KŮROVNÍK Č.36
VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee

Seigo, bratři a sestry!
Tak máme tady další listopadový týden a počasí je opravdu podzimní. Na některých
stromech už není listí a jiné si jej ovšem ještě dlouho podrží. Na svých zimních
výpravách mnohdy vidíme staré statné duby, které si své listí někdy udrží až do
jarních měsíců, než začne rašit listí nové. V nejbližší době nás čeká právě taková
klasická podzimní výprava a ta bude probíhat v lesích nedaleko obce Zvole. Akci
bude řídit Sagamor Ječmínek za podpory Sachema wagameda Wyominga.
Pod jejich vedením se můžete těšit na zajímavý program, kde společně pokročíme i
v plnění Orlích per, vždyť 90. sněm kmene se blíží 

Na 90.sněmu dojde k malé soutěži o nejmenší, nejvybavenější a
nejzajímavější Krabičku poslední záchrany. Takže už teď se můžete
pomalu zamýšlet, jak si svoji Krabičku doplníte či si uděláte novou.
Když se podíváte na internet najdete plno námětů jak na to Velikost
KPZ nesmí přesáhnout tyto rozměry: 15x10x8 cm. Pro naše nováčky
vypíši základní věci, které by tam měli být- náplast, kousek svíčky, 10 či 20 Kč, kousek
provázku a drátku, zavírací špendlík, 3 sirky a škrtátko, hřebíčky, kousek březové kůry,
jehla a nit, pár špendlíků, pár knoflíků, kousek papíru a tužky. Ovšem dle uvážení si to
můžete doplnit o věci, které se vám mohou v případě nouze hodit. Krabička není nafukovací a
je třeba šetřit s místem. Já jsem začínal s krabičkou od mýdla a později se mi
osvědčila tabatěrka. Dneska ovšem se dá sehnat mnoho lepších krabiček
s uzávěry apod. Výsledky budou započítány do Javorové nažky a jak víme
každý bodík se nakonec počítá ….

90. SNĚM KMENE SE BLÍŽÍ
Začátkem měsíce prosince se bude konat již 90 jubilejní sněm kmene ! Já
bych vám v tomto čísle napsal bojovníky kmene, kteří na posledních dvou
sněmech žádali o OP.
 88. sněm kmene – Vanata Jenny, Vanata Viky, Vanata Kika, Vanata
Áďa, Burák, Vanata Dračák, Mrzout, Sagamor Top, Vanata
Ičigo,Vanata Piedro , Gaosed Javor a Mája
 89. táborový sněm – Vanata Kika, Drápal, Sagamor Top, Vanata
Ičigo, Vanata Dračák, Gaosed Javor a Sagamor Ječmínek
 Na sněmu Mazaskazi Wanča si nechal udělit OP – Va. Piedro
 Na sněmu Midewiwinu pak Vanata Piedro, Sagamor Ječmínek a
Sachem Mičkinikwa.
V nejbližší době se objeví nová Slavná třináctka bojovníků a třeba tam bude i Tvé jméno. Na
příštím sněmu se můžeš pokusit vystoupit o stupínek výš a já Ti to přeji .

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE
… jelikož jsme oddíl s indiánskou tématikou a oddílu se u nás říká
kmen, připravil jsem si pro vás malou bodovanou soutěž do Javorové
nažky. Tvým úkolem bude si do deníku nakreslit indiánský obrázek a
vypsat tam co nejvíce indiánských náčelníků. Za obrázek máš 10 bodů
a za každého náčelníka, kterého vyhledáš v knize a internetu, máš
bodík max. však 10 bodů. Nezapomeň připsat z jakého kmene náčelník
byl. Hodnocení bude v rukou vašich rádců, kteří jej pak zanesou do
bodování jednotlivců.
… schůzka rodu Hadů a Ledňáčků, kterou
vedla Lenka s Drakem, přinesla také plnění podmínek do Zasvěcovací
zkoušky kmene Shawnee. Nejvíce podmínek si splnili Jirka a Ondra a
moc je chválíme. Pro oba nováčky jsou to důležité body do Nováčkovské
zkoušky. Body si také splnila Sára, Týna, Fidli a Franta a to je moc dobře.
Na příští schůzce budeme pokračovat A snad se posuneme o kousek dál.
… na schůzce Manata/ Hadů / byli Ondra, Fidli, Jirka, Martin, Franta. A
u holek z Ledňáčků to bylo hned 7 dívčin a to – Čača, Nikolka, Pírko,
Bára, Týna, Adéla a Edita… celkem 12 
… schůzka Vlků pod vedením Sagamora Topa a Sagamora Ječmínka
přinesla pěkných 10 bodů za deník pro Sg. Topa a jak napsal člen vedení
kmene Ječmínek – Top šel do sebe a 10 bodů si skutečně zasloužil. I
redakce Kůrovníku mu to přeje..
… pomocníkem pro rod Vlků v hudebním světě bude
členka Mazaskazi Wanča Skřítek, která Vlkům pomůže
při přípravě na sněmovní Soutěž rodů. Kdo nakonec
získá titul Zlatého orla se uvidí. Rozhodovat budou
hosté na 90. sněmu – družina pak získá pěknou cenu.
… blíží se 90.sněm kmene a na něm možná budou i
nová roucha bojovníků kmene Shawnee. Pro sněm s číslem 91. vypisuje Rada OP,
pod vedením šamana kmene, soutěž o nejhezčí roucha. Kategorie zlatá získá 150
bodů , kategorie stříbrná získá 100 bodů a kategorie bronzová získá 50 bodů . Bližší
info přinese další kmenový časopis Březová kůra či Kůrovník.
… písničku na sněm si už vybraly rody Sov a Ledňáčků. V tomto týdnu si jistě vyberou své písně i
zbývající šavanské rody.
.. příští číslo Kůrovníku přinese také nové skautské přezdívky z rodu Manato a Ledňáčků. Všichni
členové tak bojují o splnění dalšího bodu do nováčkovské zkoušky.
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…
Pozor, kamarádi – děvčata a hoši z kmene Shawnee. Pro nejlepších
7 členů oddílu a pro členy pracovního kruhu (ten je tvořen rodiči a
přáteli, kteří činnosti kmene pomáhají), je na konci školního roku
připravena velká odměna a to celodenní výprava do lanového
centra a velký turnaj v bowlingu a velký dort  Kdo bude
nakonec tím Šťastným účastníkem záleží jen na vaší
docházce, která je velice důležitou součástí naší činnosti.
Nenechte si ujít jedinou akci a nelitujte času si družinovku nahradit
u jiného rodu 
Pro nejlepší z vás tuto akci připravuje Mičkinikwa a Tahoanah.
KONTAKT : mickinikwa@seznam.cz, mobil – 773640264
Pro členy kmene Shawnee vydal Slavomír Václavský -Mičkinikwa

