KŮROVNÍK č. 45
OBČASNÍK KMENE SHAWNEE ZÁBŘEH
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee

Seigo všem členům, rodičům a kamarádům ..
Máme za sebou jednu z největších akcí kmene Shawnee za poslední roky.
Nešlo jen o klasické skautské výstavy, kterých jsme v posledních letech
pořádali mnoho (nejen na našem okrese) či akce typu Branný závod, který se
uskutečnil v Leštině na podzim minulého roku a byl hodnocen také velmi
dobře, ale Indiánský den roku 2013 byl zatím vrcholem naší prezentace mezi
dětmi a rodiči našeho regionu a to je moc dobře. Pokusím se základní body a
organizaci celé akce trochu shrnout 

ORGANIZAČNÍ TÝM- skoro 50 aktivistů 
Staré páky – to byli nynější či bývalí členové kmene – Sg. Dráček, Sg,. Mlčím, Sg. Tarzan,
Lenka, Sachem Ajagu, Dračák, Sachem Ohiyesa, Sachem Wyoming, Sg. Ječmínek, Sachem
Sokol, Sagamor Ostříž, Kiwi
Rodiče a přátelé kmene:
Eva, Monika, Jana, Lenka H., Věrka, Tumaj, Petra Smítalová, Lidka Hetclová, Martin Kotrle
a jeho žena, Žaneta Ř., Martin Kulhánek / tisk a propagace/
Přátelé pomocníci :
Maruška, Terezka, Jana, Eva, Kovboj, Marek Soptík, Radim, Itonkasan a Slávek, Káně, Saša,
Skřítek a Lentilka ze kmene MW Zábřeh.. atd….
Aktivní přátelé z Midewiwinu : Sachem Tawašikah, Sachem Tuwanakha, Sachem
Anpetuwi-ile a sachem Wakišaka… díky také Condorovi a Atanovi za jejich aktivitu při
organizaci a účast členů jejich kmenů na naší akci.
Základní kostru tvořili zástupci kmenů Midewiwinu a to: Ksigudan /Praha, Zdice, Plzeň/ ,
Hvězda severu Brno, Mohawkové Příbram , Tate o šota Frýdek Místek
Sponzoři – díky Kiwimu, Ostřížovi, Sokolovi, Itonkasan, Tuwanakhovi, Martinovi
Kulhánkovi, Lence a především OBCI LEŠTINA…… jsme mohli snížit nápor na
kmenovou kasu. Náklady na akci bychom mohli zhruba vyčíslit okolo 25.000 korun.
Jistě nemalá částka, která by bez pomoci těchto dárců nebyla možná, ještě jednou moc
velký dík!

Drobky z akce :
… hned několik fotografů se staralo o dokumentaci akce/ Káně, Martin, Wyoming /- snad se
vše nějak uspořádáno brzy objeví na našich a obecních stránkách
… vynikající buchty - zajistil Wyoming, Lidka a další … všechny dárce jsme nestačili
zjistit, ale vše bylo výborné chuti a zejména dětští účastníci byli vděčnými strávníky 
… nejlepší sekanou na světě, pro účastníky akce připravila Eva s Járou – byla fakt dobrá a
pro některé může být velkým zklamáním, když budou číst tyto řádky a neměli možnost
ochutnat./ mňam /
… krásný dort pro vítěze 4. ročníku florbalového turnaje zajistil Wyoming – vítězem se stal
tým kmene Shawnee No.1
… zklamáním byla neúčast bratrů skautů z organizace Junák i zástupců Český
skauting ABS na Skautské prezentaci, které se účastnili rodiče, návštěvníci
zástupci TOM a staří členové oddílu.
… Jirka Straka – Sagamor Ostříž s námi trávil skoro celý
den a jeho stanoviště bylo o stavbě modelu indiánského
stanu týpí. Bylo to jistě užitečné připomenout, jak se takové týpí staví a
snad se tyto znalosti uplatní na letním táboře.
… ředitelka ZŠ Leština Jana Řeháková, ředitel 2.ZŠ
Pavel Nimrichtr, zástupce DDM Zábřeh Richard
Baksevanidis a ředitel Zábřežské kulturní Zdeněk David předali
slavnostně skoro 40 dětem diplom za umístění v soutěži Indiáni očima
dětí… všem díky za pomoc a účast!
… upoutávky na naši akci v Leštině vyšly i novinách jako TIP týdne!!
… akce přinesla zjištění, že můžeme hledat třeba nové kamarády a
přátele v Hrabové / Zálesáci/ či v Horních Studénkách. Super byla také
početná výprava ze šumperské školy

