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

O víkendu 23.-24. 2013 se koná na Kopretinové louce Kmenový Sněm
pod vedením šamana Mičkinikwy. Je to zase po delší době Sněm v přírodě a
to ještě na pěkném místě. Mnozí členové už toto sněmoviště znají
z předchozích akcí ohnivců .
Takže uvidíme, jak se naše šavanské rody během zimy utužily. Na Portě se
vedlo Ledňáčkům, v bodování za měsíc únor vyhráli hoši z Hadů a celkově se daří rodu Sov.
Kdo získá do svého držení Agitanovo roucho? Budou to obhájci, bojovníci rodu Vlků? Na to
vše přinese odpověď naše nejbližší akce.
… S blížícím se Sněmem a také po splnění
Zasvěcovací zkoušky většiny členů rodů
Manato a Ledňáčků, se na sněmu budou
udělovat poprvé OP mnoha novým
bojovníkům.
Do nelehkého Orlího pera se pustila dcera
kmene Eddie, která malovala ptáky, hmyz,
rostliny a obojživelníky. Wašté, sestro!
Ve zdatnostní části se našel člen rodu Hadů
Bizon, který si hned splnil hned několik
Orlích per z tohoto Plamene. Zasvěcovací
zkoušku také splnil zástupce rodu Vlků David, který si jistě nějaké to OP splní v den Sněmu
a přiřadí se k ostatním bojovníkům. K plnění bude připraveno hned několik kmenových
zkoušek.
… náčelník Mičkinikwa sepsal pro členy a rodiče letní SPECIÁL
k táboru ve Štítech 2013. Většina členů tento Speciál
obdržela na kmenové Portě ve Zvoli a ostatní jej
obdrží tento týden. Připomínáme, že závaznou
přihlášku a poplatek je nutné uhradit do konce měsíce
března do rukou vedoucího Letního tábora Slavomíra
Václavského – Mičkinikwy.

Na letošní letní tábor jsme nuceni zakoupit nové šestimetrové týpí a zajištění stanu si
vzal na starost Sachem Wyoming. Bude to po dlouhé době, kdy si pořídíme nové týpí.
Některé stany je bohužel nutné již vyřadit.

… na kmenové Portě si velice dobře vedly oba dva naše dívčí rody a to jak
Ledňáčci tak Sovy. Nakonec v součtu bodů zvítězily zvolské děvčata
Ledňáčci. Překvapením byli ovšem hoši z Manata. Ať
se dá napsat nepřipraveni získali ve zpěvu druhé místo
a to hlavně za přispění chrochtajícího Bizona a hezky
zpívajícího Luka. Wašté všem
… vítězem v Javorové nažce za měsíc únor se stala
rádkyně Sov Jenny a upevnila si tak vedoucí pozici v
celoročním bodování.
… vynikající buchty na scénku Ledňáčků zajistila Sára- Pírko. Možná i toto
rozhodlo a porota mlaskající u tvarohových a povidlových buchet neměla asi jinou možnost.
Kam ty holky na ty nápady chodí?
… Eddie se pustila do malování na OP – zde přikládáme její tvorbu 
… do kmene se po zaplacení poplatků vrací nováček Svišt. Snad se mu
podaří pozvednout zatím letos nejslabší rod Šavanů - Mývaly. Tam
ovšem v poslední době ochabuje jejich rádce Piedro, který již několikrát
vynechal a dokonce v měsíčním bodování za únor skončil až na 17.
místě… Ufff!
… pokud vše půjde podle plánu, bude na kmenovém Sněmu vysvěcen
nový ohnivec, kterého kmen postrádá již léta. Kdo jim bude se nechte
překvapit. Rada Orlích per se již zamýšlí nad novým kurzem pro mladší bojovníky, tak
třeba budeš pozván i ty.
… bratr Unkas ze Skaličky nám pomůže s problémem nových tyčí na
stavbu týpí. 7. března se uskuteční brigáda pro rodiče /tatínky/,
abychom měli nový materiál na náš Letní tábor.
… pěknou fotoprezentaci na téma tábor 2012 udělala Lenka – rádkyně rodu
Ledňáčků. Moc hezké a určitě ji použijeme.
… nejhezčí deníky měly sestry Kika a Jenny / hodnotil na Portě Sachem
Wyoming/. Zaslouženě si připsaly slušný počet bodů.

NOVÉ KROJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosíme všechny členy a rodiče, aby pokud chtějí
zakoupit novou skautskou košili, kontaktovali Mičkinikwu!!!!!!! Do konce
března musíme poslat objednávku.
Počítáme, že na letošní tábor pojedeme všichni krojováni a proto
neváhejte a zavčasu se ozvěte.
… vyšlo další číslo kmenového časopisu Březová kůra – 235. Má tentokráte 24 stran.
Podílelo se na něm hned několik dopisovatelů a to – Mičkinikwa, Tuwanakha, Áďa, Top,
Piedro, Lenka, Ječmen…

PŘEDNÁŠKA O INDIÁNSKÉM SKAUTINGU
Uskuteční se 21. března 2013 od 17 hodin na DDM v Zábřehu. Všichni jste srdečně zváni.
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