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SLOVO ÚVODEM…. 

Seigo bojovníci a nováčci kmene Shawnee! 

Únorová Kůra se vám dostává do rukou v polovině vašich jarních prázdnin. Ty 

bohužel tak, jak se již stalo tradicí posledních let, zřejmě opět dostojí svému 

názvu, a tak místo aby nám daly možnost vychutnat si něco ze zimních 

radovánek, dávají nám spíše pocítit závany pozvolna přicházejícího jara. Ne že by 

se řada z nás na období bílých koberců bledulí, svěžích rašících zelenkavých 

lístečků a pípajících dutin stromů netěšila, ale pořádná zimní koulovačka nebo 

lyžařská stopa vyjetá v čerstvém prašanu mají, co si budeme povídat, také něco 

do sebe! No nic, nemá cenu láteřit a lkát nad něčím, co stejně neovlivníme, a ať 

už preferujete ticho zasněžené krajiny nebo voňavé kouzlo čerstvě pučící 

přírody, užívejte si s dobrou náladou takové počasí, jaké nám příroda právě 

nabízí, na všem je třeba hledat především to pozitivní a krásné! 

Právě končící „měsíc hladu“ nám nabídnul dvě kmenové akce, které se odehrály 

v teple a suchu, zkrátka uvnitř pod střechou. Ta první v posledních pár letech 

v našich kalendáriích chyběla. Byla jí uzlařská regata pořádaná olomouckým 

oddílem Rysů a její vedoucí Želvou. Letos tedy pro naše bojovníky zase nastal čas 

oprášit své uzlařské dovednosti a ukázat, že nejsme pro ostatní žádným snadným 

soustem! Jsem rád, že jsem na titulní straně tohoto čísla mohl splnit motivační 

slib z úvodníku lednové Kůry!       Kromě vítězné Korálky dekoruje na této 

fotografii Želva celou šavanskou bednu v kategorii Lodníci! Vítězství si odvezly 

též štafety mladších i starších bojovníků! Wašte! (Bohužel nezdokumentováno.) 

Druhá akce byla naopak čistě naše kmenová a přestože ji zažíváme několikrát 

v roce, stále si zachovává svoji výjimečnou atmosféru a kouzlo. Ano, touto akcí 

byl zimní sněm kmene s pořadovým číslem 119. Proběhl na naší základně 

Chillicothe a účast byla opravdu hojná. Káňata byla stoprocentní, Vlkům chyběl 

jen jeden bojovník. Rody mladších, tedy Sovy a Medvědi, zde měly po třech 

zástupcích, ale v zápolení o skalpy jejich společný tým vytřel svým starším 

soukmenovcům zrak a do jejich řad putovalo i vítězství v klání jednotlivců o titul 

Muže/ženy sněmu a taktéž i jediná udělená hodnost! To vše se jistě dočtete 

v článku o pár stránek dále. Uvnitř 315. čísla Kůry naleznete také více o jedné 

důležité změně, která byla na sněmu oznámena a která se týká každého jednoho 

z nás. Tak tedy příjemné počtení! 

Sa. TAWASUTA 
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UZLAŘSKÁ REGATA 

4. ÚNORA 2023 

V sobotu 4. února se zástupci kmene Shawnee zúčastnili krajského kola uzlařské 

regaty. Ráno o půl osmé jsme se sešli na nádraží v Zábřehu a pod vedením Dredy 

a Čivavy jsme se vypravili vlakem do Olomouce. Vlakem jsme jeli cca 45 minut, 

takže jsme si cestou povídali. Když jsme vystoupili z vlaku, tak jsme měli asi 15 

minut na to, abychom se dostali do domu dětí a mládeže na 9 hodin. No, sice 

jsme měli trošku zpoždění, ale nakonec jsme to stihli skoro na čas. Cestu jsme si 

urychlili jízdou tramvají. Poté, co jsme se nějak vybalili, převlékli a další věci, tak 

začala regata. Nejprve nám Želva řekla pravidla a seznámila nás s Mexičanem, 

který tady prodával různé hračky a hlavně uzlovačky. Jako první vázali ti 

nejmenší, následovali Plavčíci, poté Lodníci, Kadeti a nakonec Staré páky. U nás 

byli nejmladší Plavčíci, sice se nikdo neumístil, ale vázat rozhodně umí. Za 

kategorii Lodníci jsme ukořistili všechna 3 místa. První byla Korálka, druhý byl IQ 

a třetí jsem byla já. Čivava, která soutěžila jako jediná za Šavany v Kadetech, se 

umístila na druhém místě. Následovaly štafety, které jsme s přehledem vyhráli. 

Z nás nikdo za Staré páky nesoutěžil, takže jsme měli volno. Někteří ho využili na 

obědovou pauzu. Po této pauze skončila regata, takže jsme měli volno, ve 

kterém jsme mohli hrát florbal, volejbal, házet na koš nebo si povídat a u toho 

plést Morčeti mini copánky na hlavě. Zkrátka, každý si našel něco, co ho bavilo. 

