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VYDÁVÁ SKAUTSKO – WOODCRAFTERSKÝ KMEN SHAWNEE 
Tento informačník vychází pro členy, kamarády, rodiče a přátele našeho kmene Shawnee 

 

 

Seigo soukmenovci, 

 

máme tu druhý březnový týden a Kůrovník přináší nejnovější informace.  

Tou nejaktuálnější je, že v neděli šaman Tuwanakha dodělal další číslo 

kmenového časopisu Březová kůra a tentokrát se na jeho obsahu podílelo 

více našich členů a to je moc dobře. Kdo nimi byli ? 

Wyoming psal bodování,  Vanata Eddie články od Ledňáčků a podobně na 

tom byla i Lenka, která teď má tak trochu koordinaci článků ve své moci. 

Přispěl také poprvé bojovník Nad a vše jsem završil já články z 25 roků 

činnosti, narozeniny Sigiho a něco málo o Konících. Prostě tentokrát si 

určitě počtete a v příštím čísle může být článek i od vás. 

 

95. skautingu v Zábřehu 
 

Další akcí pro veřejnost, kterou se náš kmen 

prezentuje je přednáška Mičkinikwy, která se 

uskuteční ve čtvrtek v kině Retro. Všichni zájemci 

jsou zváni. Už nyní vím, že dorazí mnoho zájemců 

z řad rodičů, kamarádů a starých členů zábřežských 

oddílů. Podrobnou reportáž přinese určitě Březová 

kůra a také možná něco vyjde v našem Zpravodaji 

města Zábřeha. 

Akce je pro členy kmene dobrovolná, ale jistě stojí 

za to vědět, jak u nás skauting žil a kdo se o to 

zasloužil 

 

NAŠÍ SNAHOU NEJLEPŠÍ BUĎ ČIN! 
 

Ano čtěte správně , je to heslo vlčat. Jen rozmanitá, bohatá a stálá činnost 

v tomto věku dá základ aktivní, agilní povaze. Vlče si musí zvyknout stále 

něco dělat a tento zvyk si přenést do života. 

  Jakýkoliv čin je lepší než pouhé žvanění, povídání. „Mluvením rýži 

neuvaříš“ – praví staré čínské přísloví. Jsi-li činný, je možné, že se dopustíš 

chyby. V každém případě však bude výsledek lepší, než kdybys stál jen 

mimo a kritizoval, žvanil, vychloubal se. 

 



ZÍSKEJ DALŠÍ ORLÍ PERO 
 

V tomto čísle se budu věnovat plameni ochranářství a vybral 

jsem pro vás tyto orlí pera. 

 

V dnešní technické době by toto orlí pero nemělo být až tak 

velkým problémem 

0 – 32  vyfotografuj : 12 – let  5 druhů ptáků , 14 let 10 druhů 

ptáků a nad 15 let – 15 druhů ptáků a předlož je ve svém deníku 

či uspořádej výstavku na družinové nástěnce. 

 

0 – 69  Zúčastní se akce, na které dojde k vyčištění daného úseku 

řeky či jiného vodního toku. 

Ideální akce pro družinovou dobrovolnou aktivitu pod dohledem 

člena vedení kmene! 

 

0 -34  Nakresli : 12 let – 7 druhů, 14 let – 10 druhů a nad 15 let – 

15 druhů ptáků do svého skautského deníku, tak aby se poznalo 

co je to za druh. 

 

BOJ O KNIHU 
 

Tentokrát tu máme otázky související s obdobím lesního života z období  

od 21. února do 20. března. Odpovědi zašlete emailem na adresu 

redakce  

 

1. Které zvíře spí celou zimu dolů hlavou? 

2. Co přináší člověku v zimě jezevec – užitek či škodu ? 

3. Který zpěvný pták si dobývá potravu tak, že se ponoří pod led? 

4. Dýchá kuře ve vejci? 

5. Co se stane s žabkou, vykopneme-li ji zpod sněhu a doneseme blízko 

ohně? 

6. Proč vrána chodí do polí , když se oře? 

7. Žabka kváče, oves skáče. Co to znamená? 

A něco těžšího na závěr, ale ono je to jednoduché, každý ho zná  

Ani rak, ani ryba, ani zvíře, ani pták, hlas tenký, nos dlouhý, kdo ho 

zabije, vlastní krev prolije? 

Tak se neboj a začni pátrat, ptát se a zeptej se i rodičů a výsledky zašli. 

Tentokrát bude cenou kniha od skautského spisovatele Miloše Zapletala. 

 

PŘÍTEL JE TEN, KTERÝ NESOUDÍ, 

ALE PŘIJÍMÁ. 
Antoine de Saint – Exupéry 

 

Toto číslo vyšlo v neděli 9.3. ráno 7:48 

Kontakt na redakci : 

mickinikwa@seznam.cz 


