
KŮROVNÍK 

Srpnové číslo 

 

 

Seigo bratři a sestry, 

máme za sebou většinu letošních letních prázdnin a určitě si je všichni 

užíváte a to je moc dobře. My starší co máme v kmeni už nějaký ten 

pátek jsme se vrhli do přípravy dalšího roku. Náčelník se sešel 

s Degandawídou a projednali zásadní věci k činnosti a domluvili  

společnou poradu ohledně dalšího kmenového roku. Věřím, že tento 

rok oslavíme bohatým programem , kterým připomeneme naše 

kořeny, které sahají až do roku 1968. Tehdy vznikl náš původní oddíl 

Stopaři, ze kterého se pak o 20 let později vytváří  indiánský kmen 

Shawnee. I proto bych pro další kmenový rok zvolil heslo: 

 

ZPÁTKY KE KOŘENŮM. 

 
Nový Degandawída kmene Sagamor Ostříž. 

 

Na táborovém sněmu , který má číslo 104 došlo k důležité volbě ve 

vedení kmene. Po ukončení starého náčelnictva byl do funkce 

Degandawída jednohlasně zvolen Jiří Straka – Sagamor Ostříž. 

  Sagamor  Ostříž se do kmene dostává v roce 1990, kdy se obnovují 

skautské organizace v tehdejším Československu. Brzo se stává vůdčí 

osobností a vytvoří silnou partu kluků ze Zvole, které nese hrdý název 

Manato. Dnes se více vžil název Hadi. Po ukončení členství společně 

s mnoha kamarády z kmene spoluvytváří indiánský kmen Horský lev, 

který se registruje v Lize lesní moudrosti. Po mnoho let táboří 

v indiánském duchu a to je také i pro nás v dnešní době tak důležité. 

Poté co se do kmene přihlásila jeho dcera  Sedmikráska a v nedávné 

době se došly podívat i její dvě sestřičky se kmeni začíná věnovat skoro celá rodina ☺ a  na 

tábor nakonec vyráží Ostříž s celou rodinou. Přejme Ostřížovi ať mu zápal pro kmenovou 

činnost vydrží a dokáže naplnit podmínky ohniveckého kurzu. 

 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ KMENE SHAWNEE 

 

Na závěrečném  táborovém sněmu bylo vyhlášeno celoroční 

hodnocení členů a výsledky bodování budou zahrnuty 

v Březové kůře. Ti. Kteří sledují naši kmenovou vývěsku u 

gymnázia tak vědí  jaké jsou celkové výsledky.  

Jen pro připomenutí uvedu prvních 5 nejlepších : 

 

Sagamor Eddie , Vanata Veverka, boj. Lasička, Vanata Surikata 

a Gaosed Čača.  

 

Tahle pětka společně s Mičkinikwou, Komárem a  tatínek od 

Eddie vyráží na zaslouženou odměnu   / Šumava II./  

 



Ze života kmene Shawnee 

 
… při vracení barelů Netopýrovi nám bratr Komár přislíbil vybudování skladu pro náš 

majetek, kterého je pěkná hromádka . 

… dalším příslibem , který  nám dal kamarád Laďa ze 

Šumperka je sestavení dalších táborových beden, které 

se budou na příští rok určitě hodit. Máme však počkat 

až na zimu, kdy má Laďa méně aktivit a více času. 

… naše kmenová nástěnka, která je u gymnázia již 

třikrát za posledních 20 dní změnila obsah. Sledujeme 

tím větší informovanost  kolemjdoucích o činnosti 

našeho kmene a je to příprava 

na nábor nových členů, který 

proběhne v prvním měsíci po 

letních prázdninách.  

To, že se obsah čte měl osobně poznat sám náčelník, když se u 

nástěnky potkal s členy Zlaté lilie a dostává příznivé informace od 

Unkase na naši vývěsku. A to je dobře, protože nachystat 5 tabel 

každý týden není jen tak ☺ 

… Eddie rádce rodu Ledňáčků ze Zvole 

nám slaví narozenin. Tak ji za všechny 

Šavany přeji hodně úsměvů, kamarádů a 

další úspěšné roky činnosti u nás v Shawnee ☺  

… Sagamor Netopýr se sešel s Mičkinikwou nad tvorbou nových 

stránek kmene, které by se měly objevit na začátku nového 

kmenového roku – září 2017. Tak snad se to podaří a zase bude na 

stránkách živo, stejně jak před rokem. 

… to, že se o věci po táboře musíme postarat  je také důkazem 

určité odpovědnosti. Děkuji tedy těm starším členům kmene, kteří 

tak učinili. Není to u všech samozřejmost ! 

 

Ohnivecký kurz kmene Shawnee 

 

Splnit podmínky ohniveckého kurzu a být vysvěcen na ohnivce se 

povede jen málo kterému  bojovníkovi kmene Shawnee. Nejdále 

v této cestě pokročili Sagamoři  Ostříž a Eddie. Oběma moc přeji 

dokončení a splnění zbytku podmínek .  

 

… v pondělí 7. srpna proběhla objednávka kmenových čepic. 

