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

Seigo,
tak a máme tady měsíc červen, který zatím nevypadá vůbec teple a zatím nám více propršel
než prosvítil, a my museli zrušit dlouho připravované akce jako Horolezecká výprava a
Vodácká výprava. Snad se na obě akce v dalším šavanském roce dostane.
Tentokrát vám na titulní stránce Kůrovníku trochu představím naše kamarády z kmene
Ksigudan, kteří nám i letos budou pomáhat s táborovým programem. O krátké seznámení
s jejich oddílovým životopisem jsem požádal Sachema Tuwanakhu.
Mnozí je znáte již z minulých táborů či společných akcí jako třeba Indiánský den, sněm
kmene, akcí Midewiwinu či třeba podzimní Branný závod. Tam všude Ksigudanci byli!

NAŠI PŘÁTELÉ – TÁBOR 2013
Šaman sachem Wakišaka (190 OP/ 18 M). Jako malý kluk vstoupil do
oddílu Devadesátka, který později splynul s kmenem Oswego Praha.
Náčelník Oswega: 1991, 1994-95. Od roku 1996 byl členem náčelnictva a
ROP Ksigudanu, v současnosti náčelník rodinného kmene nesoucího
stejné jméno. Podnikatel, otec tří dětí, z nichž dvě starší byly loni na táboře
Shawnee.
Šaman sachem Tuwanakha (283 OP/27 M). Od
dětských let tábořil s tábornickým vodáckým oddílem Modrá Střelka,
v jehož vedení byl jeho starší bratr. Jako student pomáhal ve vedení
chomutovského oddílu při ZŠ. Náčelník kmene Ksigudan Žatec 19942000, bibaged Midewiwinu od roku 2007. Autor několika naučných knih,
vystudoval andragogiku, pracuje ve francouzské firmě jako vedoucí
oddělení tisku.
Wagamed sachem Anpetuwi-ile (95 OP/4 M). V dětství vstoupil
do kmene Hledači – Konestoga Praha, později přešel do nově
založeného kmene Sihasapa. Po revoluci vedl smečku vlčat Pisila,
která se později stala clanem Oswega. Členem triumvirátu Oswega
r. 1992, od r. 1997 působil v náčelnictvu Ksigudanu, dnes členem
rodinného kmene. Cukrářský mistr, otec dvou dětí, z nichž mladší
Týna byla loni i na táboře Shawnee.

DROBKY Z ČINNOSTI
Pro Kůrovník napsala Eddie:
Protože tento měsíc nebyla žádná kmenová akce, dohodly jsme se, že si v úterý uděláme
družinovku. Sešly jsme se na parkovišti ve Zvoli a byly tam:
Lenka, Blesk, Rosse, Eddie, Pírko, Čača, Lucka- Surikata a Lucka
/Puma/. Vyšly jsme směrem na Jestřebí. U rybníka jsme si zahrály
hru od Rosse, kterou jsme pojmenovali Zátkovaná, napily jsme se
a šly dál po rozbité asfaltce. Po cestě jsme hrály poplach. Když
jsme dorazily, zahrály jsme si hru Čísla, kterou si připravila
Eddie. Potom si, kdo chtěl, zkusil oheň na jednu zápalku a všem
bojovnícím se to podařilo! Následovně jsme si rozdělaly společný
oheň,
na
kterém jsme si opékaly rohlíky. (Mňam.). Ještě jsme si zahrály hru
Zvěřinec a šly domů.
… další předtáborové brigády se uskutečnily ve Zvoli. Za velké
pomoci rodičů Čači /rodiče Jarošovi/ a také za podpory rodičů
od Káji, Standy a Rosse. Moc jim děkujeme. Za vedení
pracovali Mičkinikwa a Ječmínek.
… objednané skautské košile jsou již ušity a budou co nejdříve
zaslány na naši adresu. Jde především o
košile zvolských rodů. Na tábor je třeba také doplnit
všechny potřebné výšivky a šátky.
… poslední schůzky rodu Manato vede Luk. V měsíci květnu se
hochům dařilo a nevynechali ani jednu družinovou schůzku. Luk se
pustil do četby knihy Miloše Zapletala – Cvoci a zdárně ji přečetl a
získal tak 50 bodíků do bodování.
Tou druhou byla tradičně Eddie z Ledňáčků.

TÁBOROVÉ OBLEČENÍ A TÁBOROVÁ POSTEL
Na letošní letní tábor všichni členové obdrželi
již před čtvrt rokem propozice, které
informovali, že všichni členové šavanských
rodů si na letošní tábor vyrobí indiánskou
proutěnou postel a indiánské oblečení.
Nejlépe na tom jsou asi Vlci, ale i Ledňáčkové
se snaží, aby měli všechno řádně připraveno.
Vedení upozorňuje, že je ještě dost času a bylo
by škoda si některé tyto věci vyrábět až v rámci letního tábora.
AKCE LANOVÉ CENTRUM
… už co nevidět se do Olomouce vypraví skupinka děvčat/
kluků moc nebude!/ a užijí si zaslouženou odměnu
v Lanovém centru. Akci povede náčelník Mičkinikwa.
Kdo pojede, se dozvíte na 92. sněmu kmene, který se koná
již tuto sobotu 8. června 2013 na sněmovišti U jezírka.

KONTAKT : mickinikwa @ seznam.cz

