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VYDÁVÁ SKAUTSKO – 

WOODCRAFTERSKÝ KMEN 
SHAWNEE 

Tento informačník vychází pro členy, 
kamarády, rodiče a přátele našeho kmene 

Shawnee 
 

 
 
 
 
 
 

      KANAPIMA 
 
Seigo přátelé, 
Přináším pro informaci fotografii Tomáše 
Stoklasy, který dnes stojí v čele kmene 
Shawnee jako degandawida. Prosíme tedy 
rodiče, aby se obraceli na nového 
vedoucího kmene na jeho  mobil :  

739280794 
V nynější době se o fungování činnosti 
stará šestice Kanapima, Wyoming, Ajagu, 
Kiwi, Mičkinikwa  a Lenka. Konečnou 
sestavu náčelnictva určí podzimní 94. 
sněm kmene.  

POZOR ZMĚNA!! 
 

 
 
 
 

VERNISÁŽ A MY! 
 
Když jsem plánoval Indiánský den 
v Leštině, na který se dostavilo 
neuvěřitelných 300 lidí, tak jsem neměl o 
dalším pokračování tušení. Akce se líbila 
a Zdeněk David nám dal možnost 
vystavit nejlepší obrázky v galerii kina 
Retro v Zábřehu. 
  Mičkinikwa byl osloven v polovině 
srpna a ve spolupráci s Kiwim a 
Wyomingem  dali dohromady tým 
zpěváků, který nakonec nezklamal a já 
bych rád poděkoval  skupince, ve které 
byly Pírko, Eddie, Bára, Kája, Surikata, 
Čača, Kika, Jenny, Javor, Nad, Luk, 
kteří tomuto vystoupení věnovaly svůj 
čas a myslím, že se všichni moc líbili a 
lidiček přišlo hodně a skoro se do malé 
galerie nevešli. Tato akce byla 
zveřejněna v Informačníku města 
Zábřehu a také Retro zajistilo vytištění 
a vylepení barevných plakátů, které 
zvaly na výstavu. 

 
 
 



VÝPRAVA LEDŇÁČKŮ 
 

Ke konce prázdnin se rod zvolských  
Ledňáčků vypravil pod vedením Lenky 
do olomoucké ZOO. Dlouho očekávaná 
výprava se tedy nakonec uskutečnila.  
Holky tak potvrdily, že jsou asi nejlépe 
fungujícím rodem kmene. Wašté 
Na fotce vidíme členky Káju, Mišpuli, 
Čaču, Pírko, Eddie a Lenku. Doprovod 
jim dělalo hned několik zvolských 
kamarádek   

Starý obrázek amerických členek 
organizace Camp fire – Dívky 
táborových ohňů. 

 

BRANNÝ ZÁVOD 
                  21. září 2013 
Dlouho připravovaná akce/ tedy aspoň u 
vedení/ je za námi. 
  Byl to hektický víkend, který se nakonec 
povedl a to i přes to, že nám počasí opět ze 
začátku nepřálo. Bylo moc fajn vidět 

bratry  a sestry z celé republiky – viděl 
jsem domovenky z Jindřichova Hradce, 
Zlína, Prahy, Zbiroha, Tábora, Šlapanic, 
Brna, Jevíčka… ale dorazili i naši 
kamarádi Ksigudanci a mnoho dalších. 

Společně zde byly zastoupeny všechny 
české skautské organizace  Svaz, Junák 
a ABS – Český skaut a to bylo dobře.  
Branný závod se snad líbil a všichni si 
mohli vyzkoušet jak se střílí z různých 
zbraní, jezdilo se na raftu či na kánoi. 
Vrcholem byl jistě večerní táborový 
oheň, kde nás sedělo skoro 100. Více o 
Branném závodě přinese ještě kmenový 
časopis Březová kůra. 

Pro členy a příznivce Shawnee 
Mičkinikwa – čtvrtek 26.9.2013 


