KŮROVNÍK Č. 51
VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee
Seigo všem čtenářům Kůrovníku.
V pátek se na obecním úřadě ve Zvoli konala první předtáborová schůzka rodičů ohledně
našeho letního tábora ve Štítech. Jsem moc rád, že se dostavila většina rodičů a tak jsme
společně s Ječmínkem a Wyomingem mohli přítomné rodiče seznámit s táborovými
přípravami,
Účast:- rodiče od Pírka, Káji, Ondry, Bizona, Luka, Čači, Rosse, Kristýny a byla tam
také Pavla ohledně šití indiánských šatů.
Přítomné seznámil Wyoming s táborovou bednou, Ječmínek popsal proutěnou postel a
řešil Vodáckou expedici. Já jsem to celé tak nějak doplňoval./ roucho,brigády atd./
Příští schůzka s rodiči proběhne asi v Leštině, termín ještě do konce týdne oznámím.

Wagemed kmene Wyoming společně s Tateyopahem si pro vás
přichystali další letošní kmenový podnik. Díky nim si budete moci
zkusit něco z oblasti horolezectví a dokonce si splnit
nějaké to Orlí pero, které náš Zápisník OP nabízí.
Vedlejší fotografie zachycuje našeho bývalého člena
Dana právě na Bradle, kde jsme před třemi roky také
slaňovali. Informace k akci jste již mnozí obdrželi na
svých rodových schůzkách .
Věřím, že si tuto akci nenecháte ujít a společnou akci
s Tateyopahem si řádně užijete. Pokud se chcete podívat
jak to na Bradle vypadá, tak mrkněte na naše kmenové stránky do
fotogalerie a najděte si akci na Bradle

Miloš Zapletal – skautský vůdce a spisovatel. Nedávno obdržel cenu od Nadace Pangea v Praze.
Nedávno jste měli v Kůrovníku možnost získat 50 bodů za přečtení knihy od Jaroslava
Nováka. Hned se do čtení vrhla členka Ledňáčků Eddie a knihu Statečné srdce zvládla a
snad se tam také něco dozvěděla, jak to bylo se skauty ve dvacátých letech minulého
století. V tomto čísle přináším další možnost jak si polepšit v Javorové nažce. Tentokrát
půjde o knihu od Miloše Zapletala – Sedmička, Ostrov přátelství, Stezka odvahy, Cvoci.
Myslím, že některou z nich najdete ve zvolské knihovně, určitě ji máme na zábřežském
Čilikothu a pokud ne, tak je mám všechny doma k zapůjčení.
Jsem moc zvědav, zda to bude zase jen Eddie, nebo se přidá někdo další ! Příjemné a
napínavé čtení přeje náčelník

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE
…Rod Vlků se pustil pod vedením Sagamora Ječmínka do výroby táborových postelí. Nic
nenechávají na poslední chvíli a to je moc dobře.
…blíží se další bodování deníku a to na akci Horolezecká výprava. Uvidíme, kolik kdo bodíků získá
tentokráte. Minule kraloval rod Sov z Leštiny.
…ve Zvoli bude do konce května každý týden probíhat brigáda na čištění tyčí a
tak, kdo bude mít čas a chuť pomoci, nechť dorazí vždy v 16 hodin na obecní úřad
Zvole. Pokud máte svoji sekeru či poříz, tak nezapomenout 
…na schůzce rodu Manato, kde byl přítomen také Degandawida
Ječmínek se Hadi učili zorientovat mapu a hledali azimuty na
mapě. Bezchybně to zvládl bratr Luk. Překvapil nás ovšem i Bobr, který měl
všechny výsledky opačně
…rod Mývalů byl rozhodnutím náčelnictva zrušen. Snaha o zvednutí úrovně za pomocí Piedra a
Sviště se nezdařilo, a tak budeme doufat, že se v dalším skautském roce podaří nabrat nové chlapce,
kteří zatouží po šavanské stezce.
…členka Kája z rodu Ledňáčků si na jízdě na koloběžce zlomila ruku, ale i tak si
nenechala ujít rodovou schůzku Ledňáčků. Opakem je tomu ovšem Bizon, kterém
ruka v sádře znemožňuje účast na rodovkách. To že se Hadi potřebují dát
dohromady, vědí i oni sami.
…již druhý oheň na hodnost Vanata zvládly Eddie a Rosse na výpravě na Drozdovskou
pilu. Pokud to půjde, vyrazíme co nejdříve na další pokus.
…o body z úkolů Kůrovníku se nakonec podělili Jenny, Burák a Eddie. I tento
Kůrovník přináší další možnost, jak si něco přivydělat do Javorové nažky.
…na schůzce Ledňáčků se pletly turbánky pod vedením Lenky. Je dobré si turbánek
uplést sám a nečekat, až jej vedení koupí ve skautské prodejně Wašté Lence za
iniciativu.
…na schůzce Ledňáčků a na Indiánském dni v Leštině se vyráběl také indiánský
nákrčník. Vy, co jste si jej dokázali vyrobit, můžete požádat Ajagua o uznání orlího
pera.Vím, že skoro všichni Ledňáčci si to vyráběli na své schůzce. Tak neváhejte!
…nově vytištěný Zápisník OP je díky Sachemu Sokolovi na světě a bude na
nejbližší schůzce předán všem bojovníkům, kteří jej nemají. Zásluhu na něm má
především Sachem Tuwanakha a Sachem Sokol. Je ve velikosti A5 a má 84 stran.
Jeho cena je 50 korun a členům je dáván zadarmo Tiskne se 20
kusů.
… ODMĚNA!- na konci roku se pro nejlepších 7 členů v docházce
organizuje akce v Lanovém centru Olomouc + bowlingový turnaj. K tomu ovšem teď
přibude také nejlepší družina měsíce května 2013. Kdo se jí stane ???? Uvidíme.
… indiánské postele- každý člen, který v květnu prokáže, že má připraveno 50 prutů
na indiánskou postel, získá až 50 bodů a pokud to splní 80% členů družiny získá
každý ještě bonus 25 bodů  To přece stojí za tu snahu a možnost vyrazit do
Olomouce.
… bojovník Luk ze zvolských Hadů se přihlásil na uvolněné místo na vodácké expedici!
… náčelnictvo rozhodlo ukončit činnost leštinského rodu Mývalů. Snad se po prázdninách povede
obnova a posilnění leštinského šavanského života. Z činnosti kmene tak odchází Piedro.
… skautské košile, které se v minulém měsíci objednávaly, byly zadány švadleně k ušití. Zájem
projevili – Eddie, Rosse, Bizon, Čača, Tin… šije se i něco navíc 
… poplatek za tábor zaplatili již – Dan a Kristýna- Kosov, Kája a Ondra – Zvole a Pírko Zvole.
Tito členové zaplatili již celý poplatek za letošní letní tábor. Děkujeme za rychlost
… PŘÍSPĚVKY, INFORMACE O ČLENECH RODŮ A KMENE MŮŽETE ZASÍLAT NA

ADRESU - mickinikwa@seznam.cz

