kolonce neomluvených hodin, pak už toto číslo Kůry pravděpodobně 

není určeno vám a rodičům se tímto omlouváme za nedostatečné výchovné 

působení na vaše ratolesti…. 

No nic, možná raději změňme téma       

Spolu se školním rokem se nám do druhé poloviny láme i rok kmenový. V lednu 

jsme si po letech užili deskohraní a vydali se na pěší putování Litovelským 

Pomoravím, z obou těchto akcí najdete v Kůře jako obvykle zápis z klávesnic 

přímých účastníků. Akcí nadcházející bude olomoucká uzlařská regata, na kterou 

budou moci Sovy, Káňata i Vlci ještě potrénovat ve Zvoli na páteční schůzce, 

která proběhne, přestože jsou jednodenní pololetní prázdniny. Držíme palce a za 

účelem zvýšení motivace všem šavanským vítězům regaty předem rezervujeme 

místo na titulní straně příštího čísla Kůry! 

Zbylý prostor v lednovém úvodníku rád věnuji aktuálnímu dění na „kapitánském 

můstku“, neb naše dobře informované zdroje přinesly do redakce několik 

žhavých drbů na členky triumvirátu. Tak tedy – gratulujeme Dredy k úspěšnému 

zakončení čekatelských zkoušek! Wašte! Pozadu nezůstala ani EHAWIN, která 

pro změnu úspěšně završila zdravotnický kurz a dále za podpory střediskové 

vedoucí HANTEWIN zdárně dokončila letošní registrace členstva do Junáka. 

Druhé wašte! Ušetřena nezůstane ani Čivava, která pro členy Sov (a nakonec 

nejen pro ně) zahájila praktické workshopy za účelem výroby nových rouch. Třetí 

wašte! 

A poslední pochvalné mručení letí k IQmu za upgrade jeho outdoorové výbavy 

aneb zmijovku na každou šavanskou hlavu! Howgh!       
Sa. TAWASUTA 



  3 
 

DESKOHRANÍ 

7. LEDNA 2023 

V sobotu v 10:00 jsme se sešli u gy-

mnázia v Zábřeze. Tam jsme počkali, 

než všichni přijdou, a vyrazili do klu-

bovny Zlaté lilie. 

Před klubovnou jsme dali nástup a 

vše se vysvětlilo a šli jsme se přezout 

do papučí. Na začátku jsme si každý 

hráli, co jsme chtěli :-) Karty, střelené 

kachny, dobble, bang, twister, UNO… 

Poté jsme se všichni přesunuli do jedné 

místnosti a hráli jsme nervičky. Každý 

měl panáčka z hry člověče nezlob se, 

který byl na šňůrce. Každý měl pět živo-

tů a musel odskakovat nebo naopak 

zůstat panáčkem v kruhu na určená čí-

sla na kostce. Postupně všichni vypadá-

vali a nakonec se zapsalo pořadí. Byla 

to moc super hra. Jako první se umístila 

Bety se všemi pěti životy. 

Potom jsme si všichni zopakovali 

regatu a vázali ji i v týmech. Všichni 

jsme si ještě zahráli nějaké hry, které 

jsme chtěli a vše uklidili. Odebrali 

jsme se ven a udělali nástup. 

Nakonec jsme udělali společnou 

fotku a šli jsme domů.  

Va. Korálka 
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VÝPRAVA DO LITOVELSKÉHO POMORAVÍ 

28. LEDNA 2022 

V 8:35 jsme se měli všichni sejít na nádraží, odkud jsme vyrazili do Červenky a s 

přestupem do Litovle. Na cestě byla velká spousta zajímavých debat, ale ty radši 

pro zachování slušnosti nebudu zmiňovat. Pokus o vypůjčení kola, které se 

nacházelo u nádraží v Litovli, bohužel nevyšel. 

Nástup, který potom následoval, 

byl předzvěstí zkázy. Začala tam 

také hra na úsporná auta. Šlo o 

to, aby nám co nejdéle vydržely 

3 karamelové bonbony, aby-

chom zjistili, kdo z nás je to nejú-

spornější auto. A také začala hra 

Hasta la vista, zkrátka šlo o zabí-

jení ostatních. 