Když pořadatelé sečetli všechna kola uzlování, tak přišel čas na udělování cen 

prvním třem místům. Jak už jsem napsala, byli jsme hodně úspěšní, ale jako 

třešnička na dortu byla výhra štafet. Po udělení všech cen bylo zase volno. Takže 

se navodila příjemná atmosféra plná smíchu a radosti, ať už z výhry či času 

stráveného s přáteli. Kolem druhé odpoledne jsme se začali pomalu balit, 

protože nám jel vlak zpátky do Zábřehu. Málem jsem zapomněla, kolem poledne 

přijela EHAWIN, protože Dredy a Vlci měli regatu spojenou se svou rodovou 

výpravou. EHAWIN přijela, abychom cestou zpět měli dospělý dohled. Blížil se 

čas odchodu. Naposledy jsme se rozloučili s Vlky a běželi na vlak, který jsme stihli 

tak akorát. Ve vlaku jsme si povídali a smáli se, stejně jako cestou tam. V Zábřehu 

jsme si dali nástup, kmenový pokřik a rozutíkali jsme se snad všemi směry. 

Boj. Bety 
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PÁR OBRÁZKŮ Z REGATY 

1/ zatímco někteří ještě pilně trénují, Beruška s Mrkvičkou v pozadí rozebírají 

letošní trendy v barvě uzlovaček, 2/ Čivi má douzlováno, uzlovačka tančí radostí, 

3/ opět Beruška s Mrkvičkou, tentokrát v roli specialistek na mentální koučink 

Větvičky       4/ Šavany opanovaná kategorie Lodníků – celá bedna je naše, 5/ 

šavanská repre v celé své kráse 
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UMÍSTĚNÍ NAŠICH BORCŮ 
Pozn.: první čas za jménem je ten lepší z dvoukolové kvalifikace, druhý čas je 

z případného čtyřčlenného finále v dané kategorii 

Kategorie Potápky (6 soutěžících): 

5. místo Sýček   1:16,82 min  - 

Kategorie Plavčíci (11 soutěžících): 

5. místo Větvička  0:40,07 min  - 

7. místo Beruška  0:47,95 min  - 

10. místo Mrkvička 2x diskv., dodatečný opravný čas 0:44,66 min 

11. místo Beran  2x diskv., dodatečný opravný čas 0:46,31 min 

Kategorie Lodníci (12 soutěžících): 

1. místo Korálka  0:22,02 min  0:19,44 min 

2. místo IQ  0:21,97 min  0:20,32 min 

3. místo Bety  0:22,09 min  0:21,48 min 

4. místo Vrabčák  0:20,93 min  diskv. 

6. místo Liška  0:26,78 min  - 

8. místo Padák  0:37,31 min  - 

Kategorie Kadeti (8 soutěžících): 

2. místo Čivava  0:22,59 min  0:22,34 min 

 

Superfinále (jednokolové klání vítězů jednotlivých kategorií): 

2. místo Korálka  0:21,50 min 
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RODOVÁ VÝPRAVA VLKŮ 

4.-5. ÚNORA 2023 
 Naše rodová výprava začala v sobotu 4.2. 

po úspěšné regatě v Olomouci. Hned na za-

čátku naší rodové výpravy jsme řešili inci-

dent s odcizenými boty, ale to by nebyla na-

še výprava      . Každopádně všechno dopa-

dlo dobře a my jsme mohli vyrazit na klu-

bovnu skautského oddílu v Olomouci, kde 

jsme přespávali. Klubovna byla v „zajíma-

vém“ stavu, ale nebylo to tak strašné, až na 

toalety, ale o tom bych nemluvila      . Naší 

večerní náplní byl Poker, který jsem do teď 

nepochopila      . Dnešek jsme zakončili 

hrou Dračák, která podle mého názoru měla 

zajímavý příběh. Potom jsme šli už jen spát 

za zvuku tekoucího radiátoru. 

Druhý den ráno jsme se sbalili, nasnídali a odevzdali klíče. Od klubovny jsme 

vyrazili přibližně půl hodiny do laser arény a hned na začátku, co jsme vešli do 

budovy, jsme zabloudili na schodech, každopádně nás vysvobodila IQho a 

Morčete orientace, tudíž jsme na 

místo dorazili včas. Odehráli jsme 

jednu hru, kterou vyhrál Morče, 

druhý byl Richard a třetí IQ. 

Po laser aréně jsme zamířili do 

Šantovky, kde jsme měli volný roz-

chod. Nakonec jsme dorazili na ná-

draží, a dokonce jsme stihli i dřívěj-

ší vlak. Výprava byla super a moc 

jsem si ji se všemi užila       

Ra. Liška 
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119. SNĚM KMENE 

18. ÚNORA 2023 

Píše se 18.2.2023 a na klubovně Šavanů – Chillicothe 

zaznívá poprvé buben, který signalizuje přípravu ke 

sněmu kmene. Při druhém bubnování již přivádí o-

hnivec Čivava bojovníky do sněmovního kruhu. Nej-

prve Medvědy, za nimi Sovy, Káňata a poslední Vlky. 

Sněm vede šaman TAWASUTA a zapalování symbo-

lické svíčky je v rukou wagameda EHAWIN a o oheň 

(i když jen v kamnech) se stará ohnivec Vrabčák. 

Sněm proběhl v tradičním duchu, takže na začátku dostali slovo zástupci družin, 

aby nás seznámili s činností svých rodů od posledního sněmu. Poté promluvila 

Dredy za triumvirát o kmeni. Zde bych vyzdvihla splnění nováčkovské zkoušky a 

tím dnešní přijetí do kmene bojovnic Očka a Tkaničky. A nakonec šaman 

TAWASUTA promluvil o ohnivectví. V jeho řeči bylo hodně důležitých zpráv. Od 

posledního sněmu se změnila sestava RAPO, ale nikdo nový to není – naše 

EHAWIN už však není ohnivcem, ale po vysvěcení je wagamedem kmene – 

wašte. Další zpráva byla pro všechny bojovníky, kteří již vstoupili na cestu plnění 

OP. Od příštího sněmu, který bude jubilejní 120., bude kmen přecházet na plnění 

podle „Svitku březové kůry“, kde je nejen více možností výběru OP, ale také je to 

vyhlídka nových šlechtických stupňů. Teď prozradím jen maličko…např. Sachem 

už nebude nejvyšší stupeň.  

