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  Slovo šéfredaktora 
 

Předkládáme další číslo tradičního kmenového časopisu Březová 
kůra. Vzhledem k nedostatku času degandawidy Kanapimy se Kmenová 
rada nakonec rozhodla, že skončí pokusy o doplnění nezmapovaných 
časových úseků (červen, tábor, prosinec-leden) a vrhneme se rovnou 
na nová aktuální čísla. 

Tentokrát je skladba příspěvků poměrně pestrá, články a fotografie 
mi poslali: Mičkinikwa, Eddie, Lenka, Wyoming a Nad. Přidal jsem pár 
svých věcí a myslím, že tentokrát si každý čtenář může najít na 
stránkách Kůry co ho zajímá.                                                                                                                 
 
                                                                                                     Tuwanakha 
 
 
 

 
 
                                                                    Robert Griffing Adoption M. Jemison 
 
 



 
3 

ROD KONÍKŮ 
 

 Rod Koníků, který se zase v kmeni Shawnee obnovil po 
prázdninách, se má čile k světu, a to je moc dobře, protože 
nováčci, to je budoucnost našeho indiánského kmene. Ze 
začátku to vypadalo, že se nám počet členů ustálí na šesti 
členech, ale díky našim aktivitám pro děti se nám začal 
počet zvětšovat a někdy je nás díky návštěvám dětí Kiwiho a 
Sokola dokonce jedenáct! 

Vedení si pro letošní rok stanovilo cíl, abychom položili 
základ skautingu ve Zvoli do budoucna a společně 
s Ledňáčky dnes tvoří tyto dvě družiny většinu členské 
základny. 

Je potěšitelné, že se na vedení podílí hned několik starších  Šavanů,  a to: 
Wyoming, Kiwi, Sokol, Ostříž či Drak a celé to připravuje šaman Mičkinikwa. 

  Koníci se pokouší vést si své deníky a všechny dosažené diplomky i ceny si 
do něj vlepují, a proto jejich deník vypadá tak dobře. 

Základní pětkou Koníků byli: Mates (Grizzlyho syn),  
Anežka (Ostřížova dcera), Kačka a Kuba (Lukovi 

mladší sourozenci) a nakonec nejstarší Cipísek, který si to 
vyzkoušel už loni v rodu Manato, ale tam mu to nevyšlo. 

Docházka této pětice je téměř 100% a jen nemoc 
většinou odradí nadšená mrňata od účasti na své rodové 
schůzce, na které se nikdy nenudí. 

  Naší snahou je s Koníky zpívat a pokud to jde a čas tomu přeje, dorazí Kiwi, 
a pomaloučku to s Koníky zkoušíme. Třeba jednou budeme mít i 
vlastní kapelu  

Na poslední schůzce 7.3. 2014 se nás sešlo 10 malých 
Koníků a Kiwi s Mičkinikwou. Nakonec nám na schůzce 
pomáhaly i Pírko s Kunou.  

Kdo navštěvuje Koníky: Anežka, Kačka, Najmes, Cipísek,  
Mates, Liduška, Natálka, Adam, Julča, Amálka, Sofinka a občas 
jsou zde i další 

 Plán Koníků je uspořádat první výlet, který bude i pro 
rodiče a uvidíme, jak nám to pošlape. 

 
                                                                     Mičkinikwa 
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FOTOGALERIE Z NAŠICH SCHUZEK 

 
 
 

Koníci Kuba, Cipísek, 
Anežka a Mates ve 

společnosti Ledňáčků při 
porcování slavnostního dortu 
na Mičkinikwovy narozeniny. 

 
 
 
 

 
 

Sachem Sokol 
při tvoření na indiánské 

schůzce společně se svojí dcerou 
Amálkou, která na schůzky začala 

také dojíždět. Je to další posila 
z řad odchovanců našeho kmene. 

 
 
 

 
 
 
 

Foto zachycuje i rodiče Koníků 
při tvorbě indiánských stanů týpí. 

Je zde zachycen také Ostříž, 
tatínek Anežky 

a hlavní strůjce týpí  
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RODOVKA VLCI + KÁŇATA 
 

Této družinové akce se účastnili tito členové: Kanapima, Nad, Javor, Drápal, 
ale také někteří z menších (jak výškově tak věkově). Rodovka začínala v 19:00 
v pátek 14.2. a končila v sobotu 15.2. Jakmile jsem přišel na klubovnu, tak už 
chyběli pouze 2 či 3 účastníci. Večer jsme několikrát zahráli Bang a pokaždé 
vyhráli bandité.  