Nu, tak jsme se vydali na dlouhou cestu Litovelským Pomoraví. Začátky probíhaly 

naprosto v pohodě, než přišla první zastávka. Tam přišlo čiré peklo. Hra byla 

inspirována Partičkou a šlo v ní o to, abychom jako skupina dvou a tří splnili pár 

úkolů a ztěžovali to těm ostatním. Bylo pár osobností, jako třeba: Farmář, 

kuchař, podnikatel, obchodník a další. Bylo to doopravdy velmi zajímavé a mluvit 

jako tři lidi nebylo nejlehčí. Všichni jsme to nějak zvládli a velmi si to užili. Trochu 

se ještě někteří najedli a zase jsme pokračovali. Vše probíhalo v pořádku, na 

cestě se nic nedělo.  

Když už jsme došli přímo do Lito-

velského Pomoraví, hned jsme 

jej začali kolonizovat. našli jsme 

pár kolonií a my je museli převést 

na naši stranu. A jak jinak to udě-

lat, než začít s kanibalismem. U-

kradli jsme vždy jednoho původ-

ního obyvatele, odvezli ho a sně-

dli, nic nenormálního. Sice něja-
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ká strana měla méně kolonií, ale 

ta druhá je získala prostým pod-

váděním, jak strašné! Každopád-

ně kolonie jsme nechali existo-

vat a my se vydali pryč - do vel-

kého chrámu přátelství Templu. 

A jak lépe udržet přátelství, než 

bojovat proti sobě. Tyto boje ale 

nemusí být relevantní, jelikož 

vyhrála strana podvádějící, tudíž 

nemůžeme vědět, jestli nepod-

váděli i zde. 

Poté už nás však čekala pouze delší cesta krásnou přírodou zdejší krajiny. Dostali 

jsme se i na jednu takovou louku, která pro mě byla velmi nepříjemná. Vlak jsme 

stihli jen tak tak. Domů jsme se všichni dostali v pořádku, pouze některé z nás 

bolely nohy, a ne, nikdo konkrétní nastydlý nebude, TAWASUTO… 

Ga. Morče  

 

(Zde nám novinářská etika, snaha o za-

jištění vyváženého zpravodajství a přís-

né interní předpisy našeho seriózního 

měsíčníku velí dát prostor pro vyjádře-

ní také anonymnímu šéfredaktorovi! 

Nuže: „Jedním z možných příznaků 

podchlazení bývá i mozkový otok, což 

se může projevit mj. například dočas-

nou disfunkcí paměťového centra. 

Fakt, že Morče ve své jinak jistě kvalitní 

reportáži zcela zapomněl na závěreč-

nou logickou hru Einsteinova hádanka 

(v kteréžto ostatně opět zvítězil dosta-

tečně přioděný tým „Káně-Sova Uni-

ted“), hovoří o podcenění zimního po-

časí, myslím, naprosto jasně…“) 😉 
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CO VLASTNĚ „UZLUJEME“? – I. ČÁST 
Vážení čtenáři, jak jistě moc dobře víte, tak se nám blíží regata v Olomouci 

(jistě už všichni pilně trénujete      ). Pro ty, co se s pojmem regata ještě nikdy 

nesetkali, je tady malé vysvětlení, co to vlastně je:  

Uzlařská regata je závod ve vázání 6 základních uzlů, který se pořádá po celé 

republice. Úkolem je uvázat všech šest uzlů na čtyřech uzlovačkách za co 

nejrychlejší čas (nejlepší čas v ČR je 15 s). 

Mezi základní "šestku" patří tyto uzly: loďák (lodní smyčka), ambulák (ambulan-

ční nebo také plochá spojka), škoťák (škotová spojka), rybařík (rybářská spojka, 

někdy nesprávně nazýván jako autíčka), zkracovačka a dračák (dračí smyčka 

uvázaná kolem těla). 

Každý uzel má své specifické využití a způsob vázání, oboje se hodí znát, protože 

dřív nebo později se setkáte se situací, kdy potřebujete něco uvázat nebo 

přivázat k něčemu. Proto Vám v každém následujícím čísle představíme jeden 

uzel z této „šestky“. Seznámíte se s jeho využitím a způsobem vázání.  

Lodní smyčka: 

Pro Lodní smyčku používáme hovorové označení „loďák“ a v regatě má povinnou 

„přednost“ před všemi ostatními, jinak řečeno, musíte ho uvázat jako první. 

Na co se používá?   