Dalším tradičním bodem je boj o skalpy. Tentokrát 

plně v režii šamana TAWASUTY. Ochranářství bylo 

o rychlé úvaze nad počtem písmen v názvu přírod-

nin a získala jej Káňata. Lesní moudrost byla o zna-

lostech slangových názvů nástrojů a nářadí. Zde za-

bojoval nejvíc bojovník Uhlík a získal tím skalp pro 

spojenectví Sov a Medvědů.  

Tábornictví bylo o přesné mušce při záseku sekery 

– zde zabodovaly opět mladší rody.  
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A poslední Zdatnost byla o cel-

kové síle a vytrvalosti – zde 

byl úkol vydržet co nejdéle 

v pozici „prkno“. O pouhou 

jednu sekundu zvítězili v prů-

měru časů dvou zástupců Vlci 

před Káňaty.  

Šaman TAWASUTA vyhlásil 

staronové zápolení o „Strážce 

kmenového štítu“, který má 

stejná pravidla jako donedá-

vna mělo „Agitanovo roucho“. Po rozstřelu mezi Medvědy a Sovami, kteří společ-

nými silami získali dva ze čtyř skalpů, jsou vítězové Medvědi – wašte.  

Celým sněmem zněly písničky za doprovodu ohnivce Vrabčáka na kytaru a Bety 

na příčnou flétnu, která nepatří k běžným hudebním nástrojům na sněmech a o 

to větší zážitek to byl – zaslouženě může na příštím sněmu požádat o OP L-38.  

Boj o muže či ženu sněmu měla na starost wagamed EHAWIN. Hlavní téma zvolila 

Valentýn. Po jednotlivých otázkách usedaly různé počty bojovníků až nakonec 

zůstali stát pouze dva – TAWASUTA a Beruška. Poslední úkol byl najít v textu 

schované přírodniny. O chloupek, ale opravdu o chviličku v tomhle zápolení byla 

rychlejší Beruška a tím se stala „Ženou 119. sněmu kmene“ – wašte. 

Dalším bodem jsou volby náčelnictva. Ani tentokrát se nepovedlo složit tradiční 

náčelnictvo, takže jsme přešli plynule na volbu Triumvirátu a zde byla téměř jed-

nomyslná shoda. Do další-

ho sněmu povede kmen i 

nadále stejné složení EHA-

WIN, Dredy, Čivava – waš-

te. 

Tradice sněmu pokračují, 

a tak přichází na řadu po-

slední část, na kterou lec-

kteří bojovníci čekají netr-

pělivě, možná s napětím – 

udělování. Dnes to ale 
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nejsou pouze bojovníci, kteří žádají o u-

dělení, ale také EHAWIN má jistě ty ma-

lé mravenečky po celém těle, dnes totiž 

poprvé bude i ona udělovat. 

O udělení celkem 22 OP požádalo 12 

bojovníků – wašte. To však nebylo 

všechno. Beruška po splnění poslední-

ho z prvních čtyř základních OP získala 

hodnost Vanata – wašte.  

119. sněm kmene jsme ukončili 

tradičně večerní písní a kruhem 

přátelství. 

 Zapsala Sa. WATOKNAPA 
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SLAVNÁ TŘINÁCTKA SHAWNEE 

Bodovaní bojovníci: 

1.    Sagamor Sedmikráska       66 OP 2 mistrovství 

2.   Ranger Liška 64 OP   

3.    Ranger Vrabčák 60 OP 

4.    Gaosed Ríša 64 OP  

5.    Gaosed Morče 23 OP  

6. Vanata Korálka 58 OP 

7. Vanata           IQ 42 OP 

8.    Vanata          Sasanka 29 OP 

9.    Vanata Větvička 21 OP 

10.    Vanata Beruška 13 OP  

11. Vanata Mrkvička 11 OP  

12. Boj. Bety 29 OP 

13. Boj. Oheň 15 OP 

 

Činní bojovníci: 
1.    Sachem           WATOKNAPA       141 OP 6 mistrovství 

2.   Sachem           AJAGU 105    OP 6 mistrovství 

3. Sachem TAWASUTA 93 OP 6 mistrovství 

4.    Orlí Sagamor EHAWIN              97    OP 4 mistrovství 

5.    Sagamor Čivava 81 OP     3 mistrovství     

6.    Sagamor Sedmikráska 66 OP 2 mistrovství 

7. Ranger Liška 64 OP 

8.    Ranger Vrabčák 60 OP  
9.    Ranger Lasička 55 OP 

10. Gaosed Ríša 64 OP  

11.   Gaosed Morče 23 OP  

12. Vanata Korálka 58 OP 

13. Vanata           IQ 42 OP 
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ZÁPISNÍK OP VS. SVITEK BŘEZOVÉ KŮRY 

Jak víte, v průběhu 119. sněmu bylo oznámeno, že od sněmu stodvacátého dojde 

k poměrně velké změně týkající se orlích per a mistrovství. Tento krok byl 

zvažován již delší dobu, otázka Co dál s naším zápisníkem OP? padla na ROP 

poprvé na konci srpna 2022. Možných odpovědí se nabízelo více a ohnivci kmene 

tak museli s plnou odpovědností zvážit výhody a nevýhody jednotlivých variant, 

než byla odhlasována právě tato možnost. Jsem toho názoru, že i zbytek kmene 

si zaslouží vědět, co nás k tomuto rozhodnutí vedlo. Začnu poněkud obšírněji. 