Zhruba po 3. nebo 4. hře jsme se oblékli a vylosovali kartičky pro večerní hru 
městem. Byli jsme ve skupinkách po dvou členech a to Nad + Hobit, Kanapima + 
Skřítek a Drápal + Javor. Hra spočívala v tom, že jsme museli jít do města a 
v určitém pořadí zjistit tyto informace: odjezd prvního autobusu z Valové na 
druhý den do Rovenska, otevírací dobu domu pod podloubím a otevírací dobu 
zábřežského hřbitova. Jakmile jsme se vrátili na klubovnu, tak jsme dali vařit 
vodu na těstoviny, zahráli jsme si poslední hru Bang a šli po snězení těstovin spát. 

V noci vymrzla kamna, takže jsem se klepal zimou a 
skoro vůbec nespal, ale Kanapima (vzhledem k jeho 
chrápání) nejspíš spal bez problémů. Na další den ráno 
jsem také vstal jako první a Kanapima až jako poslední .  

Na klubovně jsme pobyli zhruba jen asi hodinku, a 
potom jsme si sbalili jen to nejnutnější a vydali se na cestu 
k Nemilce. Vyšli jsme z klubovny, prošli kolem palírny 
v Krumpachu a mířili k rozcestníku se údajem „Na 
Horách“, kde jsme si odložili věci, Kanapima vytáhl 
foukačku a měli jsme soutěž ve „střelbě“ na cíl.  

Po nějaké době jsme si opět sbalili věci a vydali se na k Nemilce přes Račici, 
kde jsme si také uvařili oběd. Náš „luxusní pokrm“ (byť nevím, zda se tomu dá 
tak říkat) se jmenoval TĚSTOVINY SE SÝROVOU OMÁČKOU (a nečekaně byla 
z pytlíku). Také jsme se tam pokusili postavit stan. Uhasili jsme oheň a šli dále 
k našemu vytouženému cíli.  

Poté, co jsme došli k dalšímu rozcestníku umístěnému na Račici poblíž 
silnice, tak Kanapima vytáhl buzolu a mapu, a řekl nám, ať mu určíme azimut 
některých míst jako např.: Praděd apod. Nakonec jsme určili azimut Nemilské 
přehrady a šli k ní podle předem určených stanovišť. Asi v půli cesty to vypadalo, 
že se k Nemilce nepřiblížíme přímo, nýbrž jen kus od okraje, a tak jsme sešli po 
srázu k ní a tam si sedli na kmen. Po chvíli odpočinku jsme se vydali zpět na 
klubovnu. Na klubovnu jsme došli cca ve 4 hodiny, sbalili se a šli domů. 

 
                                                                                                NAD 
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DUŠAN KÖRNER – SIGI 

(*9.3.1936) 
 

Znám Dušana už víc jak 25 roků a měl jsem 
možnost poznat  jeho skautskou práci v oddíle 
Severáků, kteří v roce 1968 dostali oddílové číslo 
tři. A právě proto jsem se rozhodl získat pro náš 
oddíl v roce 1990 bájnou TROJKU. 

 Dušan začal svoji skautskou činnost někdy 
v roce 1946, kdy v Zábřehu existovaly pouze dva 
chlapecké oddíly. Měl velké štěstí, protože v té 
době stála v čele jedna z osobností zábřežského 
skautingu, a to Bohuslav Fojt – Unkas. Ten byl 
pro Dušana určitě velkým vzorem a i právě proto 
se možná v roce 1968 rozhoduje společně s Pepou Urbanem z družiny Rysů 
obnovit činnost Severáků po 18 letech. Brzy se z oddílu stává bezvadně fungující 
skautská parta, na kterou ještě dlouho bude vzpomínáno.  

  Když se po dvou letech existence skautingu 1968-1970 rozhodlo o jeho 
zániku, tak Dušan se Severáky nadále pokračuje se Stopaři a Zlatou lilií v práci 
pro mládež, jak je k tomu vyzval náčelník Junáka Rudolf Plajner. Svoji činnost a 
činnost Severáků na půdě PO SSM ukončuje v roce 1974. 

Když se opět objevuje 
možnost práce pro Junáka, 
tak se hned společně 
s oldskauty staví do týmu 
střediskové rady a má 
velkou zásluhu na údržbě 
naší klubovny na Sušilce. 

Za svoji práci pro 
Junáka a naší Trojku je 
jmenován čestným členem 
zábřežské Trojky Shawnee.  
 

  
DUŠANE PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍČKA! 

 
                                                                                       Tvoji TROJKAŘI 
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Družinová výprava Ledňáčků 
 

PRVNÍ DEN:                                     
   Pomocí dvou aut se asi v devět hodin rod 

Ledňáčků dopravil do Hedče u Králík. Zde 
jsme měli k dispozici chatu od Eddie. Akci 
vedla Lenka a Petr Hanák (táta Eddie). 

   Po cestě jsme se ještě stavili nabrat vodu 
do kanystrů, kdyby náhodou netekla  (a dobře 
jsme udělali). Když jsme přijeli na místo, 
vysedli jsme z aut a začali batohy vynášet z 
kufru. 

