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

VÝSTAVA KRONIK ZÁBŘEH
V neděli 14. října 2012 se na klubovně
uskutečnila akce, kterou organizovala
Trojka Shawnee pro ORJ Šumperk,
oldskauty a další zájemce o historii
zábřežských oddílů. Podrobný popis akce
přinese náš kmenový časopis Březová
kůra a tak tedy jen stručně. Potěšily nás
děvčata ze šumperské Trojky, Jedničky a
také super překvapení – holky z města
Králíky. Také hned poslaly fotografie,
které na akci nafotily- prostě super
skautky.
Mezi hosty jsme zde měli Takatoku a
jeho celou rodinu (polovina chodí do
Žab), Harryho ze Šumperka a jeho drahá
děvčata, překvapili Skaláci a to je moc
dobře.
Akce se povedla a návštěvníků bylo víc, než se oficiálně čekalo a to bylo povzbudivé pro
příští akci, která se uskuteční v listopadu a ponese název Indiáni ve skautingu, kterou si
připravuje Sachem Mičkinikwa. Na fotografii vedle textu vidíte bývalého člena zábřežského
oddílu Severáci – Milana Gebra. Akce také přinesla další historický dokument do našeho
bohatého archívu a to kroniku z tábora zábřežských skautů z roku 1946, kterou při úklidu
našel bratr Břoušek, který se tohoto tábora také účastnil  Poděkování patří všem oddílům,
které své kroniky na tuto akci zapůjčily – Stopaři, Žáby, Severáci… Již nyní jsou zájemci o
pořádání dalšího ročníku a to je dobře.

Od pátku 2. listopadu 2012 se na Kopretinové louce nedaleko
Tatenice začnou sjíždět zástupci kmenů Midewiwinu, aby zde rokovali v kruhu o budoucnosti
tohoto skautsko-woodcrafter-ského společenství. Za náš kmen by zde měli být Sachem
Mičkinikwa, Sachem Ajagu, Sachem Wyoming, Sagamor Ječmínek, Sachem Tahoanah,
Sagamor Top a bojovník Peidro. Snad se ukáží někteří starší členové kmene a posílí nás ,
kteří neseme pochodeň Midé 

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE
STAV ŠAVANSKÝCH RODŮ KE DNI 19.10.2012
Medvědi
Sg. Top
Ga. Javor
Boj. Drápal
Boj. Nad
Boj. Burák
Nov. David
Nov. Hobit
Nov. Očko
Nov. Renát

Mývalové
Peidro
Svišť
Ičigo
Domsi
Kutil
Nováček ?

Sovy
Va. Jenny
Va. Vikki
Va. Kika
Va . Klea
boj. Mája
Nováček

Manato
Ondra
Fidli
Čača
Martin
David
Zuzka

vedení kmene
Sa. Mičkinikwa
Sa. Wyoming
Sa. Ohiyesa
Sa. Ajagu
Sg. Ječmínek
Dračák

Vznik nového rodu 
V pátek se Mičkinikwa s Lenkou vypravili na zahajovací schůzku nového
šavanského rodu ve Zvoli. Zázemí nám zde udělala místní knihovna a ochota
ze strany obce byla velice příjemná. Na první schůzce se sešlo hned 6
zájemců a to ještě několik nepřišlo, ale mnozí určitě dorazí na druhou
schůzku, která se uskuteční začátkem listopadu a rozjede bohatou činnost
obnoveného rodu Manato. Na fotografii čte Ondra N., kterého známe
z našeho letního tábora, starou kroniku Manata z roku 1990-1992, která se
ukrývala léta v archívu kmene Shawnee.
Hlavním cílem bude, aby hoši a dívky zvládli základní šavanské dovednosti a
začlenili se do jarního sněmu mezi
právoplatné členy kmene Shawnee.
Myslím, že je zde plno nadějných
nováčků, kteří to jistě zvládnou a ostatním s dobrou vůlí
pomůžeme.
… Sagamor Ječmínek 26. 10. vyrazil na další část svého
skautského kurzu
… Sachem Wyoming na kmenové radě předložil celou škálu
nových kmenových výšivek
… bývalý člen klanu Jelenů -Kiwi se hlásí do služby a rád by
pomohl s hudební stránkou
… na zábřežském Čilikothu se uklízelo a hned to vypadá lépe /Mičkinikwa a Ajagu/
… rod Manato se vrhnul na psaní rodové kroniky. Na výstavě kronik se zjistilo, že nejaktivnějším
rodem v psaní kroniky svého rodu byli Vlci, kteří mají 4 kroniky – Wašté

BITWA U KANAWHY 10.11.2012
Blíží se další ročník akce, která se řadí mezi tradiční akce kmene . Je vždy
očekávanou akcí podzimu a tentokrát ji má opět na starost Sachem kmene
Ohiyesa. Už teď se můžete vrhnou na výrobu indiánských štítů a
papírových či hadrových koulí. Kdo letos zvítězí ??? Indiáni či běloši 
… nováčkovská zkouška se bude konat koncem měsíce listopadu a
budou ji skládat – Svišt, Očko, David, Renát a na 90. sněmu si budou
moci zažádat o své první Orlí pero.
Kontakt : mickinikwa@seznam.cz, mobil – 7736400264
Toto číslo vyšlo v neděli 21. října 2012