Stávající zápisník, jak jej znáte dnes, prošel 

během historie našeho kmene mnoha změ-

nami. Na začátku byl zápisník midewiwinský 

a všechny kmeny Midewiwinu plnily stejná 

orlí pera a mistrovství, měly stejný systém 

hodností a šlechtických titulů a Midewiwin 

pravidelně vydával mezikmenové třináctky 

OP. Kde se tento zápisník vzal? Jako tomu 

bylo u mnoha jiných midewiwinských tradic, 

i v tomto případě byl vzorem systém fungu-

jící již dlouho v kmeni Neskenon. Ani jejich 

zápisník však nevzniknul tak docela „na zele-

né louce“. Úplný počátek hledejme ještě dá-

le proti proudu času…. 

Duchovní otec woodcraftu (a vlastně i skautingu) E.T.Seton začal už v roce 1902 

vydávat v ženském časopise Ladies´ Home Journal články na pokračování, v nichž 

sepisoval své myšlenky týkající se motivační výchovy mladých chlapců v souladu 

s přírodou a s odkazy na způsob života původních obyvatel severní Ameriky. 

Pojednával v nich o stopování zvěře, publikoval návody k výrobě luku či 

indiánského týpí apod. a také chlapcům přiblížil význam orlích per, která získávali 

indiáni za své hrdinské činy. O dva roky později tyto myšlenky rozvinul v knize 

The Red Book or How to Play Indian. Ta už obsahovala také přes devadesát 

coupů a grand coupů (činů a velkých činů). V dalších letech tento systém 

postupně rozvíjel a doplňoval, za zmínku stojí rok 1906, kdy pro toto vydání 

poprvé použil název The Birch-bark Roll of the Woodcraft Indians, česky tedy 
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Svitek březové kůry woodcrafterských indiánů. Mistrovství byla poprvé přidána 

ve vydání z roku 1915. 

V naší zemi se o vydání prvního úplného 

Svitku březové kůry postaral zakladatel čs. 

woodcraftu Miloš Seifert v roce 1925 (foto 

vpravo). Také u nás v následujících letech 

spatřilo světlo svě-ta několik aktualizova-

ných vydání Svitku. Mnohým z vás pak mo-

hla projít rukama Kniha lesní moudrosti Mi-

loše Zapletala, která vyšla poprvé roku 1970 

a po listopadové revoluci znovu v roce 1991. 

Jednalo se o překlad Setonova díla The Book 

of Woodcraft and Indian Lore a samozřejmě 

v ní nemohly chybět ani činy, velké činy a mi-

strovství. Právě tato kniha zpopularizovala 

plnění orlích per i v mnoha turistických, tá-

bornických, pionýrských či po revoluci skautských oddílech. Netroufnu si tvrdit, 

které z těchto děl se dostalo k HIAWATHOVI, když v roce 1972 poprvé vydal 

Zápisník orlích per pro účely svého Neskenonu. 

A jsme zpět u Midewiwinu a „jeho“ zápisníku (obr. vle-

vo). Jak jsem již zmínil, byl zprvu společný pro všechny 

kmeny hlásící se k tomuto hnutí. Nic však netrvá věčně 

a v následujících letech dochází v těchto kmenech k růz-

ným přepracováním a aktualizacím, bohužel už bez spo-

lečné koordinace. Jednotlivé zápisníky tak postupně 

přestávají být srovnatelné, některá orlí pera jsou v jejich 

verzích pozměněna, jiná zcela vypuštěna, kmeny si také 

přidávají svá vlastní. Mezikmenové třináctky tak ztrácí 

smysl, pochybovat lze i o smyslu třináctek historických, 

v nichž mladší bojovníci nemají šanci konkurovat matadorům, kteří v uplynulých 

letech získali OP, která dnes už prostě neexistují…. 

Je však třeba mít neustále na paměti hlavní myšlenku, s níž Seton tento systém 

vymýšlel! Vůbec nejde o soupeření s ostatními, veškeré žebříčky mají pouze 

informativní charakter a nevypovídají o tom, zda je někdo šikovnější, lepší, 

schopnější. Orlí pera (nebo činy a velké činy), mistrovství i hodnosti jsou přede-

vším motivačním nástrojem našeho osobního rozvoje. Dávají nám možnost 
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vystoupat výše na naši vlastní Horu, dosáhnout překonáním vybrané výzvy 

našeho osobního růstu, naučit se zvládnout nějakou novou dovednost, získat 

rozhled v nových oborech, překonat své pohodlné já, dozvědět se něco nového 

o sobě! Ničeho z toho samozřejmě nedosáhneme tím, že si plnění orlího pera 

zjednodušíme, tím, že větší úsilí věnujeme hledání nějaké boční cestičky než 

samotnému zvládnutí podmínky vybraného orlího pera. Cílem není další řádek 

v osobním dekretu OP, vyšší příčka ve třináctce nebo vyšší hodnost! Buďte při 

plnění poctiví především sami k sobě, ke svému svědomí. Některá orlí pera se 

vám mohou zdát nemožná, ale věřte sami sobě, že nemožné není nic! Jen 

trpělivost a vytrvalé úsilí vás opravdu posunou výše a jen tak pochopíte, že pocit 

ze zdolání jedné zdánlivě nepřekonatelné překážky pro vás bude daleko větší 

odměnou než uspokojení ze splnění několika orlích per, která jste zmákli jen tak 

mimochodem. 