Odemkli jsme hlavní vchod, holky se nahrnuly dovnitř a začaly si prohlížet 
jednotlivé místnosti. Nejvíc se jim líbil pokoj, kde budeme spát, protože v 
místnosti stál šíleně rozladěný klavír!!! To ale holkám nevadilo... 

   Vybalily jsme se a pak už jsme se pustily do přípravy oběda: špagety se 
zeleninovou omáčkou (tu dělala Eddie doma, jelikož na kamnech by se vařila asi 
sto let). Moc nám všem chutnala! 

Ještě jsem se nezmínila o tom, 
že nám opravdu netekla voda, 
takže jsme byly rádi za tu, co 
jsme po cestě nabrali. :) 

 Po obědě se Ledňáčci vydaly 
do kláštera, který jak jsme později 
zjistily, byl zavřený. Tak jsme se 
alespoň šli podívat do kostela a 
obešly si klášter. Vrátily jsme se 
na chatu, a tam jsme posvačily. 
Po svačině jsme se učily měřit 
pomocí měřítka vzdušnou vzdálenost na mapě a azimuty. Potom jsme chvíli 
škádlily Lenku :) a holky „hrály“ na piano. 

Když jsem to už nemohla vydržet, šla jsem Ledňáčkům ven připravit cestu za 
pokladem. Vrátila jsem se asi o půl hodiny později, a protože se už stmívalo, 
dovolila jsem holkám, že si s sebou mohou vzít baterky. Vysvětlila jsem jim 
pravidla a šlo se na věc :) Hra se holkám, podle jejich vyjádření, líbila.  

Když jsme se vracely, čekalo na nás překvapení: táborák, který nám také 
sloužil na přípravu večeře: párky s chlebem či rohlíkem. U ohně jsme si po jídle 
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ještě zahrály hru, kterou si přichystaly Mišpule a Surikata. Asi v 20:30 jsme se 
přemístili zpět do chaty, protože holkám už byla zima. 

Tam jsme si ještě zahrály mikádo a šachy, vyčistily si zuby a šli nahoru. Spaly 
jsme tak, že Mišpule, Čača, Surikata a Eddie spaly na dvou k sobě přisunutých 
postelích a Kája s Lenkou spaly každá na jedné. S malými komplikacemi jsme 
nakonec usnuly asi v 1:00. 

 
DRUHÝ DEN: 

   Probouzely jsme se za nepříjemného zvuku jdoucího od Káji a Lenky :) Po 
chvíli se Lenka s Kájou také vzbudily. 

K snídani byla míchaná vajíčka. Po snídani jsme si šly vyčistit zuby a 
zacvičit, abychom si mohly vybarvit další okénka Modrého života, který doteď 
plníme. 

 Asi v 8:30 jsme se teple oblékly, nasedly do aut a jely směrem Králíky na 
pevnost Hůrka, zajímavou hlavně původními pancéřovými vraty a funkčním 
šikmým výtahem pro přepravu vagónků s nákladem. Líbilo se nám tam, ale Kája 
byla unavená. 

   Když jsme přijely na chatu, Eddie, Lenka a Mišpule začaly připravovat 
oběd: gulášovou polévku. Ostatní holky uklízely. Jakmile jsme polévku dovařily, 
zavolaly jsme ostatní k jídlu. Musím říct, že se nám podařila!!! 

   Po jídle jsme ještě douklízely, naložily batohy do kufru auta. A jelo se 
domů... Akce se mi velice líbila a patřila k nejlepším, co jsem, kdy zažila. 

                                                                                                                Eddie 
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LEDŇÁČKOVÉ V ÚNORU NESPÍ! 
 
Z POHLEDU RÁDKYNĚ: 
 

   V měsíci hladu Ledňáčci nezaháleli a rozrostli se o dvě nové členky: Áďu a 
Verču. Na schůzkách hrajeme různé hry, které připravují Lenka a Eddie. Také 
jsme se začaly učit Semaforovou abecedu. 

   O víkendu 15.2.-
16.2.2014 jsme si udělaly 
družinovou výpravu. K 
dispozici jsme měly chatu v 
Horní Hedči (pozn.: viz 
článek) Akce se nám moc 
líbila a určitě si ji někdy 
zopakujeme. :) 

   Na další schůzce byly 
Ledňáčci spojeni s Koníky 
(Cipísek, Anežka, Kačenka, Maty, Kubík, Liduška, Amálka). Dále si na této 
schůzce Mišpule se Surikatou splnily Nováčkovskou zkoušku, a tak se staly 
právoplatnými členkami naše kmene. :)  

   Nenechaly jsme si ujít ani dobrovolnou akci Kouřové signály, konající se v                                            
Zábřehu. Zde jsme pomáhaly u občerstvení a vstupenek. Mičkinikwa si připravil 
velmi zajímavý projev, rozdělen do tří částí a prezentaci. Na začátku další části 
přednášky rod Ledňáčků za doprovodu Kiwiho a Javora zazpíval píseň k západu 
slunce Eluila maya zula a píseň na svolávání k jídlu Kanin danebá sínin. Akce se 
povedla!!! 

