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

Před nedávnem jsme na letním táboře našeho kmene hráli
táborovou hru na téma Irokézové a já jsem si po nějaké době
vzal do rukou knihu ze života lesních indiánů a našel tam
kapitolu o období vánoc a tak vám ji dnes ve vánočním čase
přináším.
Sněží, jasné ráno, do modra vymetené nebe a zářivé zimní slunce
odnesly poslední zbytky stezku po domově, vždyť i tady byly
vánoce. Sotva dechu popadaje utíkal chlapec za sestrou nazpátek
k Želvímu domu, v jehož dveřích stála matka. Poslední slunce se
smála, pomohla jim oklepat sníh a odvedla je k ohni.
„Jen se podívej na své lůžko,“ pravila a postrčila chlapce do
komory. Chlapec zůstal stát tiše jako stromek a nevěřil svým
očím. Na medvědí kůži ležel nový oblek, pár mokasínů z losí
kůže,ozdobených žlutými dikobrazími ostny- mnohem silnějších než byly
ty prošoupané a stále promočené boty z jelenice, legíny s černými buvolími
chlupy na postranních švech, krátké kožené kalhoty, košile z červeného
plátna a dokonce i čepice z bobří kožešiny.
Chlapec se zarděl radostí. Pak vyhrabal svou tabulku s namalovanou
želvou a smějícím se sluníčkem. Podal svůj dárek mamince. Věděla
okamžitě, k čemu ta pomalovaná kůra je.“ Na té staré tabulce už je sotva co
znát,“ povídala.
Modrý pták objal pažemi rudohnědou šíji a přitiskl se obličejem na tmavé
tváře, nevypravil ze sebe ani hlásku, ale Polední slunce pochopila i beze
slov, co chtěl říci.
Malý medvěd zakašlal. Matka se s jemným usmáním vymanila a vstala, otec takové něžnosti
neuznával. Říkával: „Fňukání nesluší téměř dospělému muži“. Avšak
dnes neřekl nic, snad proto, že byl Nový rok a že strýčkové ohlašovali
ve své vsi slavnost.
Modrý pták si šaty okamžitě oblékl. Děti ze Želvího domu se chtěly
vypravit hned po obědě ven s kolednickými maskami a košíčky, a tak
nesměl Modrý pták převlékáním ztrácet čas. A nové věci musely být
přece dneska zasvěceny.
Vzácné bobří ocasy, které matka dnes vytáhla z kotle a rozdělovala,
chutnaly sourozencům jako každé obyčejné jídlo, protože se už chvěli
nedočkavostí a myslili na bůhví co. Malý medvěd jim dal ještě řehtačky s třešňovými peckami, a pak
se vydali na cestu, obličeje zakryté plátěnými maskami - klubko čtrnácti dětí, z nichž nejmenšímu
byly sotva čtyři roky a větším asi tolik jako Malii, Modrému ptáku a Kolouchovi.
Kniha ze které jsem tento úryvek napsal se jmenuje Modrý pták a napsala jej Anna Jurgenová.

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE
… první akcí v novém roce bude Sportovní dopoledne v tělocvičně, kde si nejen vyzkoušíme
nějaké testy zdatnosti, zahrajeme nějaké hry, ale také se dostane na klání mezi šavanskými
rody. Akci vede Mičkinikwa a Wyoming
… nejnovější Kmenový zpěvníček pro nás sestavil kamarád
Kiwi. Teď už můžeme čekat na jeho vytištění a distribuci
mezi naše členy. Zpěvník nám jistě pomůže k lepším
pěveckým výkonům. Na posledním sněmu se v dobrém
světle ukázala děvčata ze Sov a Ledňáčků, ale překvapili
hlavně kluci z Mývalů, kteří se ve dvou ničeho nebáli a také
Hadi se silným hlasem Jirky Jaroše, nebyli vůbec špatní 
… u Manata a Ledňáčků se na rodovkách začíná
s přípravou na Zasvěcovací zkoušku a tentokrát
to bylo z oblasti uzlování. Překvapila hlavně nejmenší Kája a většina účastníků se
nakonec lodní a ambulanční uzel naučila. Musíme myslet i na budoucnost a na
měsíc únor, kdy se uskuteční tradiční Mistr uzlař našeho kmene.
… připomínám všem nováčkům, nechť využívají
zapůjčené CD k nastudování potřebných znalostí.
U Ledňáčků se do podmínek vrhly především Edita,
Kristýna, Čača a některé děvčata mají skoro polovinu bodů
hotových. Nejvíce však má na svém kontě bratr Fidli a to je
pro Hady moc dobře.
… na posledním sněmu se mnozí přiblížili velice blízko
k získání dalšího kmenového stupně. Nejčastěji se jedná o
hodnost Gaosed , ale na spadnutí je Ranger a Orlí Sagamor!
Mezi ty šťastlivce patří Kika, Jenny, Adéla, Piedro, Javor, Top i
Ječmínek.
... na rodových schůzkách se nováčkové dost často setkávají se jménem
zakladatele českého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem. V mém
archívu jsem našel tuto fotografii a tak vám ji v Kůrovníku přináším.
… je dobře, že si mnozí z vás dávají záležet na osobním deníku. Nejen ,
že za něj získáváte bodíky do Javorové nažky /bodování jednotlivců/,
ale také si píšete pěknou památku na svá skautská dětské léta Mezi
nejhezčí deníky patří deníky leštinských Sov.
… v rámci Indiánského dne se bude konat pro starší bojovníky
florbalový turnaj. Asi bychom už měli hledat šavanské talenty
Mezi naše soupeře můžeme jistě počítat kluky z Ksigudanu či
Tate-o-šota Frýdek Místek, ale také snad kamarády z Brna,
Příbrami či Zábřehu. Uvidíme, kdo se
Indiánského dne ještě zúčastní 
…Vánoční nadílka se uskuteční v areálu
Obecního úřadu ve Zvoli. Sraz všech
rodů bude v 15 hodin před OÚ Zvole. Akci vede sachem Ohiyesa a
náčelník Mičkinikwa.
… nezapomeňte si připravit a zabalit pěkné dárečky pro své
kamarády  Informační list obdržíte na družinových schůzkách a po
emailu 
Toto číslo Kůrovníku vyšlo v neděli 15. prosince 2012 – kontakt mickinikwa@seznam.cz

