
KŮROVNÍK
NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍK KMENE SHAWNEE

ŠAVANI JSOU :ŠAVANI JSOU :

… způsob, jak poznáš, co v tobě doopravdy je 

… příležitost ukázat, co dovedeš

… přátelství, zábava, sport, odpočinek,
poznání, ale i dřina a překonání sebe sama.

…. nezištná pomoc druhým, příprava na 
budoucí život budoucí život 

… cesta k pomyslnému vrcholu hory, plnění Orlích per a poznání
     Indiánů 

POZDRAV

Za pár dní se opět sejdeme na velké akci ve Zvoli, 
kterou připravuje Degandawída kmene Sg. Ostříž a budeme kterou připravuje Degandawída kmene Sg. Ostříž a budeme 
si podávat levou ruku, proč tak děláme se pokusím vysvětlit  
v tomto krátkém textu.

Skauti na celém světě se zdraví zvláštním způsobem. Pravá 
ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni. Palec 
přitom překrývá malíček a symbolizuje  zásadu, že silnější 
chrání slabého. Vztyčený ukazovák, prostředníček a 
prsteníček  vyjadřují tři body skautského slibu. Kruh, který 
vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje  přátelství 
skautů a skautek kolem celého světa. 
  Při setkání si všichni skauti  podávají levici.  Při setkání si všichni skauti  podávají levici.
Děvčata říkají, že je blíž k srdci, chlapci to zdůvodňují jako 
zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání 
s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce a levou rukou se 
pozdravili.



Prázdninové aktivity v životě Shawnee

…  tak nám soukmenovci konečně dodělali novou opěrnou 
zeď a byli jsme vyzváni, abychom se přišli podělit o naše 
výhrady k dokončené stavbě. Na schůzce se doladilo pár věcí a 
přiští setkání se zástupci města Zábřeha bude ve středu 
v 10:00. Na schůzce nás zastupovali náčelník, Ajagu a Gurchu.v 10:00. Na schůzce nás zastupovali náčelník, Ajagu a Gurchu.
… na klubovně se také již pracovalo – Ajagu. Mičkinikwa, 
Medvěd a Sněhurka uklidili podstatnou část věcí v klubovně a 
rodina Smítalova – Hobit s taťkou a mamkou vyčistili náletové 
rostliny a že jich tam bylo ☺ Děkujeme všem brigádníkům 

PŘÍŠTÍ BRIGÁDY NA KLUBOVNĚ

… úterý v 17 hodin na klubovně konec v 19:00
… středa v 17 hodin a konec opět v 19 : 00
Budeme se snažit vše upravit a připravit na nový Budeme se snažit vše upravit a připravit na nový 
kmenový rok, kdy se snad opět na klubovně začneme 
opět scházet. 

NÁBOROVÝ LETÁK JE V TERÉNU

V letošním roce jsme se vrhli do přípravu náboru již na 
1. máje a získali příslib hned několika dětí. Věříme, že 
nás na podzim posílí a bude nás více. V minulém týdnu 
jsme se Sokolem dokončili úpravu plakátu a začal jsem
jej umisťovat na různé místa a tak jej najdete třeba na 
Infocentru, knihovně, květince u gymnázia, kino Infocentru, knihovně, květince u gymnázia, kino 
Zábřeh,  u paní Vítkové,  a další slíbila umístit paní 
Smítalová. Tento týden budu pokračovat i na další 
vývěsní místa. Dokonce se již první zájemci ozvali a 
to je moc dobře☺

I TY SE MŮŽEŠ POKUSIT ŠÍŘIT NAŠI NÁBOROVOU AKTIVITU☺

Naše aktivity pro děti a mládež jsou opět bohatší ☺

Ve čtvrtek 24. srpna přivezl bratr Juris z postřelmovského 
střediska  hned dvě aktivity do našeho programu pro střediska  hned dvě aktivity do našeho programu pro 
mládež. Jendou z nich byla upletená šplhací síť.  Je to jejich 
podmínka k další naší spolupráci a já jsem tomu velice rád. 
Další dobrou zprávou je , že Hvězda severu vyrobila další 
dvě deskovky. Pěkně se nám to rozrůstá ☺ I v příštím roce 
budeme pokračovat a 2. června 2018 budeme připraveni .