Jak už vyplývá z názvu, tak je používána hlavně pro rychlé uvázání lodě např. 

k molu. Není to ale její jediné využití, často ji používají také horolezci, když se 

slaňují. Můžete ji použít prakticky kdykoliv, kdy potřebujete lano přivázat např. 

ke kolíku, stromu atd. 

A jak ho nejrychleji uvázat? 

Jsou dva základní způsoby.  

1. „nahazovaný loďák“  

Tento způsob je jednodušší a rychlejší (na regatě je ale bohužel zakázaný).  

 

 



  7 
 

 

Krok 1: Překřížíme ruce a uchopíme 

poslední část provazu, kterým chceme 

zajistit loďku … 

 

 

Krok 2: … překřížené ruce vrátíme do 

přirozené polohy, vzniknou nám dvě oka. 

 

 

Krok 3: Oka dáme k sobě 

 

 

 

Krok 4: … obě oka navlékneme na kůl a 

zatáhneme … 

 

 

 

2. „Vázaný loďák“ 

Krok 1: Zprava obtočíme kůl  

Krok 2: Shora překřížíme hlavní 

část provaz 

Krok 3: Znovu obtočíme kůl 

zprava a tentokrát překřížíme 

hlavní část zespod 

Krok 4: Hotovo!  

Sg. Čivava 
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LEMOVKY NA SNĚMOVNÍ ROUCHA 
V našem kmeni přibyli nový bojovníci a to věstí i tvorbu nových rouch. Mnozí se 

do nich již pustili za asistence členů RAPO – wašte. Ráda bych touto cestou 

přispěla ke snažení a zpřístupnila zároveň informace nejen k barvám a vzorům 

na lemovky. Lemovka má být 5-7 cm široká – doporučuji ze stejného materiálu, 

aby nenastal problém při praní. Barvu lemovky určuje rod-družina bojovníka. 

Protože se v průběhu let můžete ocitnout v různých družinách (rodech), je tato 

barva podle tzv. rodové družiny, což je většinou ta první (nejzásadnější) - určitě 

se už v průběhu členství rodová družina nemění. Například Liška je rodem 

Medvěd a z družiny Vlků. V tomhle případě by byla lemovka tak jako tak stejné 

barvy, ale snad líp chápete na názorném příkladu, co znamená „rodová družina“. 

Jakou barvu má přidělenou ta která 

družina zjistíte i podle rodových rozet 

či náramků, které se také už zase vráti-

ly na krky a zápěstí našich bojovníků. 

Pozadí je vždy v barvě rodu. 

S tvorbou legendy vám rádi pomohou 

členové RAPO, kteří mají více zkuše-

ností a mají možnosti poradit s kon-

krétním znakem, který má vyjádřit vaši 

myšlenku. 

A teď už tedy konkrétněji k rodovým barvám: 

Horský lev, Vlci a Medvědi – modrá 

Hadi, Koníci a Jeleni – žlutá 

Modrá želva, Krocani, Mývalové – červená 

Sovy, Káňata, Králíci a Ledňáčci – bílá 

Na lemovce jsou také znaky – u nich na velikosti a hustotě rozmístění záleží na 

každém bojovníkovi. 

 

Na následujících dvou stranách najdete jejich možnosti. 
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Pro Horské lvy, Vlky a Medvědy 

 

Pro Jeleny, Koníky a Hady 
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Pro Modré želvy, Mývaly a Krocany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Káňata, Sovy, Králíky a Ledňáčky 

 

 

Ša. WATOKNAPA 
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INDIÁNSKÁ HISTORIE 
Pemikan 

Tato rubrika byla v minulosti věnována většinou slavným postavám indiánského 

národa, velkým náčelníkům a válečníkům, mužům, kteří ve své době bojovali za 

přežití svých kmenů, za právo užívat svá historická území. Jejich osud se zpravidla 

velmi podobal osudu celé jejich rasy, po letech bojů a houževnatého vzdoru 

nakonec nastalo nevyhnutelné – zajetí, život v rezervaci či smrt v některé z bitev 

s nezastavitelnou lavinou bílých přistěhovalců. 