   Místo poslední schůzky Ledňáčků se ve Zvoli konala kmenová akce. Té se 
zúčastnili ve velkém počtu hlavně Koníci a Káňata. Hráli jsme v družstvech 
spoustu her. I když jsme byli jen venku na parkovišti nuda rozhodně nebyla!! 

   V tomto měsíci měly Ledňáčci skvělou docházku, krojovanost i vybavenost 
a tímto je moc chválím! Wašté 

 
                                                                            Eddie, owačira klanu 
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Z POHLEDU VEDOUCÍ: 
 

V měsíci únoru jsme nedělaly družinovou ligu, takže jsme mohly o to více 
hrát hry. Ale nejen to. Zkoušely a učíme se dorozumívat s praporky (tedy zatím 
bez nich), ty si budeme muset teprve ušít.  

Rozrostly jsme se o dva 
nováčky, Adélku a Verunku. 
Doufáme, že se jim s námi 
bude líbit a vydržíme spolu co 
nejdéle. 

Jednu schůzku jsme 
s Koníky věnovali „Setkání 
s Jakarim.“ Mičkinikwa to 
pojal jako malou náborovou 
akci do Koníků a protože 
pomáhala spousta dospělých, mohli se Ledňáčci učit tkát na stavu.   Zezačátku to 
moc nešlo, pravda, ale vzaly si stávky domů a na další schůzku donesly krásné 
náramky a tím si také splnily Orlí pero. 

15. – 16. jsme měly víkendovku. Udělaly jsme si výlet na chatu do Hedče, 
která patří rodičům od Eddie.  

Další společnou schůzku s Koníky jsme měli, protože Mišpule, Surikata a 
Kája si s Mičkinikwou dělaly nováčkovskou zkoušku. Kromě Káji, u které jsme 
zjistili, že se nemá druhou část podle čeho učit (a ani nám to neřekla), tak Surikata 
i Mišpule nováčkovskou zdárně dokončily. Moc gratuluji! 

V sobotu 22. jsme 
pomáhaly na 25. 
výročí založení našeho 
kmene. Moc se nám to 
líbilo. Přejeme kmeni 
dalších 25 let.    

 
 
 
Za vedení Shawnee 

 
 Lenka 
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SETKÁNÍ K XXV. LETŮM ČINNOSTI 
 

Celá akce začala dlouhou přípravou a to především zajištěním odpovídajících 
prostor. Ono se to řekne, ale aby tam bylo vše potřebné a nebylo to za šílené 
peníze, není jen tak. A proto jsem byl rád, že se mi podařilo vyjednat Křesťanské 
centrum Apoštolské církve, které jsem do té doby vůbec neznal. Setkávání 
s těmito lidmi v průběhu akce bylo velice příjemné a byly nastíněny plány do 
budoucna (pronájem tábořiště apod.). 

  Další důležitá část přípravy byla samotná prezentace. Sestavit nějaký 
vzpomínkový blok z tisíce fotek nebylo jen tak. Mnohdy hotové stránky jsem pak 
několikrát předělával, jelikož jsem si myslel, že jsem našel lepší fotku a třeba to 

nebyla ani pravda. Některá období se zase těžce tvořila, protože nebylo dostatek 
fotografického materiálu. Poslední roky třeba kmen nemá skoro žádné fotky, a tak 
jsem čerpal ze složek v mém počítači, které jsem si nastřádal od různých 
přispěvatelů.  

V konečné verzi pak měla prezentace 316 MB a první zkouškou prošla na 
„Víkendu Starých pák v Deštném“ v Orlických horách, kde jsem ji mohl 
promítnout osazenstvu kmenů Ksigudanu a Shawnee. Po pár připomínkách jsem 
ji pak obohatil o nové fotografie, a podstatně ji zvětšil, a výsledek jste mohli vidět 
toho 22.2.2014 v KC. 
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Mezi ty nejstarší fotografie patří i toto foto, které zachycuje Šavany a se svoji 
tehdy oddílovou vlajkou, kterou jsem nechal vyšít u mé kamarádky Zvonka, které 
tehdy chodila do oddílu Žáby. Později tuto vlajku ukradli nějací darebáci 
v průběhu tábora a již ji nevrátili. Fotografie pochází z tábora 1988, který se konal 
u Horních Studének na tehdy již tradičním místě zábřežských oddílů. 

