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VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE
SKAUTSKÉ DESATERO
Každý člen našeho kmene se v činnosti setkává se skautským
desaterem, které by mělo určovat jeho skautský duch. Dnes jsem se
rozhodl napsat něco k prvnímu bodu skautského desatera .
„Skaut je pravdomluvný“
Pravda má první místo v našem zákoně. Je základem důvěry, která
se snadno ztratí, ale těžko získává. Toho, kdo mluví pravdu, si
všichni váží a mají ho rádi. Bez pravdy by nemohla žádná lidská
společnost trvale žít a vyvíjet se k lepšímu. To platí i pro malou
skupinu, jako je skautská družina nebo oddíl. K pravdomluvnosti je
zapotřebí někdy odvahy a statečnosti. Jindy jde o to, jak pravdivě
odpovíte na zdánlivé maličkosti- jako například: „Umyl jsi si
ruce?“, „Učil jsi se doma?“, „To tys rozbil okno?“. Někdy se můžeme setkat s pohodlným mlčením o
pravdě, nebo nás čekají polopravdy. Je to sice na první pohled jednodušší, ale tam začíná nedůvěra
jednoho k druhému. Vždy musíme najít slušnou formu, jak říci pravdu a zbytečně neurazit, protože
pravda je někdy velmi nepříjemná. Pravda nakonec stejně vyjde najevo a pak bychom se za své
jednání museli stydět, nebo bychom ztratili své přátele. Lež by také mohla druhým způsobit třeba
újmu na zdraví anebo strádání, zejména při svědectví o dopravní nehodě nebo u soudu. Když chceme,
aby nás lékař vyléčil, také mu nesmíme lhát. Pravda je základem důvěry a úspěchu ve škole, skautské
družině i doma. Vzpomeňme lidová rčení, která platí po staletí: „Lež má krátké nohy“, „Kdo lže, ten
krade“, „Přítel je ten, kdo mluví pravdu, ne kdo pochlebuje.“
Nezapomeňte, že i když pravda někdy bolí a je i trpká, že přesto s ní nejdál dojdeš. Čestný člověk
vždy mluví pravdu!

MANATO A LEDNÁČKOVÉ
Původně jsem chtěl psát o Davidovi a Očkovi, ale David dostal
klasické bobky /myslím, že se tomu tak říká/ a Očko zase nevěděl o čem
bije Selhala bezdrátová komunikace. Zato v rodech Manata a
Ledňáčků to vypadá, že 1. února 2013 na rodovkách se pokusí okolo 7
lidiček si Nováčkovskou zkoušku splnit. U kluků to zatím dobře zvládají
Fidli, Luk a Ohníček, a u holek určitě Edita, Rosse, Čača, ale tím bych
nechtěl říci, že tam nejsou další.
Pro zvolské nováčky to je také možnost si vybrat ze skaldových zásob
starých skautských košil, které neustále sháním po našich bývalých a nejen
našich členech. Jak už jsem psal, pomáhají nám i naši kamarádi, jako třeba
bratr Atana od Mohawků či kamarád Sysel z kmene Ksigudan, kteří nám
poslali celkem 4 košile.
Na příští schůzce, která se uskuteční v pátek 25. ledna, bude poslední možnost si splnit
nějaký ten bod do zkoušky, a tak se uvidí, jak se na to mnozí připraví 

DROBKY Z ČINNOSTI KMENE ZA POSLEDNÍ TÝDEN
… V sobotu se ve Zvoli konal další ročník Deskových her pod vedením Degandawídy Sagamora
Ječmínka. Poslední dva ročníky celkem překvapivě vyhrál bojovník Drápal, ale letos to dopadlo jinak.
Vítězem se stal nováček rodu Hadů Luk, druhý byl Nad a třetí pak Blesk z Ledňáčků. Celkem na akci
bylo 30 mladších členů a hostů, 8 lidí ve vedení akce a 1 pomocnice ze zvolských děvčat Výraznou
pomocí byli také členové Thilisaru. Všem pomocníkům děkujeme!
… registrace do skautingu je v plném proudu. Poprvé se budou registrovat ve skautské organizaci také
hoši a děvčata ze volských rodů. Mezi první zvolské členy, kteří uhradili své poplatky byli – Martin
Jílek, Edita Rifflerová, Barbora Prucková, Zuzana Stryková, Ondra Najman a Franta Vymětal .

… mezikmenová bitva s kmenem Hvězda
severu z Brna se pomalu blíží a řady těch,
kteří by se chtěli akce účastnit se rozšiřují.
Tento týden obdrží zájemci 10 úkolů, které
budou plnit, aby byli vybráni mezi naši
elitu  Zatím se nahlásili emailem tito
bojovníci - Gaosed Javor, Vanata Ičigo, nováček Luk,
bojovník Nad, bojovník Drápal, Sagamor Top… tak jsou
stále volná místa. Kluci z brněnského oddílu už také rozjeli
boj o obsazení svého týmu a určitě postaví to nejlepší co
mají. Takže neváhejte se pustit do úkolů, které také
znamenají plusové body do celoročního bodování.
… zábřežský rod Vlků se pustil do dlouhodobého plnění Orlího pera 1000 kliků a 2000 tisíce dřepů.
Toto OP patří do skupiny 4 OP, které se plní na hodnost Ranger, ke které má nejblíže Gaosed Javor,
který již na příštím sněmu může postoupit zase o kousek výš. Vlci mají ovšem více plánů a tak
uvidíme, jaké Orlí pera splní a o kolik jich vlčí bojovníci budou na
příštím Sněmu žádat

…pokud se podíváte do našich kmenových zkoušek/ Zápisník
Orlích per/ najdete tam v Plameni ochranářství pod číslem 63
toto znění OP: Zhotov ptačí krmítko a v zimních měsících se
starej o pravidelný přísun potravy. Pokud si pamatujete i
skautské desatero, tak jistě víte, že je tam 6. bod, který
odkazuje na ochranu přírody a tak by bylo teď v zimě moc
dobré, kdyby jste se takové krmítko pokusili vyrobit a třeba i
jako skautská družina či s tatínkem či dědečkem. Napište mi
jak to dopadlo. Pokud to někdo zvládne, tak může získat toto
jistě užitečné Orlí pero.
… JAROSLAV FOGLAR- SKAUTSKÝ SPISOVATEL
Chceš-li získat 20 bodíků do Javorové nažky, tak se musíš podívat do
knihovny. A to buď ve svém bydlišti, nebo doma či klubovně a hledat.
1. Ve které knize je hlavní postavou Standa?
2. Která kniha popisuje cesty do Přístavní čtvrti?
3. Ve které knize najdete spojení chlapce Mirka s Liščí družinou?
4. Která kniha popisuje cesty do jeskyně Saturn a mluví se tam o Elvim?
5. Které knihy se zmiňují o vydávání klubového časopisu TAM-TAM a
kdo tento časopis vydával ?
Odpovědi pošli emailem na adresu redakce nebo je přijme do vlastních
rukou Mičkinikwa a to do konce ledna 2013.

Kontakt : mickinikwa@seznam.cz, mobil : 773640264 a stránky
skauting.cz.shawnee