Kolonizace amerického kontinentu však neprobíhala jen ve znamení nelítostných 

krvavých válek, přirozeně docházelo i ke vzájemné interakci mezi původním 

obyvatelstvem a bílou rasou, obě strany se návzájem inspirovaly, obohacovaly 

se o nové znalosti, zvyky nebo třeba kulturní plodiny. Indiáni dali starému 

kontinentu například do té doby neznámé plodiny (např. tzv. „tři sestry“, tedy 

kukuřici, fazole a dýně, nebo brambory, rajčata, tabák či kakaovník), díky bílým 

se zase poprvé setkali třeba s koňmi nebo se střelným prachem, bohužel také 

s alkoholem nebo novými nemocemi. Indiáni coby „děti divočiny“ také byli pro 

bílé osadníky či trapery (lovce kožešin) cenným zdrojem znalostí z oboru dnes 

moderně nazývaného survival, tedy umění přežití. 

V tomto čísle bych vás rád 

seznámil s pojmem právě 

z tohoto oboru, „vychytáv-

kou“ s názvem pemikan. 

Netroufám si odhadnout, 

kolik z vás už někdy toto slo-

vo zaslechlo, já jsem na něj 

kdysi dávno narazil při četbě 

naší kmenové „bible“, čili 

knihy Tekumseh. Ve druhém díle této tetralogie je jeho výroba Fritzem Steube-

nem celkem jasně popsána: 

„Ani ženy nezahálely. Za ty čtyři týdny, které tu na pasece strávili, složili muži 

mnoho zvěře. A maso, které hned nespotřebovali, krájely ženy na dlouhé tenké 

proužky a mezi stany je rozvěšovaly na kožených řemíncích na slunce. 
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Teď přecházely ženy od jednoho řemínku k druhému a vyhledávaly nejsušší 

kousky, pak se posadily do kruhu pod velký javor a krájely a řezaly kamennými, 

některé i pravými ocelovými noži sušené maso na tenké kousky. Úplně suché kusy 

rozetřely nebo roztloukly na plochých kamenech na prášek. Jiné ženy zas 

rozpouštěly nad ohněm bizoní lůj ve velkých hliněných hrncích, které získaly dost 

draho výměnou od Čipevajů, žijících na sever od Velkých jezer. Nebo vytloukaly 

morek z jeleních a bizoních kostí, dokonce i z kostí dvou medvědů, které složil 

Jediný šíp. Morek pak přidávaly do rozehřátého tuku, a když se to všechno 

rozpustilo, rozdělily na stejné díly hrudky suchého masa, nakupené na velké 

hromadě na bizoní kůži, a napěchovaly je do čistě vypraných bizoních měchýřů, 

které si pro tyto případy vždycky pečlivě schovávaly. Do každého měchýře přidaly 

ještě po hrsti sladkých plodů saskatunu a několik oloupaných burských oříšků. A 

nakonec to všechno zalily horkým tukem. Jakmile měchýře vychladly, zavázaly je 

ženy bizoními šlachami a chutná a výživná potravina se mohla v této formě 

udržet po celá léta, pokud se ovšem nesnědla.“  

No, o chutnosti této energetické konzervy bychom možná polemizovali, výživová 

hodnota je ovšem vzhledem k použitým surovinám naprosto nezpochybnitelná. 

V dnešním moderním světě by se pemikan mohl směle poměřovat s energetický-

mi gely a tyčinkami, které jsou ovšem na rozdíl od této čistě přírodní stravy pře-

cpané cukrem. 

Pemikan (z jazyka kmene Cree – pimî = zpracovaný tuk) byl využíván jako spole-

hlivý zdroj energie na dlouhých výpravách, ať už válečných nebo loveckých, nebo 

prostě jako záruka přežití v dlouhých zimních měsících. Bylo možné jej konzumo-

vat ve studené formě nebo jej zpracovat tepelně. Dalším velkým kladem byla 
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jeho trvanlivost – při správném skladování vydržel prý v poživatelném stavu 

klidně až několik desítek let! 

Není tedy divu, že si získal oblibu i mezi bílými. Komunita tzv. Métisů (míšenci, 

potomci bílých lovců a indiánských žen) si na výrobě pemikanu dokonce založila 

živobytí – lovci zkrátka dodávali svým domorodým manželkám základní suroviny, 

tedy bizoní maso a tuk, a tyto indiánky „jen“ využily svoji po generace 

vypilovanou zručnost v jejich zpracování. Métisové se tak stali hlavními 

dodavateli této superpotraviny dvěma vzájemně si konkurujícím obchodním 

společnostem působícím na přelomu 18. a 19. století především v oblastech 

dnešní jižní Kanady, a sice Hudson Bay Company a Nort West Company. Ty pak 

prodávaly pemikan lovcům kožešin a armádě. 