  O zajištění občerstvení 
jsem požádal Kiwiho, který 
také vše potřebné dovezl až 
na místo. Nemoci si 
nevybírají  a tak jej napadl 
nějaký bacil, ale přesto tam 
s námi vydržel a společně 
s Lednáčky (Eddie, Surikata, 
Čača, Mispule a Adéla) měli 
i program, který jistě byl 
pěkným kulturním zážitkem a 
potvrzením naší indiánské 

motivace. Kiwi, Javor a holky se ujali prezentace indiánských písní, když jsme 
startovali po přestávce další blok fotoprezentace. 

Návštěvníci si také mohli zakoupit něco k pití, a také na zub. Prostě zajištění 
fungovalo bezvadně, a také šatna se nám velice hodila, a všichni si tak mohli 
odložit své věci a nikde se pak jen tak neváleli. Přece jen se sešlo velké množství 
lidiček. 

A kolik se nás vlastně sešlo? Díky Sachemovi Sokolovi, který udělal a 
namnožil pěkné barevné vstupenky víme, že bylo rozdáno více jak 70 vstupenek, 
ale všichni ji určitě neměli, takže odhad návštěvnosti se pohybuje okolo 80 lidí. 
Bomba! Čekali jsme maximálně 
50 a tento velký počet účastníků 
nás mile překvapil a potěšil. I 
přesto nedorazilo několik lidiček, 
kteří nám to slíbili a prostě jim do 
toho něco vlezlo. Pokud to příště 
půjde, snad dorazí. Kdy to bude? 
Já bych to viděl za necelých 5 let, 
k těm našim třicetinám   

Návštěvníci si kromě dlouhé prezentace, která se věnovala všem rokům 
kmenové historie 1988-2014, mohli sednout do klubovny Royal Rangers Zábřeh a 
tam v klidu prohlížet všechny naše dochované kroniky a zájem byl veliký. Mezi 
návštěvníky jsem viděl i rodiče našich bývalých členů jako paní Hoškovou, 
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Davidovou a další rodiče. Vzpomínali zde také samotní členové. Přišli nás 
podpořit také ti nejstarší žijící pamětníci z dob 
skautingu po válce, bratr Lexman a sestra Lída 
Vojtková, kteří  na naše akce pravidelně chodí. 
Pozdější skautské členstvo z let 1968-1970, zde 
zastupovali především staří Severáci- 3. oddíl 
Zábřeh – Milan Gebr a Rony- Mirek Čermák. 

Ze Šumperka z tábornického oddílu dorazil 
také kamarád a dlouholetý vedoucí Tomáš 
Lešinger a dle jeho slov se mu u nás moc líbilo. 

Skautský okres zde zastupovali bratři Stopař, 
Waope, Luboš Skácel (Štíty), Radek Loska – 
bývalý předseda Krajské rady Junáka Olomouc. 
Jinak se dá na adresu okresu napsat , že nás opět 
nepřekvapil svým zájmem 

Návštěvníky celé akce jsme se pokusili zaznamenat na účastnický list, který 
ležel u vstupu, kde každý po podpisu obdržel pěknou vstupenku.  

Celou prezentaci jsem doplňoval vzpomínkami na jednotlivá období, a tak se 
dostalo na mnohé legendy kmenového života, jako byl Datel, Sokol, Žabák, 
Vrána, Agitan, Číro a mnozí další. Mohl jsem čerpat hlavně z humorných čísel 
táborových Okalůz, které se dochovaly v mém archívu, a proto vám také několik 
perliček napíši i na závěr mého článku. 

Účastníci se rovněž mohli prohrabávat ve skoro 1000 fotografií, které jsem 
dal k dispozici a každý si mohl za pár korun zakoupit kolik jich chtěl. Byl o to 

velký zájem, jak dokazuje i tato 
fotografie. Na závěr jsem byl 
překvapen aktivitou Starých pák 
– bývalých členů kmene, kteří se 
rozhodli mi zhotovit a na akci 
předat pěkný dar, ale nebyli 
osamoceni a také moji přátelé 
z Veterangreenu mi darovali můj 
osobní erb. Všem děkuji a vážím 
si jejich aktivity a darů. 

Akci jsme zakončili okolo 
18:30 a v pohodě jsme odcházeli 

do svých domovů. Většině pomocníků jsem už poděkoval v našem Kůrovníku a 
vážím si všech co pomáhali a i těch, kteří dorazili, díky! 
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GENERACE STARÉ PÁKY A TI o něco MLADŠÍ 

 
 
 
 

 
 
 

MLADŠÍ GENERACE 

 
Část starších účastníků se mi podařilo vyhledat v archívu, tak vám je tady 

můžu představit.  
Vrchní část Staré páky tvoří  fotografie Hraboše, Sivena, Tateyopaha, Ajagua, 

Tahoanaha, Kiwiho, Wablatanagy, Sokola, Křečka, Pižly, Vyžírky, Ostříže a 
Grizzlyho z Manata let 1991- 1993 či se tu objevil i Wyoming. 

