KŮROVNÍK Č.53
VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee

Seigo, přátelé, bratři a sestry!
Mám za milou povinnost zvěstovat, že tento týden slaví náš kmen 25.narozeniny. Jsem tomu rád
a protože jsem byl u toho, když se v roce 1988 oddíl Stopaři Zábřeh transformoval na
skautsko-woodcrafterský kmen, napíšu, co je zapsáno v historii zábřežského legendárního
oddílu Stopaři, který pracoval po celou dobu zákazu skautingu a v roce 1990 pak spoluzakládal
zábřežské skautské středisko.
Tak tedy, co píše historie?
Naše výprava míří na zříceninu hradu Litice a po prohlédnutí hradu míříme k druhému cíli a to je
pěkná trampská chata T.O. Kamarád. Zajímají nás totemy, srub a vodopád. Vracíme se do Potštejna,
nasedáme na vlak a jedeme domů a čeká nás slavnostní sněm.
Sněmovní oheň řídí wagamed Tiskemanis. Zasedáme na Liščích doupatech
a je nás tu skoro 40. Jako host z Prahy dorazil šaman Lelašikah. Boj o
Čatogu a Bagataway se nekoná. Je uděleno 123 orlích per a jsou přiznána
4 Mistrovství. Do hodnosti Vanata jsou pasováni Harry, Štír a Soptík.
Siven povyšuje na Gaoseda, Sagamorem se stává Káně. Náčelnictvo je
potvrzeno v této sestavě a to: náčelníkem kmene Šavani se stává
Mičkinikwa, degandawídou pak Sachem Kotě a podnáčelníkem je zvolen
Káně. Na sněmu je přijata šavanská motivace a kmen nese název Šavani.
Staré družiny získávají nové družinové symboly – Kondoři se stávají
rodem Manato /Hadi/, družina Pstruhů se stává Mývaly a Medvědi
zůstávají nezměněni. Javorovou nažku za květen vyhrává Michal ValentaHraboš.
Fotografie zachycuje Sýčka , Sivena , Slepýše , Sviště – rod Medvědů na prvním šavanském
táboře, který se konal na louce nedaleko obce Horní Studénky. Ta druhá je z téhož tábora a
je to společná fotografie účastníků.

… Bojovník Hadů Ondra Najman si vyzkoušel vedení rodové schůzky Hadů a kluci si to
pochvalovali. Snad to bude nový začátek pro skomírající družinu, která se možná v novém
šavanském období rozjede opět naplno  Do činnosti nakoukl také Ondra Staněk, bráška od
Káji, který poctivě pracoval na páteční brigádě. Ať se Hadům daří.
… na schůzce Ledňáčků se na páteční schůzce v jednu chvíli účastnilo programu hned 9
děvčat. Objevila se i Saša, která před pár měsíci do Ledňáčků také chodila. Eddie hlásila další
plnění OP a to z oblasti sušených bylin .
LANOVÉ CENTRUM OLOMOUC
Tato akce, která se koná v druhé části měsíce června pod vedením
náčelníka Mičkinikwy, a je akcí za odměnu, je určena pro
nejlepších 7 členů s nejlepší docházkou, vítěznou družinu za měsíc
květen a také nově pro nejlepší 3 členy bodování jednotlivců za
měsíc květen!!!!
ZABOJUJ V KVĚTNU V JAVOROVÉ NAŽCE A POJĎ
S NÁMI DO LANOVÉHO CENTRA!
Fotografie je z naší poslední návštěvy v centru.
… foto zachycuje bratra Drápala, který viděl výsledky Javorové nažky. Umístil se na 20.
místě a to měl v plánu se konečně dostat do první desítky. Jeho ambice tak zůstaly na jeho
bratrech z rodu a to Javorovi a Topovi, kteří skončili na 6. a 8. místě a zachraňovali tak
čest hochů ve kmeni, protože zbytek míst získaly sestry z Ledňáčků a Sov.
… rod Vlků se vrhnul na přípravu proutěných postelí. Jak se jim podaří jejich plán, to nám
jistě ukáže i měsíční bodování za měsíc květen, kde byla vypsána tučná odměna. Myslím,
že i možnost se dostat do Lanového centra by bratry mohla trochu popohnat.
… Lenka od Ledňáčků si vytiskla barevně všechny Kůrovníky ve formátu A5 a sestavila to
do malé příručky. Musím říci , že to vypadalo moc hezky. Máte-li možnost, tak se podívejte
či si něco podobného udělejte. Kůrovníky rád poskytnu.
BODY ZA AKTIVITU
… pokud chceš získat 20 bodíků, tak stačí jediné a to sednout k počítači, najít naše
kmenové stránky a napsat něco pozitivního k našemu kmenovému výročí. Jsme dnes
nejstarším fungujícím kmenem Midewiwinu a věřím, že ještě náš čas přijde

… v pátek se ve Zvoli bude konat již třetí brigáda na tyčích a postelích. Na
druhé se sešli Mičkinikwa, Standa a rodiče Čači a Bizona. Především
motorová pila udělala hodně práce a na hromadě to je znát. Moc děkuji
rodičům za pomoc. Jejich účast je potvrzená na příští týden a budou tam i kozy na čištění
kůry, tak přijďte získat 30 bodů za brigádu
… pokud vše vyjde, tak se na splavování pustíme i do plnění
základního OP a to Rozdělá oheň na tři zápalky. Právě toto Základní
OP schází některým k zisku hodnosti
Vanata.
…rod Ledňáčků se dostal do čela
celoročního bodování o 17 bodů před Sovy. Mají celkový zisk
8729 bodů. Nejlepší jednotlivce mají Ledňáčci v první desítce a zde hned tři své zástupce – Eddie/ 5 /, Blesk / 6 / a Čača / 9 /.
Uvidíme, jak dopadne bodování v květnu, které má silnou
motivaci pro šavanské rody i jednotlivce!
… 100% docházku získali v měsíci dubnu – Eddie, Jenny, Kika, Kristýna, Pírko, Sagamor
Top. Převzato z informačních tabulek, které pro klubovny sestavuje bratr Sagamor Ječmínek.
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