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VYDÁVÁ SKAUTSKO – 

WOODCRAFTERSKÝ KMEN 

SHAWNEE 
Tento informačník vychází pro členy, 

kamarády, rodiče a přátele našeho kmene 

Shawnee 

 

 

PRÁZDNINOVÉ 

ČÍSLO 

 
Seigo všem bratrům a ses- 

trám z kmene Shawnee. 

Čas od tábora utíká jak vo- 

da a zahájení dalšího kme- 

nového roku se nám blíží a 

i proto sedám k počítači , 

abych vám poslal pár infor- 

mací šaman Mičkinikwa 

 

 

FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍHO TÁBORA. 

Členka Sov Vanata Kika se nechala do jí- 

delny na táborovou baštu nosit! Sloužíli ji 

hned dva nájemní táborníci,kteří si nechají 

Pro korunu koleno vrtat  

Pírko službu dělala ráda a její úsměv to jen 

potvrzuje. 

 

Fotografii pořídil hlavní fotograf 

tábora Sachem Wyoming 

 

CESTA ORLÍCH PER 

 

I o prázdninách si může plnit podmínky OP. 

Jedna ze zkoušek je koupání v řekách, 

potocích, rybnících a letošní léto tomu přeje. 

Tak si nezapomeň všechny 

místa, kde jsi se koupal / a/ 

zaznamenat do Zápisníku OP. 

… TÁBOROVÁ KRONIKA 

Mnozí z vás se podíleli na 

tvoření letošní táborové kroniky a to je moc 

fajn a už se těším, jak po letech budeme mít 

zase pěknou 

kroniku.Všichni co jste 

psali máte část dalšího OP 

a to / napíše 7 zápisů do 

kmenové kroniky/.  

… Vnata Kika se na 

táboře půjčila knihu 

Tekumseh, která ve 

čtyřech dílech popisu 

životní cestu slavného 

šavanského náčelníka Tekumseha. Kdo 

přečte všechny čtyři díly získává orlí pero a 

také tradiční podmínku ohniveckého 

kurzu.Případní zájemci nechť kontaktují moji 

adresu  

…během tábora si mnozí pěkně psali osobní 

deník a ten jim také po ohodnocení přinesl 

nemalou odměnu v podobě bodíků do 

celoročního bodování. Výsledky hodnocení 

přineseme v příštím čísle Kůrovníku. Ivanka, 

která deníky hodnotila doporučila Vanatu 

Eddie na kmenového písmáka. Tak uvidíme 

zda se rozjede kronika kmene a určitě bychom 

Eddie poprosili o spolupráci na tvorbě 

kmenové kroniky. Rada orlích per to uvítá. 



POZNÁVÁTE? 
No myslím, že to není 

velký problém.Tuto 

fotografii mám za 

svatby Dejmala a 

Ivanky . Oba letos 

vyrazili s námi na 

tábor a myslím, že byli 

všichni čtyři spokojeni 

a my samozřejmě 

také Dejmal měl na 

starost Indiánský den 

a ten se povedl waste 

Kamile a Ivanko….:-)  

 

SACHEM TATEYOPAH 
 

Tateyopah vstoupil do  

kmene někdy v roce 1991 

a od té doby je nám dost 

častým pomocníkem a to 

i přesto, že dnes bydlí v 

Brně. Na letošním táboře 

jsme mohli využít jeho 

služeb v oblasti 

horolezecké aktivity na 

Třech kamenech 

nedaleko Bradla. 

Burák,Top,David,Drápal 

si tak mohli splnit další OP se slaňování a  

lezení. Redakce mu děkuje  

INDIÁNKA DRÁPALKA 

Na letošním táboře došlo 

také namalování a jisté 

kosmetické úpravy.Tady se 

Dařilo týmu okolo Drápala, 

Který nás uchvátil svojí změ- 

nou. Ti nejlepší pak vyrazili 

do městečka Štíty na sladkou 

odměnu a Wyoming vše 

natáčel. 

 

NÁŠIVKA RODU LEDŇÁČKŮ 

Pár týdnů před táborem jsme se snažili zajistit 

rodové výšivky pro 

zvolské děvčata –

Ledňáčky.Nakonec to 

nevyšlo, ale hned po 

prázdninách dojde 

k dokrojování celého 

kmene a tak se mohou 

těšit na tuto hezkou 

výšivku, kterou necháváme ušít. 

 

Lov na bizona ve Štítech 

/Masna a uzeniny/ 

INDIÁNSKÉ LESNÍ JMÉNO 

Letošní letní tábor přinesl do historie kmene 

jednu ze starých tradic kmene Shawnee a 

společenství Midewiwinu a to tradici Lesního 

jména. Sagamor Ječmínek se odebral na 

oheň Vigílií a tam si ze seznamu lesních jmen 

vybral indiánské jméno KANAPIMA 
KTERÉ ZNAMENÁ V PŘEKLADĚ 

MLUVÍCÍ OTEVŘENĚ 
Tuto možnost získal za splnění podmínek 

TEKUMSEHOVA 3T9TU. 

V historii kmene získali již svá lesní jména 

tyto kmenové legendy! 

Martin Švub  -  TONKAHISKA - 1988 

 Libor Giesel – NIANK - 1989 

Zdeněk Šebesta – WYOMING - 1991 

Patrik Bartoš -  SKANIATARIO - 1994 

Roman Kravec – TAENDANEGA - 1996 

Martin Šafář -  WABLAUTANAGA - 2005 

Petr Fornusek – WAOPE - 2005 

Michal Kraus – TATEYOPAH - 2005 

Radek Hanuš – TAHOANAH - 2007 

Michal Kunrt – OHIYESA - 2008 

Tomáš Stoklasa – KANAPIMA – 2013 

 

V činnosti kmene se ovšem setkáváme 

s bojovníky, kteří své lesní jména získali 

v kmeni našich předchůdce a to kmene 

Čerokí a to třeba Sachem MIKENOPA, 

Sachem AJAGU či i já sám jsem lesní jméno 

MIČKINIKWA získal již v roce 1982 na 

táboře v Horních Studénkách, kde Čerokí 

toho roku tábořili. 

 

Kdo bude příštím bojovníkem ? Možná to 

bude již v příštím roce! 

TOTO ČÍSLO VYŠLO V SOBOTU 27.7.2013 