ŠUMAVA 2017 – CÍLOVÁ ODMĚNA CELOROČNÍHO BODOVÁNÍ
8. srpna až 13. srpna 2017

8. srpna se sešla skupina vedená náčelníkem Mičkinikwou ve složení: Sagamor 
Eddie, Gaosed Čača, Vanata Surikata , Vanata veverka . boj. Lasička  a řidič 
Komár a pomocný průvodce:
Cesta na Šumavu byla tentokrát přerušena zastávkou 

a přenocováním u řeky Lužnice na skautské základně a přenocováním u řeky Lužnice na skautské základně 
střediska Kalich v Táboře. Tam si holky zajezdily na 
Lužnici. Pak nás čekala už Šumava – tentokrát jsme 
toho stihli hodně. Ubytování jsme měli na základně 
Ligy lesní moudrosti na Filipově Huťi  a bylo to 
pěkná základna . Naše kroky tentokrát vedly na 

šumavské jezera Černé a Čertovo. Dosáhli jsme 
také boubínského jezírka a prolezli část Boubína. 
Nedaleko od něj jsme v dešti navštívili 
návštěvnické centrum, kde měli naše noční ptáky 
sovy a skoro všechny jsme viděli a mohli se sovy a skoro všechny jsme viděli a mohli se 
trochu o nich poučit v centru. Někteří si odnesli i 
nějaké pera od 
sov, které 

vyžebral Mičkinikwa pro potřebu splnění OP. 
Cestu z Boubína jsme obohatili návštěvou 
super lanového centra v Zadově. Nakonec se 
počasí umoudřilo a my si mohli vyzkoušet 
hned tři lanové trasy  Bylo to hodně náročné a 
holky ještě dlouho cítily namožené nohy a 
ruce.
V loňském roce jsme navštívili hrad Rábí a letos nás čekal hrad Kašperk a V loňském roce jsme navštívili hrad Rábí a letos nás čekal hrad Kašperk a 

vedení místo bazénu vyrazilo na krásnou rozhlednu Svatobor nad Sušici. 
Děvčata  si užívaly aquaoarku v Sušici a 
při návratu proběhlo neoficiální mistrovství světa 
v bowlingu mezi Supermany ze Zvole a zbytkem 
světa. Ten nakonec vyhrál a nejlepším hazečem 
se stal Taťulda / táta od Eddie /. Mezi největší 
zážitky patřilo jistě setkání s vlky a poté 
s jelenem, který se nebál a nechal se námi 
pohladit. Pěkné fotografie jistě uvidíte na našich 
nových stránkách.  Na zpáteční cestě jsme se nových stránkách.  Na zpáteční cestě jsme se 

ubytovali u řeky Sázavy, kde jsme tábořili v našich nových stanech. Druhý den 
ráno jsme vyrazili na legendární Sluneční zátoku , kde Jaroslav Foglar tábořil 
v období 1925 až 1945. Poté jsme navštívili hrad v Ledči, kde je stálá expozice 
o J. Foglarovi. Prostě paráda. Příště zase někam jinam a nudit se opět nebudeme. 



Drobky z činnosti kmene:

… v příštím roce bude náčelnictvo kmene více dbát na 
krojovou upravenost a i proto jsme zadali zábřežské firmě , 
která se věnuje vyšívání zakázku na šavanské výšivky. Jde 
především o základní výšivky na kroj. Pokud má někdo 

malou košili dejte vědět – na skladě malou košili dejte vědět – na skladě 
máme dnes dostatek košil . 
… Sagamor Eddie, která patří mezi poslední adepty 
ohniveckého kurzu si splnila další podmínku a to 
korálkovanou rozetu. Tu nám ukázala na naší cestě na 
Šumavu. Waste  sestro
… naše bývalá členka Helča, která 