 Jednalo se o velice výnosný ob-

chod a konkurenční boj mezi o-

běma zmíněnými společnostmi 

vygradoval natolik, že vyústil až 

v tzv. Válku o pemikan (Pemmi-

can war), která probíhala mezi 

lety 1812 a 1821. Jednalo se o 

sérii střetů, při nichž  docházelo 

k vzájemnému rabování a vypa-

lování základen těchto společ-

ností s mrtvými na obou stranách (viz např. obraz „Bitva u sedmi dubů“ vlevo). 

Tento konflikt byl ukončen nuceným sloučením obou společností ze strany 

britské vlády, Severozápadní společnost tak přestala existovat a Společnost 

Hudsonova zálivu (HBC) funguje dodnes a s datem založení 2. května 1670 je 

nejstarší obchodní společností na severoamerickém kontinentu…. 

Jak vidno, sehrál pemikan bez nadsázky velkou roli v severoamerické historii. Na 

počátku 20. století si jej oblíbili také mnozí polární dobyvatelé, „jeli“ na něj 

například Ernest Shackelton, Fridtjof Nansen, Robert Falcon Scott nebo Roald 

Amundsen! A nutno zmínit, že navzdory dnešním výdobytkům potravinářského 

průmyslu a široké nabídce nejrůznějších moderních energetických nápojů a 

potravin se těší velké oblibě v řadách extrémních sportovců nebo vyznavačů tzv. 

bushcraftu dodnes. Tak co, taky byste si dali? 

Sa. TAWASUTA 

zdroje: www.bushcraft.cz, en.wikipedia.org 

http://www.bushcraft.cz/
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PŘEČTENO JINDE…. 
Už nikdy nemlčte! 

První vyučovací den vešel profesor právnické fakulty. První věc, kterou udělal, 

bylo, že požádal o jméno studenta sedícího v první řadě: „Jak se jmenuješ?“ 

„Jmenuji se Nelson.“ „Vypadni z mé třídy a už se nevracej!“ nařídil. Nelson byl 

zmatený. Učitel kráčel k němu. Rychle vstal, vzal si věci a odešel ze třídy. Všichni 

byli vyděšení a rozhořčení, ale nikdo nepromluvil. 

„Velmi dobře! Začněme. K čemu 

jsou zákony?“ zeptal se profesor. 

Studenti měli stále strach, ale po-

malu začali na otázku odpovídat: 

„Mít v naší společnosti pořádek.“ 

„Ne! Ne!“ „Aby lidé, kteří dělají 

chyby, zaplatili za své činy.“ „Ne! 

Ne! Zná někdo odpověď na tuto 

otázku?“ „Aby byla prosazena spravedlnost,“ nesměle promluvila mladá dívka. 

 „Konečně! Spravedlnost! Ale co je to spravedlnost??“ Všichni začínali být 

naštvaní na profesorův přístup. Odpovídali však dál: „Chránit práva lidí ...“ „OK. 

A dál?“ „Rozlišovat dobro od zla, odměňovat ty, kdo dělají dobro ...“ „Dobře ... 

tak odpovězte na otázku, udělal jsem správnou věc, když jsem vyhodil Nelsona 

ze třídy?“ Všichni mlčeli, nikdo neodpovídal. 

„Chci jednomyslnou odpověď!“ „NE!“ odpověděli jedním hlasem.  „Dalo by se 

říci, že jsem se dopustil nespravedlnosti?“ „Ano!“ „A proč s tím nikdo nic 

neudělal? Proč chceme zákony a pravidla, pokud nemáme vůli je uplatňovat? 

Každý z vás má povinnost promluvit, když jste svědkem nespravedlnosti. Všichni! 

Všichni! Už nikdy nemlčte! Jděte pro Nelsona. Koneckonců on je váš učitel, já vás 

budu učit jiný předmět. Víte, když se nezastaneme práv, ztratíme důstojnost a 

důstojnost si zpět nekoupíte!“ 

Koluje na soc. sítích, jako autor je uvedena Doris Carrierová 

Zdroj: woodcraft.cz, rubrika Zamyšleníčko (říjen 2021) 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
IQ amatérským chemikem! Těm z vás, 