Mladší generace je  zastoupena Béďou, Stopařem, Waopem, Helčou, Kutilem 
a Šmodrchem. 
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VZPOMÍNKY Z OKALŮZY 
  

Okalůza (z dakotského vítr) je tradiční název pro táborový časopis kmene 
Shawnee, který vychází od roku 1990. 

 
Roč. 4: 
Pátrání!!! 

Pátrá se po zneuživateli započatého díla 
táborové latríny, který použil zařízení aniž by bylo 
hotovo.Hlaste prezidentovi HBSČ Agitanovi. 
Viníka oznámíme v Okalůze 
Báseň: 

Albín to je hora masa, Datel však je naše klasa 
Vyžírka se zase vtírá, s Albínem na latríně 

odpočívá 
Albín odjel, to je smutku, Datel je však bez 

zármutku. 
Táborová postel 

Datel říká: Mám šikmou postel, a tak jsem si za 
ni dal batoh a tašku, abych padal do měkkého. 
První zranění tábora 

Po vyhlášení soutěže o nejzajímavější zranění našeho tábora se do listiny 
možných adeptů na zisk hlavní ceny zapsal člen rodu Medvědů Žabák. Ten nás 
chtěl ohromit 3 cm otevřenou ranou na noze. Z Diplomata se rázem stal horský 
šerpa a milého Žabáka nám odnesl k doktorovi. 
(Auta jsme tehdy ještě nepoužívali ) 
 
Další ročníky Okalůzy přinášejí toto : 

 
Káně měl klíště v uchu. Zde se názorně 

ukázalo, že klíšťata lezou i na káňata! 
Nový styl zdravení! 

Wyoming navrhl nový styl zdravení Pižly. 
Jednalo se o pozvednutí bederky. Návrh 
Wyominga byl schválen. 
Číro a kakao 

Číro se v jídelně potkal s kakaem.Vůbec se 
radostně netvářil? Jen jeho zadní část tomu 
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prokazatelně nasvědčovala 
Teplá voda! 

Dnešní ráno nás všechny šokoval Standa 
sdělením, kde je teplá voda na zuby! 
Kuchyň a Datel 

Rod Medvědů měl službu v kuchyni a 
nováček Datel si sedl do kuchyně na desku. 
Zrovna se však objevil jeho oblíbenec Albín a 
svým typickým hlasem vojáka z povolání říká 
Datlovi: „Datle, nechceš si náhodou lehnout 
doprostřed kuchyně?“ A Datel mu na to 
odpovídá: „Ne, mě stačí, když tam sedím!“ 
Datel a lakros 

Jako každý správný letní tábor s indiánskou 
tématikou nevynechá hru lakros. Datel dostal už 
asi desátý gól a jeho tým byl z toho nešťastný a Datel prohlásil: „To mám ale 
štěstí, ještě že mě ten míček netrefil.“  
                                                                                Pro BK - Mičkinikwa 

LT 1998 Kluci hrají čambrlu. Zprava: Vyžíra, Hranostaj, Jezevec a Tangyway 
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VÝZNAM BAREV NA ROUCHU 
 

Symbolika barev obřadních rouch i znaků 
na nich je převzata z tradic prérijních 
indiánů. Význam barev se liší v každé 
kulturní oblasti na zemi, stejně jako 
jazyk. V některých zemích je černá 
barvou smutku, v jiných naopak barvou 
radosti a podobně bychom mohli rozebrat 
symboliku všech barev. My se zaměříme 
na všeobecně vžité významy, tak jak je 
definoval „Wagamedův wampum Neske- 
nonu“ od prvního šamana Hiawathy již 
v roce 1971. 
 

 
 Modrá – obloha, modravé dálky, voda 
 Žlutá – slunce, štěstí, věrnost, stálost 
 Černá – radost, stín, obřadní barva  
 Červená – oheň, krev, krása, život 
 Bílá – čistota, ušlechtilost, něžnost, oblaka 
 Hnědá – země, dřevo, práce 
 Zelená – příroda, léto, hledání, nezkušenost, hojnost 
 Další barvy prérijní indiáni nepoužívali, ale zejména dívky, si je 

občas volí jako podkladovou barvu roucha (oranžová, fialová, 
růžová, šedá, tyrkysová…) Kulturní oblast indiánů Náhorních plošin 
(Nez Percé ad) používala korálky těchto barev na svých výšivkách na 
kůži. 