K dostání budou až na začátku nového kmenového roku na Cestě 

kolem světa ve Zvoli. Domluveno s firmou Pelikán v Zábřehu.  

… na příští týden po návratu ze Šumavy proběhne volební 

středisková rada  Šavanů. Bude zde zvoleno nové vedení – nový 

statutár. Akce proběhne ve Zvoli .  

…  již nyní se rozjíždí příprava setkání zábřežských skautů  , které 

se bude konat 2. června roku 2018. My Šavani zde nebudeme chybět a určitě do programu 

přispějeme něčím zajímavým.  

 



Z mezioddílové činnosti Shawnee 

 

 

… náš dlouholetý kamarád a účastník táborů, velkých i menších akcí 

bratr Tomáš Studenovský – Tuwanakha dokončil knihu o zakladateli 

českého woodcraftu  Miloši Seifertovi – Wowotanovi.. 

…  náš bývalý člen kmene, který k nám před více jak 10 lety chodil 

Šídlo – Michal  Žváček se stal novým a prvním náčelníkem kmene 

Mazaskazi wanča Zábřeh . My co si jej pamatujeme bychom to nikdy 

nepředpokládali, ale je to fakt. Přejeme mu hodně štěstí ve vedení 

Zlaté lilie☺ 

… kmen Mohawků Příbram, se kterým nás spojuje 

pouto Midewiwinu právě zakončil svůj letní tábor. Je 

dost možné, že v nejbližší době se spolupráce s tímto 

kmenem opět obnoví  a to ku prospěchu obou kmenů a 

samotného Midewiwinu. 

… oddíl Kamarádi, který pracuje již více jak 20 let pod vedením Strejdy Vláčka v Šumperku 

právě ukončil své letošní letní táboření na základně Muna, která leží nedaleko Mikulova. I 

tato základna  čeká na naši návštěvu . Kamarádi mimo tento tábor pořádali začátkem července 

také vodácký  sjezd  řek v Jižních Čechách a moc se jim to podařilo. Jsou pro nás vzorem 

tábornické a zálesácké praxe.  

… velkou připravovanou akcí Kamarádů Šumperk je také celostátní setkání lidí, kteří se 

věnují práci s dětmi. V letošním roce bychom se u nás 

v kmeni měli zamyslet a do této akce se opět zapojit.  

…  náčelnictvo již pomalu začíná zvažovat podzimní akce 

kmene. Některé ovšem už jsou dávno naplánovány a to i díky 

zapojení do projektu neorganizované mládeže. I proto můžu 

teď napsat, že Memoriál  Jaroslava Tůmy / Branný závod/ , 

který se bude konat začátkem měsíce října  má již plno 

v oblasti zvaných oddílů. Naše pozvání přijaly oddíly: oddíl 

vodních skautů z Mohelnice, kteří jsou členy nezávislé 

skautské organizace Svazu skautů, Tuláci Olomouc 

tábornický oddíl, který je členem Duhy a také Hvězda severu 

z Brna, kteří jsou v dětské organizaci Turistické oddíly 

mládeže. Prostě paráda a akce bude připravována ve 

spolupráci z 3. Základní školou v Zábřehu  

…. Prášil, Kanapima, Burák a další bývalí členové kmene    se 

dnes věnují převážně rozvoji lakrosu, který je naší 

oddílovou hrou , kterou mnoho let 

rozvíjíme. Ani by mě nenapadlo, že když 

jsem začal v roce 1985 lakros v Zábřehu 

šířit, že se  u nás takto rozšíří☺ 

… dalším spolupracujícím skautským střediskem na okresu Šumperk může být 

středisko Postřelmov. Po zapůjčení lezecké desky slíbili pro naše aktivity pro 

děti uplést šplhací síť a vyrobit jednu atrakci. Uvidíme – věci jsem jim už 

předal. 

… další spolupráce se rozvíjí s oddílem Dráčat, kterým jsme zapůjčili 

publikace na téma celoroční hry . Snad je uvidíme na některé naší akci .  

 



SLAVNÁ TŘINÁCTKA  KMENE SHAWNEE 

Bodovaní bojovníci  

 

 

 

     1.  Sagamor   Eddie         86  OP    2   Mistrovství  

 

     2.  Gaosed      Čača          42  OP                           

 

     3.  Gaosed      Drápal       32  OP 

 

      4.   Vanata      Surikata     39  OP   

 

      5.   Vanata      Veverka     25  OP 

 

      6.   Vanata      Sedmikráska  18  OP 

 

      7.  Vanata      Hobit          10   OP  

 

      8.  Vanata      Skřítek         6  OP  

 

      9.  dcera         Dela           19    OP 

 

     10. dcera        Lasička      18  OP  

  

      11. dcera         Kajda         15    OP  

  

      12. dcera         Liška            8  OP 

 

      13.  bojovník   Medvěd       6  OP 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VESELÉ FOTKY Z TÁBORA ☺ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



POJĎ S NÁMI DO 30 ROKU ČINNOSTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN 

 

 SHAWNEE 
  

Tento informačník vyšel pro vnitřní potřeby kmene Shawnee 