I vzhledem k výše uvedenému se Setonův systém neomezuje na nám známé 

pojetí čtyř světel – ochranářství, tábornictví, lesní moudrost a zdatnost. Jeho 

záběr je daleko širší, dává možnost nahlédnout do oborů, které snad ani nelze 

vtěsnat do takto úzce vymezených pojmů. To je také první z důvodů, který vedl 

kmenovou Radu orlích per k představené změně. Dalším byla jistá neaktuálnost 

našeho zápisníku, zkrátka si už delší dobu říkal o přepracování. Tento úkol je však 

náročnější, než se nám může zprvu zdát. Bylo nutné položit si důležité otázky: 

Jsme schopni se jej poctivě zhostit? Máme mezi sebou odborníky, kteří dokáží 

nastavit náročnost všech orlích per tak, aby nebyla nesplnitelná, ale aby nám 

zároveň jejich plnění opravdu něco dalo? Neutopí se ROP v nekonečných 

debatách, co do zápisníku patří a v jaké podobě? A je smysluplné „objevovat 

Ameriku“, když ji za nás objevili jiní? Liga lesní moudrosti (LLM) se svého léty 

prověřeného Svitku nevzdala, naopak na jeho rozvoji pracuje široký okruh 

woodcrafterů a spřízněných duší, a že je Svitek bez problémů použitelný i 

v našich podmínkách, nám ukazuje nejen řada ligových dětských kmenů, ale 

v našem městě již pár let i spřátelený kmen Mazaskazi Wanča – Zlatá lilie. A 

třetím důvodem je čistě praktický pohled: má cenu investovat nejen čas ale i 

nemalé peníze do vydání našeho Zápisníku v relativně malém nákladu, když 

máme možnost zakoupit Svitek nesrovnatelně levněji od LLM? 

Ano, mohou zaznívat hlasy, že se tímto krokem vzdáváme části své historie a 

svých tradic. Samozřejmě to tak může být vnímáno. Anebo se na tuto změnu 

můžeme podívat v širších souvislostech popsaných v předešlých řádcích a 

přijmout skutečnost, že se naopak hlásíme k tradicím daleko delším, navazujeme 
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na „otců našich nepamětné dílo“ a vzdáváme jim tímto hold. Symbolicky 

uzavíráme posvátný kruh a vracíme se k dávným a stále pevným kořenům. 

Závěrem mého pojednání si ještě odpovězme na otázku, která možná na sněmu 

napadla mnohé z vás. Jaký praktický dopad bude mít přechod na Svitek březové 

kůry na šavanské bojovníky? Z hlediska získaných orlích per a mistrovství a 

dosažených hodností a šlechtických stupňů v podstatě žádný. Co vám bylo na 

minulých sněmech jednou uděleno, zůstane uděleno. Tato orlí pera budou 

převedena buď na orlí pera stejného znění ve Svitku, nebo zůstanou přiznána 

jako tzv. mimořádná orlí pera. To se však opravdu týká jen těch již udělených, 

nadále nebude možné další orlí pera dle stávajícího zápisníku plnit. Po 

nadcházejícím 120. sněmu už plníme jen dle Svitků březové kůry. Proč používám 

množné číslo? Protože LLM na rozdíl od nás pracu-

je s pojmy Malá lóže (u nás to budou bojovníci 

mladší 15 let) a Velká lóže (bojovníci po dovršení 

věku 15 let) a každá z nich má vlastně „svůj“ Svi-

tek (viz obr. vlevo). Struktura těchto svitků je 

shodná – podmínky jsou stejně jako v našem zá-

pisníku rozděleny do čtyř světel (ta však nejsou 

pojmenována ochranářství, tábornictví, lesní 

moudrost a zdatnost, ale vycházejí ze zákona čtyř-

násobného ohně, jedná se tedy o světla krásy, 

pravdy, síly a lásky), v jejich rámci pak do písmeny 

odlišených oborů, z nichž každý obsahuje určitý 

počet těchto podmínek. Svitky Velké lóže (VL) a 

Malé lóže (ML) se však od sebe liší jednak šlechtic-

kými tituly, které lze za udělená orlí pera získat, a 

jednak rozdělením orlích per na činy a velké činy. 