které už potkalo to štěstí, že jim do škol-

ních rozvrhů přibyla chemie, jistě není 

třeba představovat Mendělejevovu ta-

bulku chemických prvků. Zalíbení v ní i-

hned nalezl také IQ a ponořil se do obje-

vování jejích krás. Záhy přišel s obje-

vem, který dokonale zmátl chemické 

kapacity! V provizorních podmínkách 

domácí kuchyně totiž prokázal existenci 

dosud neznámého prvku v 18. skupině 

vzácných plynů! Pracovně si jej nazval 

Superhelium, neboť dokáže-li helium 

díky své nízké hmotnosti „dát křídla“ pouťovým balonkům, stopové množství su-

perhelia vdechnuté při praktické ukázce na výpravě Morčetem mělo za následek 

okamžitý odlet jmenovaného neznámo kam. (Narychlo pořízená fotografie zasti-

hla Morčete v počáteční fázi levitace, v pozadí spokojený chemik IQ a šokovaný 

pozorovatel Richard). Dle posledních zpráv z odborných kruhů došlo k přejmeno-

vání prvku na Nerudium, a to ani tak z důvodu vzdání pocty objeviteli odkazem 

na jeho příjmení, jako spíše z důvodu poněkud nerudné povahy nově objevené-

ho prvku. Jeho vysoká explozivita poněkud pozměnila urbanistickou podobu Zá-

břeha - na místě bývalého zastaralého sídliště Severovýchod se momentálně při-

pravuje výstavba zcela nového moderního sídliště Bezedná hlubina…. 

Věrnost se cení, ale…. Také znáte Svěrá-

kův song Neopouštěj staré známé pro 

nové? Uznáváme morální poselství této 

písně, ale vše má dle našeho názoru své 

meze. Někdy je naopak prostě nutné po-

sunout se dál a naše dětské hrdiny na-

hradit novými vzory. Opravdu nám, co 

máme Vrabčáka rádi, rvalo srdce vidět 

ho ronit slzy do každé krtčí hromádky a 

usilovně štkát: „Krtečku, kamaráde, vylez! Nezlob se už na mě, toho supermana 

mi fakt podstrčil do aktovky brácha!!!!“ Navíc nám kvůli němu málem ujel vlak…. 

- ŠATAZPRAS - 
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HRSTKA VTIPŮ  

….to nejlepší, co černý 

 humor nabízí X. ….  
 
Včera večer jsem vzal stopaře. Povídá mi: „To se nebojíte, brát takhle v noci cizí 

lidi? Co kdybych byl sériový vrah?“ Já na to: „Prosím vás... jaká je šance, že se 

sejdou dva sérioví vrazi v jednom autě?“ 

Manželka pošle programátora do obchodu: „Dojdi pro rohlíky, a když budou 

mít vejce, vem jich deset.“ Programátor přijde do obchodu a ptá se: „Máte 

vejce?“ Prodavačka: „Ano.“ Programátor: „Tak mi dejte 10 rohlíků.“ 

„Vám ukradli kreditní kartu? A proč jste to nenahlásil?“ „Protože ten zloděj 

utrácí míň než manželka.“ 

Rodinka přišla na výletě ke studni splněných přání. Muž se naklonil, pomyslel si 

přání a hodil dolů minci. Tchýně si řekla, že to také zkusí, avšak příliš se naklonila, 

přepadla přes okraj a utopila se. Muž chvíli strnule stál, pak se usmál a povídá: 

„Jejda, ono to opravdu funguje!“ 

Doktor: „Tyhle prášky budete brát do konce svého života.“ Pacient: „Ale tam jsou 

jen tři prášky?!“ Doktor: „No právě...“ 

Honza byl na transfuzní stanici darovat krev, ale musel utéct. Měli moc otázek, 

například: Čí je to krev? Proč je jí tolik? A proč je v kyblíku? 

„Pane doktore, opravdu mne budou operovat studenti?“ „Ano.“ „Ale co když 

umřu?“ „Nó, tak to samozřejmě dostanou pětku.“ 

Oční lékař k pacientovi: „Vaše výsledky nevypadají dobře...“ Pacient se ptá: „A 

můžu je vidět?“ Lékař: „Nejspíš ne...“ 

K řediteli cirkusu přijde chlápek s žádostí o místo krotitele tygrů. „Bohužel dnes 

už je obsazené, ale zkuste přijít zítra.“ 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 

Ahoj všichni, první měsíc nového roku je za námi, stejně tak i první pololetí 

školního roku a naší skautské činnosti.  A abyste si mohli na chvíli odpočinout od 

všeho shonu jsou tu další šifry. ☺ 

Tentokrát jsou v nich ukryty jména několika indiánských kmenů. Vaším úkolem 

je vyluštit jejich jména a pozor! Dalším vaším úkolem je najít, na kterém konti-

nentu žili/žijí, popřípadě část kontinentu (severní, střední,…). Těším se na vaše 

odpovědi, jako vždy mi je posílejte na můj mail  Ludmila.Krnavkova@seznam.cz 

do 25.2.2023. 