 
Šamani Midewiwinu si na základě symboliky barev stanovili určitá pravidla, 

která se dodržují dodnes: bílou podkladovou barvu roucha může používat pouze 
šaman. Černou barvu roucha mohou používat pouze ohnivci či se využívá na 
zvláštní obřadní roucha.  
                                                                                           
                                                                                     Šaman Tuwanakha 
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KMENOVÉ BODOVÁNÍ JAVOROVÁ NAŽKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
jméno prosinec leden únor celkem  pořadí 
Eddie 438 573 404 1415 1 
Čača 269 300 337 906 4 
Javor 339 494 286 1119 2 
Surikata 342 369 278 989 3 
Mišpule 90 172 270 532 10 
Kája 131 299 255 685 6 
Michal 232 335 202 769 5 
Skřítek 177 200 128 505 11 
Adéla 0 0 126 126 18 
Burák 193 265 106 564 9 
Verča 0 0 106 106 19 
Hobit 72 204 104 380 14 
Honza 128 182 102 412 12 
Nad 121 352 100 573 8 
Drápal 72 236 94 402 13 
Opičák 127 123 90 340 15 
David 30 89 44 163 16 
Smíšek 177 293 128 598 7 
Luk 77 78 0 155 17 
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Umím si dobře zabalit batoh na výpravu? 
 

Batoh je veledůležitou součástí naší turistické výbavičky. Hoví si na našich 
zádech dlouhé hodiny. Výběru batohu a jeho balení bychom měli věnovat velkou 
pozornost, vždyť má být spolehlivý pomocník našich cest, má nám krýt záda a 
věrně sloužit.   
Jak si zabalit batoh 

Na batohu povolíme všechny  pásky, přezky a spony. Při rovnání věcí do 
batohu střídáme stlačitelné a nestlačitelné věci (svetr - konzerva). Spacák 
ukládáme nejlépe na dno batohu, těžké věci by se měly octnout co nejblíže zádům 
a co nejvýše. Na lehce přístupné místo (do horní části batohu nebo do kapes) 
ukládáme především pláštěnku, přezůvky a svačinu. Pláštěnku a přezůvky 
potřebujeme většinou rychle vytáhnout, nezdržovat se zbytečným hledáním. O 
svačině platí totéž, je šikovnější pohodlně vytáhnou svačinu ze snadno 
přístupného místa, než vytáhnout všechny věci z batohu a následně najít 
slisovanou svačinu na dně batohu.  Po pečlivém narovnání věcí v batohu postupně 
utáhneme kompresními pásky po bocích a poté i po délce batohu. Náklad se pak 
nemá snahu sesypat na dno batohu, ale rozprostře se po celé délce zad a ponese se 
tak daleko pohodlněji   

Několik postřehů závěrem: 

- Naprosto nevhodné je další 
zatěžování rukou igelitovými 
taškami. Pokud můžeme, vše 
ukládáme do batohu. 

- Lépe se zabalí málo věcí do 
velkého batohu, než obrovská 
hromada do malinkatého. Pokud si můžeme vybrat použijeme batoh větší. 
Ovšem platí, čím větší batoh mám, tím více zbytečností s sebou zabalím. 

- Můžeme-li si vybrat, kde bude batoh celý den uložen, zda na slunci či ve 
stínu, prodlužme mu život pobytem ve stínu. 

- Nejčastěji používané věci (pláštěnka, svačina, fotoaparát, přezůvky, 
časopis …) umístíme do snadno dostupných kapes batohu. 
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- S batohem na zádech nesrážíme spoluobčany ani kompoty v obchodech. 

- Batoh ležící na zemi má v ohrožení své přezky a spony, které pohorkám 
kolemjdoucích těžko odolají. Vyžeň své kamarády, ať si sednou pěkně na 
svůj a ne na tvůj batoh. 

- Batohem neházíme, neválíme zbytečně po zemi. Špinavý batoh očistíme 
mokrým hadříkem. 

- Neproklínejte svůj batoh první den putování. Určitě není tak špatný, jak 
se vám zdá, to spíše vaše rozmazlená záda nevěří, že to s tím nákladem 
myslíte vážně. Po dvou dnech nošení to přejde, nebojte … 

 
Vím, jak se správně oblékat za každého počasí? 

 
Pravidlo, že pro pobyt a hlavně pohyb v 

přírodě je vhodnější oblékat několik tenčích 
vrstev místo jedné silné, platilo už dávno 
před tím, než trh zaplavily všechny možné 
typy speciálního oblečení. Většina z nás 
nemá dost peněz na prádlo speciálně 
upravené pro vysokohorskou turistiku a 
tudíž musíme vystačit s běžným šatníkem. 

- oblékejme se vždy tak, abychom se 
při pohybu co nejméně potili, ale 
zároveň tak abychom zabránili 
nastuzení. 

-  Nekoukej na to, jak se obléká Tvůj 
kamarád.  Metabolismus každého 
člověka je totiž velmi individuální 
– každý se jinak potí, jinak odolává 
chladu i únavě. Je například obecně 
známo, že ženy jsou mnohem 
náchylnější k prochladnutí než muži, ale méně se potí. 