Titulům se teď věnovat nebudeme, bližší informa-

ce se dozvíte v pravý čas. Zaměřme se na dosud 

neznámé pojmy čin a velký čin. V ML obecně platí, 

že pojem orlí pero se rovná pojmu čin. Velké činy 

zde vůbec neexistují. Avšak ve VL můžete v rámci 

jedné podmínky získat vlastně orlí pera dvě – jed-

no za čin a při zvládnutí složitějšího znění podmín-

ky také jedno za velký čin. Uveďme si konkrétní 

příklad: jsi-li např. dívka ve věku 15 let, pak za podmínku 1C1 – Skok vysoký mů-

žeš za výkon 120 cm získat čin a za výkon 125 cm velký čin. Ovšem chceš-li toho 
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dosáhnout, je třeba předvést dva výkony! V případě této podmínky tedy nelze 

například za jeden skok o výšce 125 cm započítat najednou velký čin a zároveň i 

čin. Zvládla jsi limit pro uznání velkého činu, ale chceš-li uznat i čin, budeš muset 

skočit ještě jednou a to alespoň 120 cm. Že nelze započítat ani dílčí část výkonu 

současně do splnění činu i velkého činu, si ukažme ještě na jednom příkladu: 

podmínka 4P7 – Dárce krve. Ta říká, že čin lze získat, pokud darujete třikrát krev, 

na velký čin musíte darovat desetkrát. Z výše uvedeného je tedy jasné, že nechá-

li si žadatel uznat po třetím odběru čin, nelze si hned po desátém odběru vedle 

již uznaného činu nechat uznat i velký čin. V této chvíli máte dvě možnosti – buď 

1/ ponechat si již uznaný čin a až po třináctém odběru si nechat uznat také velký 

čin, neboť první tři odběry vám přinesly již čin a na velký čin budete potřebovat 

dalších deset odběrů, nebo 2/ po desátém odběru na sněmu jen „povýšíte“ již 

uznaný čin na velký čin, ale celkový počet získaných orlích per se vám nezmění. 

Tuto podmínku jsem jako příklad zvolil záměrně, neboť si na ní můžeme 

ilustrovat další rozdíl mezi zápisníky ML a VL. Činy v Malé lóži v drtivé většině 

podmínek najdete s totožným zněním také coby činy ve Velké lóži (je to logické, 

neboť činy, které jste si nechali udělit v nižším věku v ML, vám automaticky 

zůstávají udělené napořád, tedy i po vašem přechodu do VL při dovršení 15 let). 

Ovšem vzhledem k náročnosti či jiným omezením některých podmínek je činů ve 

VL o několik více než v ML. Například právě zmíněnou podmínku 4P7 v ML vůbec 

nenajdete, neboť krev můžete darovat až po dovršení věku 18 let. 

Co ligové Svitky neobsahují, jsou naše základní OP, kterými začínáme sbírat naše 

pomyslné „větvičky“, tedy OP nutná k zisku základních hodností Vanata, Gaosed 

a Ranger. Nejen z úcty ke kmenové tradici jsme se rozhodli je nerušit, zůstávají 

pro nás jakousi vstupní branou do světa plnění OP. Jejich znění bude velmi 

pravděpodobně aktualizováno, nicméně i nadále bude jejich zisk nutný k udělení 

základních hodnosti a tím i k možnosti následného pasování do šlechtických 

stupňů. 

Máte tedy poslední mezisněmovní období k dokončení „načnutých“ OP, požádat 

o ně budete moci na jarním 120. sněmu. Právě na něm obdrží přítomní bojovníci 

Svitky březové kůry a dále již budeme všichni získávat svá orlí pera jen podle nich. 

Hodně štěstí ve vaší snaze, bojovníci! Vaše Hora se před vámi bude tyčit i nadále, 

její květena však bude rozmanitější a cesty k vrcholu pestřejší. Tak tedy vzhůru! 

Sa. TAWASUTA 

zdroje: www.woodcraft.cz, www.thewoodcraft.org/wiki  

http://www.woodcraft.cz/
http://www.thewoodcraft.org/wiki
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 CO VLASTNĚ „UZLUJEME“? – II. ČÁST 
Dneska tady máme další část a další uzel. Tentokrát to bude o způsobech 

vázání a využití ambulanční spojky (ploché spojky, „ambuláku“).   

Ambulatní spojka:  

1. Nejdříve levý konec shora obtočíme 

kolem pravého.  

2. Potom shora přehodíme pravý konec 

přes levý. 

3. Pravý konec podvlečeme pod levým 

a vytáhneme.  

4. Utáhneme a máme hotovo! 

 

BONUS: zjednodušená poučka pro 

vázání: levý přes pravý apod., pravý 

přes levý apod. 

 

Využití ambuláku v praxi: 

Ambulační uzel nejčastěji používáme ke svázání dvou lan stejného průměru. Je 

ale nevhodný ke spojování provazů ze syntetického materiálu (např. vlasec). 

Když uzel moc utáhneme nebo navlhne, jde těžko rozvázat.  

Nejčastějším využitím uzlu je uvázání volných konců trojcípého šátku. Většina lidí 

používá právě ambulák na veškeré spojování dvou provazů.  

Sg. Čivava 
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PŘEČTENO JINDE…. 
Tíže, která posiluje (Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II.) 

Oázou kráčel Ben Sadok. Byl to muž tak škodolibého charakteru, že nemohl vidět 

nic zdravého a krásného, aniž by se to nepokusil nějak poškodit. Na okraji oázy 

stála pěkně rostlá mladá palma. Ihned padla zasmušilému Arabovi do očí. Vzal 

těžký kámen a položil jej mladé palmě do koruny a po tomto „hrdinském činu“ 

se zlobným smíchem odešel. Mladá palma se ohýbala a pokoušela se tu tíhu 

setřást. Marně. Kámen byl zaklesnut v koruně příliš pevně. 

Tehdy se mladý strom vzepřel 

proti kamenné tíze. Opřel své 

kořeny tak hluboko, že dosáhly 

skryté vodní tepny oázy a zdvihl 

svou korunu s kamenem tak vy-

soko, až přesahovala všechny 

stromy v oáze. Voda z hlubin a 

sluneční žár z výše učinily z mla-

dého stromu královskou palmu. 

