KŮROVNÍK č. 31
VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee

Seigo přátelé!
Po delší odmlce se vrací váš Kůrovník a přináší nejnovější
informace o právě proběhlém víkendu. Věřím, že zůstanete našemu
kmeni věrni a my se pokusíme potlačit tu naši kmenovou káru zase
o kousek dál.
Šaman kmene Shawnee
Mičkinikwa
Na úvod:

MALÝ ŠROUBEK
V trupu obrovské lodi byl maličký a nevýznamný šroubek, který
společně s ostatními maličkými a nevýznamnými šroubky držel
pohromadě dva ocelové pláty. Když byla loď uprostřed Indického
oceánu, šroubek se rozhodl, že už má svého bídného a špatně
odměňovaného života na tomto místě dost (za tolik let mu za jeho
práci nikdo jedinkrát neřekl „děkuji“) a vybuchl : „ Už jsem se rozhodl! Jdu pryč!“
„Jestli půjdeš ty, tak půjdeme i my,“ prohlásily ostatní šroubky. A také jakmile se šroubek začal
vysouvat ven, ostatní ho následovaly. Při každém zhoupnutí vlny o kousek víc. Nýty držící obložení
protestovaly : „Tak jsme donuceny opustit své místo i my…“
„Prosím tě, stůj!“ volaly na šroub ocelové pláty. „Jestli nás nikdo nebude držet pohromadě, je s námi
konec!“ Úmysl šroubku opustit své místo v mžiku znal celý lodní trup. Ohromný kolos, který do té
doby s takovou jistotou zdolával vlny, začal bolestně skřípat a rozechvěl se.
Všechny pláty, žebra, osy, šrouby, a dokonce i malé nýtky se proto rozhodly, že šroubku pošlou vzkaz,
aby se svého úmyslu vzdal: „Celá loď se rozpadne, potopí se a nikdo se z ní nedostane pryč živý.“
Šroubek se těmi slovy cítil polichocen a náhle si uvědomil, že je mnohem důležitější, než si myslel. A
tak všem vzkázal, že zůstane na svém místě.

VÍTĚZ JAVOROVÉ NAŽKY –
SAGAMOR TOP
Vítězem se stal, se ziskem skoro 4000 bodů, dlouholetý
bojovník kmene Shawnee a jeho opora - Sagamor Top.
Jeho vítězství je zasloužené a stává se tak dalším z řad
Šavanů, který získal tento titul podruhé.
Jen jeden z dlouholeté historii kmene to dokázal třikrát
a tím byl Sachem Číňan, coby rádce družiny Medvědů.
Zda se to Topovi podaří, to se teprve uvidí…
Konkurence je letos velká, ale Top začal velice dobře – přivedl svého kamaráda Renáta a body za
nováčka jsou doma 

BRANNÝ ZÁVOD LEŠTINA 2012
22. září se konala naše první kmenová akce v období 2012-2013, a to v Leštině, kde jsme navazovali
na předešlý rok, a tudíž se tato akce začíná pomalu řadit mezi naše tradiční. Nápady na třetí ročník
tady jsou a to je moc dobře. I přes počasí, které nám nepřálo, neboť ráno docela pršelo, se nakonec
dostavila většina našeho kmene, přičemž nejpočetnější zde byl rod Mývalů a Sov. Mile překvapili i
naši kamarádi ze Zvole, kteří s námi jeli na tábor a jejich rod Manato zde měl hned 4 zástupce.
Bylo moc prima, že se vedení kmene podařilo získat toliko pomocníků z řad přátel, rodičů a
bývalých členů – viděli jsme zde Mamaku, Uzlíka, Moniku, Ferdu, Wakišaku, Tuwanakhu, Sysla,
pana Kašíka a Grizzlyho, Martina K. , Klárku, Ríšu, Věrku, Pavlu, pana Najmana, Gali, Maritu, Boba,
Lidku, Lenku a další lidičky . Všem moc děkujeme a jsme rádi , že na nás nezapomínají …
Poděkování patří také obci Leština za umožnění aktivit v areálu Sokolovny. Bylo moc hezké
od kamarádů z Ksigudanu, že dorazili až z Prahy a Zdic pomoci při naší organizaci a opět tak
potvrdili naše výborné vztahy
Celkem se nás na akci objevilo okolo 70 a to je víc než jsme čekali. Výsledky ze závodu
vyjdou v kmenovém časopise Březová kůra nebo v dalším čísle Kůrovníku.
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Fotografie z branného závodu v Leštině