 

1.  

 CZ   AG  OY  HM  AC  SZ  BH  AX  CZ  SZ  DF 

 

 

 

2. SfkEER iNuVEKjOfOuVÉF j 
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4. ///…/.-/…-/.-/-./-/---/…-/./ 

 

5. 3, 5, 19, 16, 12, 10, 11, 16, 23, 5                                                                                                                                     

 

Ra. Lasička 

mailto:Ludmila.Krnavkova@seznam.cz
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JAVOROVÁ NAŽKA LEDEN 2023  
Bodování starších 
 
1.   místo   Va. Korálka 203 bodů   Vlci  100% docházka   
2.   místo   Ra. Vrabčák 186 bodů   Káňata  100% docházka 
3.   místo   Va. Větvička 182 bodů   Káňata  100% docházka 
4.   místo   Va. IQ 172 bodů   Vlci  100% docházka 
5.   místo   Ra. Liška 170 bodů   Vlci   
6.   místo   boj. Bety 155 bodů   Káňata    
7.   místo   Ga. Morče 153 bodů Vlci     
8.   místo   Ga. Ríša 131 bodů Vlci   
9.   místo   boj. Padák 112 bodů   Vlci  
10. místo   Va. Sasanka 111 bodů   Káňata  
11. místo   boj. Oheň 108 bodů   Vlci    
12. místo   boj. Čmelák 84   bodů   Vlci    
13. místo   Sg. Sedmikráska 30   bodů   Káňata  
      
Bodování mladších 
 
1.   místo   boj. Beruška 175 bodů   Sovy   100% docházka  
2.   místo   boj. Sýček 173 bodů Sovy   100% docházka 
3.   místo   boj. Drozdík 171 bodů   Medvědi 100% docházka 
4.   místo   Va. Mrkvička       170 bodů   Sovy  100% docházka  
5.   místo   boj. Očko 135 bodů Sovy 
6.   místo   boj. Tkanička 134 bodů Medvědi  100% docházka 
7.   místo   boj. Uhlík 116 bodů Medvědi 
8.   místo   boj. Kachnička 115 bodů   Medvědi  
9.   místo   boj. Beran 112 bodů   Sovy   
10. místo   hledač Eliška 101 bodů Sovy    
11. místo   hledač Šimon 97   bodů Medvědi 
12. místo   hledač Anežka 91   bodů Sovy  
13. místo   hledač Mára H. 78   bodů Medvědi 
14. místo   hledač Mára Z. 71   bodů   Medvědi 
15. místo   hledač Stela 62   bodů Medvědi  
16. místo   hledač Terezka 47   bodů Medvědi  
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Bodování nejmladších 
 
1.   místo   hledač Lepík 132 bodů Koníci  100% docházka  
2.   místo   hledač Zoubek 127 bodů Koníci  100% docházka 
3.-4. místo   hledač Motýlek 125 bodů     Koníci   100% docházka 
3.-4. místo   hledač Kometa 125 bodů Koníci  100% docházka 
5.   místo   hledač Brepta 113 bodů Koníci  100% docházka 
6.   místo   hledač Čertík 110 bodů   Koníci  100% docházka   
7.   místo   hledač Chechta 109 bodů Koníci  100% docházka  
8.   místo   hledač Obr 105 bodů Koníci    
9.   místo   hledač Rybička 101 bodů   Koníci 
10. místo   hledač Ještěrka 100 bodů Koníci   
11. místo   hledač Skřítek 80   bodů Koníci    
12. místo   hledač Honzík 26   bodů Koníci    
  
 

 

 

JAVOROVÝ LIST LEDEN 2023 
 
1. místo Vlci  141 bodů  
2. místo Káňata  133 bodů 
  
1. místo  Sovy   136 bodů  
2. místo  Medvědi 99   bodů  
 
1. místo Koníci   104 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 31.1.2023. 

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