před více jak 10 lety patřila mezi starší členy kmene 
přivedla na svět již druhého potomka. Dostal slavné jméno 
Matěj ☺
… nedávno jsem při prohlížení fotografií z letního … nedávno jsem při prohlížení fotografií z letního 
šavanského tábora 2017 jsem narazil na tuto legendární 
fotografii Hobita s Josefem. Ten nás obdařil svojí 
přítomností a znalostí legendárních hudebních skupin. 
   Nechal se pro věčné časy vyfotit a Hobit má 

vzpomínkové foto pro budoucí časy. A na Šumavě jsme 
nedaleko Kamenného domu narazili na 
ohradu, kde mezi ovcemi byl také beran 
Pepa. S ním nás seznámila místní holčička, 
která byla velmi výřečná☺
... před 25 lety jsem sestavil sešitek o 86 stránkách, kde jsem 
popsal historii skautingu v Zábřehu se rozběhla aktivita napsat popsal historii skautingu v Zábřehu se rozběhla aktivita napsat 
skoro knihu, jak to vlastně u nás v Zábřehu bylo. Společně se 
Soewahem – šamanem Midewiwinu na tom začínáme 
pracovat a tak se v červnu 2018 můžete těšit na výsledek ☺
K tomu nám bude sloužit archív naší Truhlice pokladů, kde 

máme plno unikátních fotografií, dokumentů a kronik. Díky krokům Soewaha 
jsme získali plno nových informací, které jsou pro historii 
skautingu u nás přínosem. Díky bratře
… to, že neustále hledáme dokumenty a památky je důkazem 
tato skautská průkazka z roku 1938, kterou nám předala Vevy, 
dcera prvorepublikového skauta /Laďi Korgera/ . I ona tím dcera prvorepublikového skauta /Laďi Korgera/ . I ona tím 
napomohla doplnění historie našeho skautingu.Další setkání 
máme naplánováno se synem br. Drábka  a také jsem navštívil 
čestného vůdce Trojky Zábřeh – Dušana Kornera. I s jeho 
pomocí můžeme doplnit chybějící informace k naší zábřežské 
historii. 



SKAUTSKÁ VLAJKA

Vlaj, ty skautská vlajko, vlaj, Vlaj, ty skautská vlajko, vlaj
a zavolej nás v širý kraj, a zavolej v širý kraj,
že my jsme ti kamarádi, že jsme připraveni k dílu,
kteří vlast svou mají rádi. v srdcích radost, v pažích sílu,kteří vlast svou mají rádi. v srdcích radost, v pažích sílu,
Duši pro ni chceme žít, zahanbit se nedáme,
nedáme ti ublížit. proto hrdě voláme:
                                                      Kdo nám pokoření nese,

Ať to zkusí – nedáme se.

Tato báseň vyšla v době, kdy už v Německu vládl Adolf Hitler a skauti 
v Německu již byli sloučení v jednu velkou organizaci, která nesla název 
Hitlerjugend. Objevil jsem ji při pátrání v novinách, které nesly název Moravský 
sever. Pro budoucí generace skautů v Zábřehu jsem se rozhodl ji opět 
uveřejnit☺uveřejnit☺

NEJNOVĚJŠÍ NAŠE PÁTRÁNÍ ZJISTILO TOTO !

Zakladatel českého skautingu A,B.Svojsík  navštívil naše město již v roce 1904a Zakladatel českého skautingu A,B.Svojsík  navštívil naše město již v roce 1904a 
to jsme doposud netušili. Šaman Soewah, který se vrhnul do zjišťování nových 
údajů toto v novinových článcích vyhledal. Sláva jemu ☺ Společně jsme 
v neděli 27. srpna 2017 pokročili zase o kus dále.
  Zábřežský skauting se může těšit na 2.6. 2018, kdy budeme v obraze všichni 
ostatní skauti a skauti. 



NAŠE NÁSTĚNKY – NAŠE PROPAGACE

1.naše nástěnka u gymnázia patřila a patří mezi největší 
                     v Zábřehu. Ta poslední je ovšem řazena k těm nejlepším. 

Ta nejnovější je pak v bývalém obchodě -  prodejna knih u paní Vítkové 
nedaleko penzionu Tučňák . Pokud budeme mít cestu podívejte se.

Foceno a Kůrovník vydán v neděli 27. srpna 2017


