KŮROVNÍK Č.42
VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE

Jedna z doprovodných akcí našeho základního programu zahájena. Být součástí našeho týmu, který
se v polovině dubna roku 2013 utká v bratrském klání s hochy kmene Hvězda severu, je jistě snem
nejednoho z vás. Náčelník vyhlásil bojovou pohotovost a ti, kteří si poradí s úkoly budou vybráni,
aby náš kmen na této akci reprezentovali. Neboj se a neházej flintu do žita, ještě než vše začalo.
Přihlaš se u náčelníka o desítku bojových úkolů 

Na kmenové akci v leštinské sokolovně jsme se pustili hned do
několika tradičních orlích per ze zdatnosti. Odstartovali jsme chůzí
na 1000 metrů a tady se vedlo silné sestavě rodu Vlků, kteří to
zvládli těsně nad 7 minut. Překvapila ovšem naše malá Mája, Ada,
Drápal a Nad, kteří si tuto zkoušku mohou započítat jako OP.
Poté jsme také vyzkoušeli skok přes kozu, skákali z místa/
výsledky má Sachem Ajagu. Pokud jste si OP splnili, tak si jej do
dekretu nechte podepsat. Ještě se dostalo na házení do čtverce, kde
se také některým členům vedlo. Starší hoši pak vyzkoušeli svoji
vzdálenost, která pro nejstarší kategorii je 14 metrů a ukázalo se, že
pokud by se trénovalo, nebylo by to zas tak nesplnitelné, jak se na
první pohled zdálo./ Top, Piedro/
Bojovníci nechť si nezapomenou podepsat OP u těch, kteří
zkoušky organizovali.

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE
… v pátek se po schůzce Manata a Lednáčků ve Zvoli
konala schůzka rodičů. Dostavila se či omluvila většina
rodičů, ale přesto ne všichni! Je to škoda, protože vedení
chtělo všechny rodiče poznat a navázat důležitou
spolupráci do budoucna. Schůzka byla velice dobře
hodnocena a rodiče měli možnost se na mnoho věcí, které
jim v naší činnosti nebyli jasné
zeptat.
… na páteční schůzce se opět
objevil Kiwi a začal s Ledňáčky
trénovat písničky. Ukázal se opět
Sagamor Ostříž, který žije s rodinou
ve Zvoli a přislíbil pomoc na Indiánském dni  Oběma patří díky.
…první, kdo se oficiálně nahlásil na Painball je Luk z Manata – druhým pak je Ičigo z Mývalů
... skoro poslední bod do základní nováčkovské zkoušky si splnila Edita- blahopřejeme. Svoji
nováčkovskou zkoušku budou v úterý na schůzce Vlků skládanováčci Očko a David. Přeji jim,
aby se jim to podařilo a zařadili se mezi ostatní
právoplatné členy kmene.
… Indiánský den se pomalu blíží a na jeho přípravě se podílí
čím dál více lidí. Tato akce bude jistě velkou možností si
něco hezkého vyrobit, pozvat své kamarády a dát o našem
kmeni pořádně znát Fotografie zachycuje rod leštinských
Sov z loňského roku, kdy si vyrobily
hezké nákrčníky. Ty se tam také pod
vedením Sachema Ajagua budou
vyrábět .
… v měsíci Dlouhých nocí /prosinec/
získalo 100% docházku hned 11 členů kmene- pochvalu si zaslouží tedy
Sagamor Top, Vanata Jenny, Vanata Kika, Vanata Piedro, Nad, Gaosed Javor,
Vanata Áďa, Martin, Blesk , Eddie a Mája. Nejlepší docházku v průměru měl
rod Sov z Leštiny…

NOVÝ VÍTĚZ JAVOROVÉ NAŽKY –VANATA KIKA
Celoroční bodování v tomto roce má nového měsíčního vítěze. Stala se ním
jedna z nejmenších členek - Kika ze Sov. Jak se Sovám povede v dalším měsíci,
kde jsou dvě zajímavé akce jako Sportovní den a Deskové hry se teprve uvidí,
ale Sovy jsou zatím jednoznačně nejlépe fungující družinou. Škoda, že jich je
jen tak málo.. být jich více, hned by bylo v Leštině veselo.
… kronika zvolských družin se pomalu plní. Hoši a dívky píší své zápisy a
tím získávají nejen podmínku do nováčkovské zkoušky, ale také si pomalu
plní Orlí pero z plamene Lesní moudrosti. Členové se o zápisy do kroniky
sami hlásí a to je moc dobře.
… Sachem Sokol a jeho žena přišli s návrhem, jak obohatit činnost kmene.
Jsme rádi, že se tyto návrhy z řad bývalých členů objevují .Díky!
… svoji účast na Indiánském dni potvrdili a budou vás zasvěcovat do výroby
pěkných věcí s korálků naši kamarádi z kmene Ksigudan – Sachemové Tuwanakha, Wakišaka,
Anpetuwi-ile, Sysel a jistě dorazí i další jejich kamarádi. Své obrázky do malířské soutěže již kreslili
děti v Šumperku. Děkujeme kamarádce Klárce za propagaci akce / první malované obrázky už byly
nakresleny/
... novou krojovou košili si koupil Burák a to je dobře. Myslím, že se Vlci brzo vyrovnají Sovám,
které letos jednoznačně v krojovanosti kralují a po zásluze sklízejí bodíky .
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