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VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
ZÁBŘEH
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee

Seigo, soukmenovci!
Máme za sebou další kmenový Sněm, který se uskutečnil na pěkném
místě nedaleko Tatenice. Místo má líbezné pojmenování Kopretinová
louka a náš kmen i Midewiwin jej už několikrát využily, za což
děkujeme především skautskému lanškrounskému středisku .
Vedení kmene nečekalo, že bude takový zájem o účast na 91. sněmu
kmene. Sešlo se zde celkem 26 členů z jednotlivých rodů kmene a tak
nakonec vedení kmene vypomohl i Luboš – tatínek od malého Adámka.
Akce to byla jistě náročná na přípravu topení do srubu i na Sněm, ale
věřím, že to nikoho neodradí od další podobné akce.
Klání šavanských rodů nakonec vyhrála sestava Manata: Piedro, Svišť a vanata
Ičigo a Mývalové snad poprvé slavili vítězství v této kmenové soutěži.
V boji o Agitanovo roucho se nakonec dařilo všem rodům až právě na vítěze
klání a tak musela rozhodovat „rychlá smrt“, kde se podařilo rodu Vlkům
obhájit vítězství z minulého Sněmu.
O Orlí pera nakonec žádalo 9 bojovníků kmene a nejvíce pak dcera kmene
Eddie ze zvolských Ledňáčků, která si splnila hned 10 Orlích per. Novým
ohnivcem kmene se stal Sagamor Šavanů Ječmínek a přejeme mu další úspěšné
kroky na Cestě ohnivectví. Nejpočetnějším rodem na
Sněmu byl rod Vlků – který se účastnil akce v počtu 8 členů a to je jistě
dobrá vizitka Sagamora Ječmínka a Sagamora Topa, kteří se starají o
činnost a spolupráci s rodiči.

PŘEDNÁŠKA NA DDM ZÁBŘEH
Ve čtvrtek okolo 17 hodiny se začali scházet zájemci o přednášku
šamana kmene Shawnee Slavomíra Václavského – Mičkinikwy.
Přednáška dopadla dobře a přišlo na ní skoro 30 lidí, a to bylo víc
než se čekalo. Dík také patří našim členům- Sagamor Ječmínek, Sachem Ajagu, Lenka, Eddie,
Rosse, Burák, kteří se přišli podívat a podpořit naši akci !!!
Na přednášku také dorazili Dejmal ze svojí ženou Ivankou, Sokol – fotil na přání náčelníka,
byla zde také naše dlouholetá pomocnice Lidka, byl tu i Takatoka- bývalý náčelník Čerokí
Zábřeh a přivedl i svoji dceru, dorazil skautský oddíl vedený vůdcem Ropákem - byli to
ovšem jediní skauti z okresu Šumperk, kteří dorazili!! Pozvánku dostalo skoro 40 skautských
oddílů na našem okrese a to je také určitá vizitka podpory skautských aktivit, které pro skauty
na okrese Šumperk nabízíme. Děkujeme Zdeňku Mlčochovi za zapůjčení techniky, Ríšovi a
Klárce za pomoc organizování přednášky. Moc díky M.:-)

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE
SHAWNEE
... členka rodu Ledňáčků Pírko splnila nováčkovskou zkouška . Vedení
kmene ji tímto Kůrovníkem blahopřeje. Pírko toho ihned využila a
zažádala si o první OP na hodnost Vanata. Kdo nebyl na akci Kopretinová
louka a nešel cestu z nádraží, tak nepochopí, jak bylo těžké na splnění toto
OP, které Pírko získala.
… Ledňáčci si vytvořili svoji
komunikativní síť, která tento šavanský
rod tmelí a to je moc dobře. Velkou a
hlavní zásluhu na ní má jistě jejich kmenová pomocnice
Lenka.
… první přihlášky na tábor odevzdali - bojovník Burák,
bojovník Nad, bojovník Bizon, dcery kmene Shawnee Čača,
Rosse a Pírko. Připomínám, že termín přihlášky a zaplacení
závazné přihlášky je do konce měsíce března. Připomínáme,
že letos jsou pravidla na letní tábor přísnější než v rocích
předchozích. Všichni , kteří to odevzdají přihlášku včas získají do bodování 30 bodů!!!
… akce Paintball pokračuje, ale počet možných účastníků se
zmenšuje. Vedení vypisuje prémii na sobotu 6. dubna – brigádník
získá 150 bodů do hodnocení akce PAITBALL – je třeba získat 500
bodů na účast na akci. Na akci se budou dělat tyče
na táborové stany týpí. Takže kdo nezaváhá, tak
skoro jistě jde na velký boj )
Mezi nejlépe hodnocené můžeme řadit zatím
Sagamora TOPA, Nada, Bizona a Luka.. a co vy ostatní…?
… na schůzce Ledňáčků se vyráběly nákrčníky pod vedením Sachema
Ajagua. Ledňáčci si tak mohli splnit další Orlí pero .. holky fakt dobrý 
…v nejbližším období se bojovníci kmene mohou vrhnout na plnění OP
z oblasti uzlování. Na akci v Leštině , kde proběhne tradiční akce kmene Mistr
uzlař, kde za minulém ročníky prokázali své dovednosti především bojovník
Dračák a Sagamor Top – bude možnost si splnit hned několik OP z tohoto
tradičního tábornického umění .
… na Portě hodnotil deníky Sachem Wyoming a nejlepší
zápisníky pak byly vyhodnoceny od Kiky a Jenny. Tady jde
vidět, kudy vede cesta k úspěchu v Javorové nažce.
… bývalý degandawída kmene Waope se společně s náčelníkem kmene
Mičkinikwou bude podílet na schůzce ohledně naší zábřežské klubovny.
Vedení kmene mu za jeho aktivitu děkuje. Klubovna snad v blízké době
dostane nové brigádníky 
… svoji pomoc na brigádě na tyče na týpí přislíbil Blesk / člen Čerokí 1992/ a je to náš starý
přítel, který nám vozí materiál na letní tábor. Moc mu děkujeme za jeho přízeň.
… letošní tábor má také několik výhod – nebudeme jej stavět sami a nebudeme jej bourat ..
to je také velké plus pro naše táborníky )
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