Po letech se přišel Ben Sadok po-

těšit pohledem na strom, který 

kdysi zmrzačil. Hledal marně. 

Pojednou nejvyšší palma sklonila svou korunu, ukázala kámen a pravila: "Ben 

Sadoku, musím ti poděkovat, tvůj kámen mne učinil silnou." 

Co si z tohoto krátkého příběhu můžeme vzít pro sebe? 

• v životě existují břemena, která posilují 

• teprve po letech pochopíme k čemu byl ten který prožitek dobrý 

• co udělala palma, aby přežila? ... a jaká je má současná situace? 

 

Zdroj: woodcraft.cz, rubrika Zamyšleníčko (leden 2020) 
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ŠATAZPRAS VYČENICHAL…. 
Historický zápis v České knize rekordů! 

Pomyslná šavanská Síň slávy se na počátku 

února obohatila nejen o řadu medailových 

umístění našich uzlařů, ale také o historic-

ky první šavanský záznam v České knize re-

kordů udržované pelhřimovskou agentu-

rou Dobrý den. Morče do ní vstoupil coby 

majitel hlavy, v jejímž vlasovém porostu 

bylo uvázáno nejvíce kompletních regat! 

Měřenému oficiálnímu výkonu předcháze-

ly hodiny a hodiny příprav a usilovného 

tréninku „vazaček“ Bety a Dredy. Cesta k 

úspěchu byla trnitá, ne vše na ní šlo hlad-

ce….Betyin původně dlouhosrstý jezevčík Alfréd v těchto dnech pobývá na 

ozdravném relaxačním pobytu ve vyhlášeném psím wellness hotelu Four 

Pseason, Dredy vyfasovala dvouletý zákaz vstupu do olomoucké ZOO - kurátoři 

tamního chovu pižmoňů se zatím marně snaží zbavit své svěřence (proslulé 

hustou a dlouhou srstí) spleti ambuláků, škoťáků a zkracovaček. Rekord však 

přinesl i některá pozitiva, pracovníci zmíněné agentury při přepočítávání regat 

nalezli v Morčeho střapatém porostu od tábora marně hledanou kmenovou 

naběračku, táborový budík a tři píšťalky. Děkujeme! 

Touha postavit se zodpovědně na vlastní no-

hy je chvályhodná, ale…. „TAWASUTO, chtěl 

bych mamce k narozkám pořídit hodiny s jele-

nem, ale chybí mi tři stovky, nechtěl by ses 

objednat do mého kosmetického salonu?“ 

Dobromyslný šaman Richardovi s radostí a s 

vidinou cool manikúry na nabídku kývnul, od-

hodlání však vydrželo jen do okamžiku odha-

lení netradičních metod šavanského maniké-

ra - bylo to o fous! Poté raději oběhl místní 

antikvariáty a hned pět tikajících a v každou 

celou hodinu troubících uměleckých skvostů 

zakoupil. Happy birthday!  
- ŠATAZPRAS - 
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S PÍSNÍ NA RTU 

 

Osamělý město (Hoboes)  
 

1. Ten den, co vítr listí z města svál, 
můj džíp se vracel, jako by se bál, 

že asfaltový moře odliv má 
a stáj že svýho koně nepozná. 

 
Ref.: Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst, 

řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest, 
tenkrát, když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě máš, 
tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků dáš 

naposled 
 

2. Já z dálky viděl město v slunci stát 
a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát, 

proč vítr mlátí spoustou okenic, 
proč jsou v ulicích auta, jinak nic? 

 
Ref.: Řekni, kolik je na světě…. 

 
3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut 

zaznívá odněkud něžnej tón flaut 
a v závěji starýho papíru 

válej' se černý klapky z klavíru. 
 

Ref.: Řekni, kolik je na světě…. 
 

4. Tak loudám se tím strašným městem sám 
a vím, že Terezu už nepotkám, 
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 

a osamělý město mlčící. 
 

Ref.: Řekni, kolik je na světě…. 

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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HRSTKA VTIPŮ  

….to nejlepší, co černý 

 humor nabízí XI. ….  
 
Víte, jak havaruje pilot s epilepsií? V cuku letu…. 

Jsou chlapi v posilovně a v tom zazvoní mobil. Muž ho zvedne a žena říká: 

„Miláčku, můžu si koupit ten kabát za 1500?“ „Jasně, že můžeš.“ „A ten 

mercedes za 1,5 milionu?“ „Ano, ten taky.“ „Ty jsi báječný! A ten dům za 5 

milionů?“ „Samozřejmě ano.“ „Díky, miláčku, jsi úžasnej!“ Muž zavěsí a říká: 

„Pánové, čí to byl mobil?“ 

Dohadují se Francouz, Angličan a Čech o národnosti Adama. Francouz: „Musel to 

být Francouz, protože jedině Francouze napadne taková móda, jako je fíkový 

list.“ Angličan: „O původu gentlemana, který kvůli ženě obětuje své žebro, 

nemůže být přece pochyb.“ Čech na to řekne: „Ten, kdo dokáže jíst kyselá jablka, 

chodit s holým zadkem a myslet si, že je v ráji, nemůže být jiné národnosti než 

české!“ 

Víte, jaký je rozdíl mezi Ježíšem a jeho obrazem? Na obraz stačí jeden hřebík… 

Vyděšený pacient v zubařském křesle čeká na zákrok, na čele krůpěje potu při 

představě, co ho v příštích minutách čeká. Najednou se k němu přitočí zubař a 

nabízí mu inhalaci helia. Pacient se plný naděje zeptá: „A zmírňuje to bolest?“ 

Doktor mrkne na sestřičku chystající nástroje a povídá: „To ne, ale až budete 

křičet bolestí, bude to znít fakt srandovně.“ 

Víte, jak pozná Eskymák v iglú, že se fakt citelně ochladilo? Když si při krmení 

rybiček v akváriu všimne, že žrádlo dělá hromádku na hladině…. 

