
ŠAVANSKÉ SKAUTSKÉ AKTIVITY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 

 

21., 24., 28. října a 2. listopadu 

 

21. ŘÍJNA - MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V ANGLII /Sněhurka a Medvěd/  

 
V neděli od 13 do 17 hodin se na naší klubovně na Sušilce prostřednictvím 

velkých fotografií a mluveného slova budete moci seznámit s průběhem 

mezinárodního skautského setkání v Anglii, kde jsme jako kmen Shawnee 

měli též dva zástupce, a to Sněhurku a Medvěda. Pro případné zájemce zde 

bude k nahlédnutí množství historických dobových materiálů a fotografií z 

Jamboree v Anglii, Maďarsku, Holandsku, Francie a také z největšího 

setkání československých skautů v roce 1931, jež bylo zkouškou na světové 

setkání v roce 1933, které se však nakonec konala v Maďarsku. 

 

24. ŘÍJNA – SKAUTING V REGIONU ZA 1. REPUBLIKY /Mičkinikwa/ 

 
Kmen Shawnee Zábřeh je strážcem skutečného skautského pokladu, a 

to skautské truhlice, která je plná dobových dokumentů, fotografií, 

časopisů a mnohého dalšího. To vše spojuje skauting, tramping, 

Indiáni atd. Ve středu si pro zájemce o skautskou historii připravil 

náčelník kmene Slavomír Václavský – Mičkinikwa fotoprezentaci, 

která dokládá, co vše se podařilo zjistit o junáctví v naší oblasti. 

Budete překvapeni, co se zde odehrávalo a kdo zde skautoval. 

Prezentaci doplní malá výstava velkoplošných fotografií z období 

1921–38. Jedinečná možnost to vše slyšet na vlastní uši :-) 

Začátek v 17 hodin na klubovně (Sušilova ul. 65) … bude zatopeno :-) 

  

28. ŘÍJNA – PSÁNO VLASTNÍ RUKOU /Ferda/ 
 

Tentokrát jsme se rozhodli pro zájemce vystavit dobové dení-

ky. A to nejen ty, které patří nynějším skautům a skautkám, 

ale především ty, které si psali skauti, kteří v zábřežských 

oddílech prožívali svá skautská dobrodružství v minulosti. 

Nejstarší deníky jsou z poválečného období, následují roky 

obnovy 1969-1970 a pak normalizace. V klubovně zábřežské 

Trojky se budete moci podívat na deníky z oddílů Severáci, Žáby, Stopaři, Trojka a Shawnee 

a bude jich fakt fůra. Tak pokud máte čas, tak v neděli 28. října mezi 13:00 a 17:00 u nás 

najdete cíl své cesty ;-)))  

 

2. LISTOPADU – SKAUTSKÝ SLAVÍN ZÁBŘEH /Mičkinikwa/ 
 

V pátek v 17 hodin se na zábřežské klubovně našeho kmene Shawnee 

sejdou oldskauti a další zájemci, kteří by se rádi dověděli něco 

o dřívějších vůdcích, jejich zástupcích a dlouholetých skautech, kteří 

v zábřežském skautingu něco znamenali aneb Co se nám podařilo 

vypátrat  ☺  

V loňském roce nás bylo asi 11 a byl to ideální stav, tak uvidíme letos. 

Základní povídání proběhne u nás v klubovně a účastníci obdrží Sborník 

zábřežských skautů.  Akci vede náčelník Mičkinikwa. 


