KŮROVNÍK Č.40
VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee
DOCHÁZKA – JAK TO VYPADÁ PO 3 MĚSÍCÍCH.
Posledně jsem vám napsal něco o celoroční odměně pro
nejlepší Stovkaře a tak jsem poprosil Sagamora Ječmínka, aby
mi docházku spočítal a já vám ji v tomto čísle odhalím, ať víte
jak si na tom kdo stojí

KDO JE DNES MEZI STOVKAŘI
Sagamor Top – 100%
Gaosed Javor – 100%
Vanata Jenny – 100%
Vanata Piedro 100%
Vanata Kika - 100%
Nováček Čača – 100%
Vedení kmene se v po novém roce pokusí zdramatizovat boj o
tuto cenu a tak se můžete těšit na nějaké VIP akce 
Doporučujeme si co nejdříve zakoupit či sehnat dobrou
kmenovou výstroj (tj. správné oblečení na výpravy a schůzky, které bude vstupenkou na některé VIP
akce).
Určitě už teď všem můžeme slíbit, že za tu námahu to stojí…
Jsme ovšem teprve na začátku Velké šavanské soutěže % docházky v roce 2012-2013 o hodnotné
ceny, a tak neváhejte a snažte se chodit na každou družinovou nebo kmenovou akci. Určitě se v tomto
šavanském roce nebudete nudit.

SLAVNÁ TŘINÁCTKA OP SHAWNEE
Historická 13 nejlepších bojovníků se sestavuje od samotného vzniku kmene Shawne. Dnes vám
ovšem uvedu jen 13 bodovaných bojovníků a tu celkovou pak v příštím čísle Březové kůry. Tam
budou všichni oficiální členové našeho kmene.

1.
2.
3.
4.

Sagamor Top
Gaosed Javor
Vanata Viky
Vanata Jenny
Vanata Piedro
6. Vanata Áda
7. Vanata Kika
8. Vanata Ičigo
9. Bojovník Drápal
10. Bojovník Mája
11. Bojovník Nad
12. Bojovník Burák

- 87 OP
- 49 OP
- 19 OP
- 18 OP
- 18 OP
- 17 OP
- 14 OP
- 11 OP
- 9 OP
- 7 OP
- 4 OP
- 2 OP

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE
… máme za sebou 90. jubilejní sněm kmene.
Vzal jsem si do rukou dobové záznamy z prvního Sněmu našeho kmene, který se
uskutečnil 21.května roku 1988. Konal se na Liščích doupatech a Sněm tehdy
řídil wagamed Tiskemanis (dnes již bohužel není mezi námi, zemřel před 15 lety).
Na tomto sněmu je zvoleno první náčelnictvo Šavanů a to náčelník Sachem
Mičkinikwa, degandawídou Sachem Tonkahiska a podnáčelníkem byl jmenován
Sagamor Káně (mladší bratr wg.Ajagua).
Na sněmu bylo uděleno 123 OP a 4 Mistrovství Lesní
moudrosti.
Sněmu se také účastnil Sachem Lelašikah, jako zástupce
kmenů Midewiwinu.
Uplynulo hodně času a Šavani tu stále jsou a Midewiwin
také a to je moc dobře
Na našem 90. sněmu se do čela volí nové vedení - funkci
degandawidy bude zastávat Sagamor Ječmínek a funkci náčelníka Sachem
Mičkinikwa.
… ocenění Březový lístek na Sněmu z rukou náčelníka převzala rádkyně rodu Sov Jenny a rádce rodu
Mývalů Piedro. Třetí stupeň pak Věrka za leštinské rodové skupiny ve Zvoli.

VÁNOČNÍ NADÍLKA VE ZVOLI
… v sobotu 21. prosince 2012 se v prostorách obce Zvole uskuteční tradiční kmenový podnik a
to Vánoční besídka pod vedením Sachema Ohiyesy, který se na vás už těší a jako tradičně si
připravuje zajímavý program.
Vánoční setkání kmene je veselé a radostné a i vy k atmosféře kmenových
vánoc můžete přispět. Mějte dobrou náladu, udělejte hezké dárečky pro
své kamarády ve kmeni či družině. Každá šavanská družina si nachystá
krátkou scénku či divadlo, které obohatí vánoční program. Zase si společně
zazpíváme a určitě to bude pěkné, protože náš zpěv je stále lepší a to je moc
dobře. Informace k besídce dostanete na družinové schůzce a také na své emailové adresy.
Hezké dárky si pro vás připravuje i náčelnictvo.
… v obecních zpravodaji vyšel článek o ocenění členů střediska Leština a Trojky Shawnee Zábřeh. Je
to dobrá propagace naší práce v činnosti našeho kmene.
… poslední informace z řad našich rodů hlásí , že svou činnost ukončil nováček Tomáš z Mývalů a
také nováček Čenda z rodu Vlků. Oběma hochům oddíl nepřirostl k srdci a tak je dobře, že se vrhnou
na pro ně třeba zajímavější program- jako třeba thajský box v případě Tomáše 
… na zábřežském Čilikothu se plánuje generální úklid dílny a skladů – pomůže to k lepšímu přehledu
v kmenovém majetku
… v krojování rodů se blízká na lepší časy a své nové košile si budou kupovat další hoši.
Některé košile nám slíbili také naši kamarádi Atana a Sysel. Díky jim za jejich snahu
pomoci.
… nejpočetnějším rodem kmene Shawnee jsou děvčata z rodu Ledňáčků ze Zvole .
Doufám, že jim tento počet dlouho vydrží a myslím, že mají jistě šanci někoho ještě dovést 
… letní tábor se pomalu blíží a bude se konat opět nedaleko města Štíty a tentokrát jej budeme
půjčovat sestrám ze šumperské TROJKY.
… v soutěži o nejvíce věcí v KPZ na sněmu zvítězil rod Ledňáčků, které
v souboji rodů zastupovala Edie.. Blahopřejeme- měla tam 17 různých věcí 
… na sněmu jsme mohli uvítat také kamaráda Kiwiho, který nás hudebně
doprovázel po celý sněm a už jsme si tak dlouho nezazpívali – díky Kiwi!
Na závěr obdiv všem, který sobotní sněm nevzdali a i přes velký mráz na akci vyrazili a myslím, že
určitě nelitovali. Šavani nejsou žádné bačkory a za ty roky to nejednou dokázali 

KONTAKT : mickinikwa@seznam.cz, mobil - 773640264

