
INDIÁNSKÝ DEN 
16.února 2013 

 
Místo konání : sokolovna v Leštině  
Začátek akce : v 9 hodin 
Akci pořádá : zábřežský kmen Shawnee a středisko ABS Leština 
Kontaktní email – mickinikwa@seznam.cz – nebo volat na mobil - 773640264 
Vstupné je dobrovolné. 
 
Program společné akce: 
Dopolední dílny pod vedením zkušených lektorů  
 
DÍLNY: 
 
ZAČÁTEČNÍCI: 

 
 KORÁLKOVÁNÍ NA KŮŽI (STEH LÍNÉ 

ŽENY NA VÁČKY) 
 KORÁLKOVÁNÍ NA STÁVKU (NÁRAMKY) 
 GUMORIT (RAZÍTKA S OSOBNÍM ČI 

RODOVÝM ZNAKEM) 
 RAŽBA DO KŮŽE (OPASKY, ROZETY, 

NÁRAMKY, POUZDRA) 
 ŠITÍ Z JELENICE (VÁČKY, OBALY, STŘIHY 

KE KORÁLKOVÁNÍ) 
 ŠITÍ Z VEPŘOVICE (POUZDRA, STŘIHY K 

RAŽBĚ) 
 NÁHRDELNÍKY Z KORÁLKŮ (ZDOBENÍ VÝROBKŮ Z KŮŽE) 
 NÁKRČNÍKY (DŘEVĚNÉ KOSTICE, KORÁLKY) 
 LAPAČE SNŮ (VYPLÉTÁNÍ, ZDOBENÍ) 
 NÁVRHY NA ROUCHA (KRESBA) 
 KRESBA NA DŘEVĚNÉ PLACKY 
 VYPLÉTÁNÍ LAKROSKY A JEJÍ VÝZDOBA 

 
 
POKROČILÍ: 
 

 KORÁLKOVÁNÍ NA KULATOU RUKOJEŤ ČI ŠPALÍČEK (PEYOTE STITCH) 
 KORÁLKOVÁNÍ ROZET (PŘÍVĚŠKY, SPONY DO VLASŮ) 
 VÝROBKY Z BŘEZOVÉ KŮRY (KRABIČKY, NÁDOBKY) 
 DRHÁNÍ (NÁRAMKY, OZDOBY) 
 ZDOBENÍ KŮŽE MALBOU 
 VÝROBKY Z PEŘÍ 
 VÝROBKY Z ROHOVINY, PAROHU 
 MOKASÍNY 
 VAZBA KNIHY ČI KMENOVÝCH ČASOPISŮ 
 a to ještě není všechno, také vás musíme něčím překvapit-) 



 
Kůži, korálky a jiné potřebné věci si budete moci zakoupit (velmi levně) na místě nebo si je 
můžete donést sami. Je možné si také donést rozdělané výrobky z táborů či jiných akcí a 
dodělat je zde. 

Většina instruktorů na jednotlivých stanovištích (dílnách) bude z kmene Shawnee, ale 
velkou pomoc přislíbili ohnivci z kmene Ksigudan (clan Šedého Soba), dále pak Marek 
Matýsek a kluci z Frýdku Místku… Rádi uvítáme další pomocníky z řad vedení kmenů 
Midewiwinu i jiné kamarády či kamarádky, kteří budou chtít něco návštěvníky 
Indiánského dne naučit 
 
Doprovodný program  
- výstava  výrobků z korálků, kůže a rouch 
- výstava indiánské literatury / české i zahraniční/ 
- výstava obrázků základních a mateřských škol na téma Indiáni / vyhlášení výsledků 

soutěže/ 
- fotoprezentace na téma Skauting a Indiáni - Mičkinikwa 
- indiánský film o lakrosu – Křivé šípy (Crooked Arrows) 
 
3.ROČNÍK ŠAVANSKÉHO TURNAJE VE FLORBALU 

Na závěr akce se uskuteční pro účastníky  florbalový turnaj o velký pohár. 
Týmy budou buď dle kmenů či oddílů nebo na místě mixované. Závěr je 
spíše určen pro starší  členy či vedení  
Pohár bude předán vítězi / startovné je 20 Kč na jednoho člena týmu/ 
 
Na akci možnost si koupit čaj, kávu, párky atd. 
 

NA SPOLEČNOU AKCI SE TĚŠÍ KMEN SHAWNEE 
ZÁBŘEH 

 