Pak že nejsou chlapi romantici! Povídám přítelkyni: „Miláčku, není to krása? 

Teplo, voňavý olejíček, svíčky….“ A myslíte, že to ocenila? Bohužel. Řekla mi, 

abych přestal blbnout a zavřel tu kapotu…. 

V Himálaji přijde turista za šerpou s prosbou, aby ho vzal na vrchol Mount 

Everestu. Ten se mu omlouvá, že už tenhle job pověsil předloni na hřebík. „A 

proč?“, ptá se turista zklamaně. „Ále, nesnášel jsem tu samotu při sestupu….“ 
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ŠIFROVÁNÍ O BODY 

Zdravím do mrazivého února. Mám tu pro vás další várku nových šifer. Tentokrát 

změřených na, s únorem spojený, masopust. V prvních třech šifrách se skrývají 

názvy dní, které se týkají masopustu. V poslední je zašifrovaná otázka, na kterou 

mi zkuste odpovědět        

Těším se na vaše odpovědi, které mi opět zasílejte na můj e-mail 

Ludmila.Krnavkova@seznam.cz do 27.3.2023. 

 

1.  

  

 

 

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

 

3.  

 

 

 

        

4.  

 

 

 

 

Ra. Lasička 

5U, 5A, 5U, 5S ,2A, 5S, 3S, 4A, 2K 

1S, 1U, 3U, 5S, 4S, 1S 

mailto:Ludmila.Krnavkova@seznam.cz
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JAVOROVÁ NAŽKA ÚNOR 2023  
Bodování starších 
 
1.   místo   Va. Korálka 261 bodů  Vlci  100% docházka   
2.   místo   Ga. Morče 238 bodů  Vlci   100% docházka 
3.   místo   boj. Padák 224 bodů   Vlci  100% docházka 
4.   místo   Va. Větvička 220 bodů Káňata   
5.   místo   Ra. Liška 219 bodů Vlci  100% docházka 
6.-7.   místo  boj. Bety 217 bodů Káňata    
6.-7.   místo  Ra. Vrabčák 217 bodů Káňata  100% docházka   
8.   místo   Va. IQ 210 bodů Vlci  100% docházka 
9.   místo   Ga. Ríša 198 bodů Vlci  100% docházka 
10. místo   boj. Oheň 134 bodů   Vlci 
11. místo   Va. Sasanka 105 bodů   Káňata    
12. místo   Sg. Sedmikráska 100 bodů   Káňata    
13. místo   boj. Čmelák 10   bodů   Vlci 
      
Bodování mladších 
 
1.   místo   Va. Mrkvička       222 bodů   Sovy  
2.   místo   boj. Sýček 210 bodů Sovy 
3.   místo   Va. Beruška 194 bodů   Sovy  
4.   místo   boj. Uhlík 178 bodů Medvědi   
5.-6.   místo  hledač Terezka 135 bodů Medvědi  100% docházka 
5.-6.   místo  boj. Beran 135 bodů   Sovy  
7.   místo   boj. Drozdík 130 bodů   Medvědi   
8.   místo   boj. Kachnička 123 bodů   Medvědi  
9.   místo   hledač Anežka 116 bodů Sovy  
10. místo   hledač Veverka 110 bodů Sovy    
11. místo   boj. Tkanička 89   bodů Medvědi   
12. místo   hledač Stela 79   bodů Medvědi  
13. místo   hledač Mára Z. 61   bodů   Medvědi 
14. místo   boj. Očko 55   bodů Sovy  
15.-16. místo  hledač Mára H. 53   bodů Medvědi 
15.-16. místo  hledač Šimon 53   bodů Medvědi 
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Bodování nejmladších 
 
1.   místo   hledač Lepík 140 bodů Koníci  100% docházka  
2.   místo   hledač Kometa 137 bodů Koníci  100% docházka  
3.-4. místo  hledač Skřítek 129 bodů Koníci   100% docházka 
3.-4. místo  hledač Ještěrka 129 bodů Koníci  100% docházka 
5.   místo   hledač Chechta 113 bodů Koníci   100% docházka  
6.   místo   hledač Zoubek 104 bodů Koníci  100% docházka   
7.   místo   hledač Rybička 73   bodů   Koníci   
8.   místo   hledač Honzík 65   bodů Koníci    
9.   místo   hledač Čertík 56   bodů   Koníci    
10.-11. místo  hledač Motýlek 53   bodů     Koníci  
10.-11. místo  hledač Brepta 53   bodů Koníci   
12. místo   hledač Obr 42   bodů Koníci    
  
 

 

 

JAVOROVÝ LIST ÚNOR 2023 
 
1. místo Vlci  187 bodů  
2. místo Káňata  172 bodů 
  
1. místo  Sovy   149 bodů  
2. místo  Medvědi 103 bodů  
 
1. místo Koníci   91   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 1.3.2023. 

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