- Propocené prádlo co nejdříve sundej! V zimě při nejbližší příležitosti 
vyměň za suché a vlhké dej sušit. Používej co nejvíce prodyšné prádlo. 

- Při pohybu se oblékej méně, ale při každém zastavení buď připraven 
přidat na sebe další vrstvu oblečení.  
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Vím, jak se chovat v přírodě i na ulici? 
 
Zakladatel ČSOP (Českého Svazu ochránců přírody) a dříve TISu, kamarád 
Otakar Leiský – Ralf, napsal báseň Velký zákon. Je v ní vše o tom, jak se má 
správný táborník chovat. 
 

VELKÝ ZÁKON                         Ralf - Otakar Leiský 
 
 

Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí! 
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí 

a netkni se jich nešetrnou dlaní, 
jež z neznalosti někdy krutě raní! 

 
Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou 

a v jeho světle ber se stezkou jistou, 
neb měsíc klam je - právem noci spánek 
a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek! 

 
Měj bystré oko, neviděn vše shlédni 

a tiše kráčej, zvěř jak o poledni! 
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí, 

buď strážcem ticha, který za klid ručí! 
 

Svůj tábor ukryj, oheň střež jak poklad, 
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad, 

že byl tu člověk! Koho stopa zradí, 
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí. 

 
Měj v úctu vodu! Čím je bez ní země? 

Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně. 
 

Vše uč se chápat - celičký svět vůkol! 
Je chránit život posvátný tvůj úkol! 

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí 
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí! 

 
               Z Bojovníkova wampumu Ksigudanu (2005)     Tuwanakha



Úvodní stať ke Stoupání na Horu 

 
Mnozí z vás mladších si možná na Sněmu říkají, jak je to možné splnit třeba 

sto nebo i více Orlích per. Líbilo by se jim, kdyby i u jejich jména figurovalo co 
největší číslo, ale neví jak na to a vlastně nechápou proč vlastně plnit Orlí pera. 
Vždyť přece bez nich se dá žít také a možná i pohodlněji. Pokusím se o vysvětlení 
z mého pohledu. 

Člověk je výjimečný tvor, který se od zvířete odlišuje především svou myslí. 
Většina zvířat se řídí pouze svými instinkty, ale o svých činech příliš 
nepřemýšlejí. Byl nám dán ohromný Dar a je proto naší povinností jej naplno 
využít. Cest k úplnému poznání sebe sama je mnoho, naší Cestou je Poznání skrze 
Moudrost Matky Přírody.  
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Původní obyvatelé pevnin samozřejmě neznali moderní vymoženosti naší 
doby, ale přesto nás v mnohém předčili. Proč? Žili v souladu s přírodou, znali 
dovednosti, na které se již dnes zapomnělo a jejich tělo i duše bylo všemi těžkými 
zkouškami „přetaveno“ v bytost dokonale na vše připravenou.  Bohužel 
samozvaní vůdci náboženských i válečných spolků přivedli naši společnost 
k apatickému životu. Stali jsme se nemyslícím davem a pokud někdo chce něco 
víc, je nemilosrdně sražen zpět do šedivé všednosti. 

Kdo touží po Poznání, ten hledá Cestu. My jsme si po vzoru Ernesta T. Setona 
zvolili za Cíl našeho snažení Návrat k pramenům. Činy, které plníme – Orlí pera, 
jsou zapomenuté znalosti člověka, které však formovaly a formují naše tělo i 
Ducha. Každá nová znalost, kterou kdekoliv získáš formuje Tvůj charakter a 
záleží jen na Tobě, zda chceš být pouze jedním z šedého davu, jenž pro mlhu před 
očima nevidí Slunce, nebo člověkem, který má svůj názor a své místo. Takový je 
ve svých názorech pevný a každá zkouška na něj kladená je pro něj výzvou 
k další činnosti, kamenem, který je nutné odvalit z cesty, abychom mohli kráčet 
dál. 

Stejné je to i s Orlími pery, jsou 
to vlastně takové kameny v cestě, 
které se snažíme odvalit a s každým 
kamenem jsme silnější, chytřejší i 
zručnější. Je to výzva a zaleží na 
vás, zda ji přijmete, nebo kámen 
raději obejdete či dokonce raději 
zbaběle utečete zpět. Ale pamatujte, 
že ten kdo uteče před malou 
zkouškou, pak bude utíkat před 
těmi velkými celý život. 

Náš Zápisník Orlích per je plný 
výzev (či chcete-li kamenů) a máte 
možnost postupně si vybírat ty, 
které se vám zdají lehčí a po 
„tréninku“ přejít i na „větší kalibr“. 

Přiznávám, že Cesta, kterou 
jsme zvolili není právě jednoduchá, 
ale nejste na ní sami a pokud již 
nikdo něco zná, jistě se s vámi u 
své znalosti podělí. 
 
                        Sachem Tuwanakha 283 OP/ 27 M 
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