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VYDÁVÁ SKAUTSKO – 

WOODCRAFTERSKÝ KMEN 

SHAWNEE 
Tento informačník vychází pro členy, 

kamarády, rodiče a přátele našeho kmene 

Shawnee 

 

Je neděle a zítra začíná pro 

většinu z vás další školní rok a 

také se rozjíždí i pravidelná 

kmenová činnost. Rád bych 

však napsal i pár řádků co se 

dělo v srpnu a dostalo se to ke 

mně 

           za Radu orlích per Mičkinikwa 

 

BRANNÝ ZÁVOD 
 

Tato velká akce se neustále připravuje a 

díky aktivitě Wyominga, Mičkinikwy a  

Kanapimy se pomalu tvoří základní kostra 

tohoto velkého setkání. 

Na této akci se budeme moci osobně 

poznat a navázat nové kontakty  s oddíly a  

členy  skautské organizace, kde je 

středisko Leština registrováno. Akce se 

s největší pravděpodobností zúčastní i 

členové  další skautské organizace Svazu 

skautů ČR. O to bychom se měli více 

přičinit o zdar akce. 

  Na 99% má také dorazit nejvyšší 

představitel světové organizace WIFS – 

bratr Klaus  až z Německa.  

ŠAVANSKÁ  

 

VERNISÁŽ 

 

12.ZÁŘÍ 2013 

 
V posledním čísle informačním 

zpravodaji města Zábřehu vyšlo na 

poslední  stránce, která nese název 

INFORMACE  zpráva, že se uskuteční  

výstava indiánských obrázků, která je  

poslední tečkou za Indiánským dnem, 

který se konal  16.února 2013 v Leštině a 

patřil mezi největší akce kmene Šavani. 

Galerie kina Retro 

v Zábřehu se obrátila na  

Mičkinikwu a ten pak 

rozběhl akci se zvolskými 

Ledňáčky a ke spolupráci 

vyzval i Kiwiho.Ten se 

tak ujal  samotného secvičení  písní a 

moc hezky se to poslouchalo. Na 

secvičení jsem viděl tyto děvčata: Čaču, 

Rosse, Eddie, Káju,   Pírko,  Mišpuli, 

Surikatu a také holky ze Sov – Jenny a 

Kiku. Dopravu zajištuje Sa. Wyoming! 

  Věřím, že se nám naše přestavení 

podaří a snad přinese další zájem o naši 

kmenovou činnost 

    Zveme tedy na 12. září všechny 

zájemce z řad rodičů a přátel na 17:OO 

do Kina Retro v Zábřehu. Výstava 

potrvá až do  13.10. 2013 

 



VÝSTAVA ROUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na akci v Leštině – Branný závod 

se bude konat největší výstava  

obřadních rouch v historii Midewi- 

winu a  naše šavanská roucha budou  

základem této  výstavy . Už teď máme 

slíbeny roucha z kmenů Ksigudan Žatec, 

Oswego Praha, Neskenon Praha, 

Hvězda severu Brno, Mohawkové 

Příbram, Žáby Zábřeh, Zlatá lilie 

Zábřeh, Čerokí Zábřeh, Medvědi 

Zábřeh … 

 Pozvánky na tuto akci dostane celá řada 

našich bývalých člen, přátel z jiných 

kmenů a také přijdou lidičky, která naše  

Akce nějak zaujme.  

  Výstava se koná v sobotu 21. září 

v sokolovně Leština! 

 

PRÁZDNINOVÁ AKCE 

LEDNÁČKŮ 

 
Lednáčkové pod vedením Lenky a za 

pomoci Věrky vyrazily do Olomouce. Byla 

To další akce, která potvrdila schopnost 

organizovat zajímavé rodové výpravy. Dě- 

kujeme Lence, Věrce a dalším pomocnicím 

za pěknou akci v Olomouci. 

 

 

 

INDIÁNSKÝ VEČER         

V PROSTŘEDNÍ LIPCE!!! 

 

28.7.2013 

 

 Šaman kmene Mičkinikwa byl osloven , 

aby pro děti v Prostřední Lipce připravil  

Indiánský večer. 

  Osobně si myslím, že se 

akce v Lipce podařila a  

dokonce byl projeven 

zájem o náš letní tábor ve 

Štítech. 

  Akce se účastnilo 19 

dětí a větší počet rodičů a  

dalších dospěláků.  

Byla to jistě dobrá 

propagace našeho kmene 

Shawnee  

 

 

TAM – TAM 
 

V SOBOTU 7. září 

2013 SE POD 

VEDENÍM KANAPI- 

MY A WYOMINGA  

SE USKUTEČNÍ LE- 

TOŠNÍ 

ZAHAJOVAČKA. 

INFORMACE 

DODÁ KANAPIMA. 
Pro kmen Shawnee – šaman Mičkinikwa 

Neděle 20:04 


