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VYDÁVÁ SKAUTSKO – 

WOODCRAFTERSKÝ KMEN 
SHAWNEE 

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

Shawnee 
 
 
 

Zdravím všechny čtenáře, po delší době vás 
informujeme co se u nás děje.Takže se 

zaměřím na poslední týden  od 14. října do 20. 
října 2013. 

V tomto týdnu se toho skutečně událo mnoho. 
Vedení kmene se snažilo oslovit nové členy a 
celá příprava zabrala docela hodně času. Moc 
děkuji Kiwimu, Kanapimovi,Wyomingovi za 

nasazení pro kmen. 
Tak postupně  

 

17. října – NÁBOROVÁ 
AKCE 

Vedení – Mičkinikwa,Kanapima, 
Kiwi,Wyoming a pomocnice Maruška 

s Viktorem se vypravila na náborovou show na 
2.a 4. ZŠ v Zábřehu. Následovala ZŠ v Leštině. 

Na děti čekal indiánský den- zpívalo se, 
vyprávěly se pohádky , hrály jsem scénku 
Skaut Tomík , stříleli jsme z jihoamerické 

foukačky a další. 
Akce byla velice časově náročná a přesuny 

z místa na místo zajištovala naše rychlá auta  
Děti vypadali po našem vystoupení nadšeně a 

tak jsme byli v očekávání co to nakonec 
přinese pro kmen. 

SKAUT TOMÍK JAKO DETEKTIV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHUZKA RODIČŮ ZVOLE 
V pátek 18. října se ve Zvoli konala schůzka 
rodičů, která byla doplněna fotoprezentací 
z činnosti kmene za poslední rok činnosti. 
Dostavila se většina rodičů a tak práce na 

přípravě prezentace splnila svůj účel. Schůzka 
pak přinesla seznámení s naší činností, otázku 
zaplacení kmenového poplatku a také možnosti 

další spolupráce. 
Dobrou zprávou z činnosti zvolských 

Ledňáčků je, že se začínají objevovat menší 
děti do řad světlušek a vlčat a zvolský skauting 

má další možnost rozvoje. 
Nutno poděkovat Lence, která je dnes 

zvolských garantem naší činnosti. Wašté 
 
 
 
 

V sobotu jsme se sešli ve složení 
Kanapima, Wyoming, Kiwi, 

Mičkinikwa, Javor, Jenny, Kika 
a připravili cestu za dobrodruštvím 

pro děti ze Zábřehu a Leštiny. 
Počasí nám vyšlo a tak na 6 dětí si mohlo užít 

námi připravený program. Uvidíme , jak se 
jejich zapojení do družinové činnosti podaří a 
co to přinese pro budoucnost našeho kmene. 

HLEDÁME NOVÁČKY 
PRO NAŠI ČINNOST 

Pokud znáte někoho, kdo by chtěl 
dát své děti do skautského oddílu, 
tak mu můžete dát kontakt na náš 
oddíl. Rádi bychom rozšířili počet 

našich členů. 
Za případnou činnost moc 

děkujeme. 
Vedení kmene Shawnee 



Branný závod v tisku. 

 
Články pro noviny Týden a Deník  sepsal 

Sachem Sokol a informovali veřejnost a naší 
velké akci v Leštině. Článek také vyšel 
v zábřežském kulturním informačníku. 

V plánu je také napsat informaci do 
leštinského obecního časopisu a snad to i 
s odstupem vyjde. Teď už je to ovšem na 

vedení kmene, kdo to zajistí 
 
 

 
 
 

 
 

PLÁN AKCÍ SHAWNEE 
Na sobotní krátké poradě vedení kmene se 
domluvil plán akcí do konce letošního roku, 
Takže vám jej hned napíši ať víte co a jak! 
 

LISTOPAD 
 
2.listopadu- Výprava na starý hrad 

 
23.listopadu- Klání rodů a sněm 

 
14.prosince – Vánoční nadílka 
 
Tyto hlavní akce budou doplněny 
dobrovolným programem. 

ĆEKAT A ČEKAT JEN 
S RUKAMA V KLÍNĚ, DÍVAT SE 

NEČINNĚ, MALÁTNĚ ,LÍNĚ, 
ŽITÍM BÝT SMÝKÁN JAK 

VLNAMI VRAK. 
TO NENÍ MUŽNÉ! BUĎ ŠTIKA , 

NE RAK! 
Drobky z činnosti : 
Javor přivedl na nábor svého kamaráda, který 
snad začne chodit do Vlků 
… Dejmal začal s přípravou víkendu starších 
členů kmene v Orlických horách. 
… v přípravě je projekt s Hvězdou severu Brno 
… zvolští Lednáčkové uspořádali zdařilou akci 
na výrobu draků – waste 
… bizoní kůži na nábor zapůjčil kamarád 
Tomáš- děkujeme 
… na klubovně ubylo plno odpadu a to díky 
Condorovi, Ajaguovi a Wyomingovi, kterým 
jsem ten odpad do auta nacpal   
Pro BK sespal Mičkinikwa- neděle 20.10.2013 


