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

 

Seigo bratři  a sestry, 

 

Tak nám končí Měsíc vran / březen / a začíná Měsíc trávy /duben / a 

když jsem si sedl k počítači, že vám něco napíši o dubnu, tak jsem 

přišel na pranostiky, které se k tomuto měsíci váží Vychází 

z dlouholetých zkušeností našich dědů a babiček po celé generace. 

  

O svatém Jiří vylézají z díry hadi a štíři./ 24. dubna / 

Svatý Jiří volá, země se otevírá, aby tráva rostla, tráva zelená. 

Na svatého Marka schová se do žita vranka. / 25. dubna / 

Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa. / 30. dubna a 1. května/ 

Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý. 

Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem. 

 

Pravda, letos se nám zatím ty pranostiky moc nepotvrdily a zima byla neskutečně teplá a my 

si ani toho sněhu neužili. Takovou zimu si nepamatuji. Kvést pampelišku v únoru jsem ještě 

neviděl  

PLNÍME ORLÍ PERA 
 

Ve světle Lesní moudrosti  najdeme hned několik 

orlích per, které se můžeme pokusit splnit. 

V minulém týdnu si nechávala uznat tuto zkoušku 

také členka Ledňáčků Mispule.Šlo o 

vykorálkování korálkového náramku v délce 

10cm a šířky 1cm. Protože však i ostatní holky 

v Ledňáčcích korálkují , tak vám zde předkládám 

i pár vzorů, které 

jsem našel internetu 

a možná se do 

některého vzoru 

pustíte. 

Pro vás , kteří se 

chcete o toto umění pokusit mám k zapůjčení indiánský korálkovací stav , 

takže teď už jen stačí zavolat či mi napsat na můj email. Rádi vám 

všechny potřebné věci zapůjčíme a třeba to chytne mamku / nebo 

dokonce taťku- i takové známe / 

Pro odvážlivce máme pytlíček korálků zdarma a k tomu i potřebnou 

literaturu o korálkování, kde najdete velké množství technik a vzorů. 

 



DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE: 

 

…na titulní stránce našeho kmenového Zápisníku z posledního vydání najdeme tuto 

titulní stránku s indiánem. Tento Zápisník OP je třeba nosit na každou družinovku, 

kmenovku, výpravu a podobně. Všude si můžete něco splnit či na akci vidět nějakého 

ptáka, květinu, organizovat nějakou hru apod. To vše se pak může potvrdit do 

připravených tabulek. 

Nedávno splnily nováčkovskou zkoušku dvě sestry kmene a to Surikata a Mispule a i 

oni mají tím pádem na Zápisník nárok. Výroba a tisk takového Zápisníku něco stojí a 

tak si jej všichni važte a starejte se o něj tak, aby vám dlouho vydržel. 

 

… novinkou je vydávání nového kmenového informačníku Zvolský 

šíp, který je určen především pro členy rodu Ledňáčků, Koníků a 

také pro rodiče a příznivce. Slibujeme si o této aktivity větší 

propagaci našeho kmene ve Zvoli a v okolí. O psaní a tisk se stará 

šaman Mičkinikwa. První číslo slavilo velký zájem a tak uvidíme, 

jak se to bude dařit i nadále. 

… zvolští Koníci se neustále rozrůstají. Na poslední schůzce bylo 

opět plno a přišel se podívat další nováček , a tentokrát to nebyla 

dívka, ale malý hošík. Slzy v jeho očích však naznačovaly, že to 

nebude z jeho další činností asi tak vážné. Uvidíme na příští schůzce 

 

…v nejbližší době se na internetu objeví slavná 13 bojovníků kmene Shawnee a 

bude tak umístěna na kmenové stránky. Právě blížící se sněm může mnohé členy 

kmene posunout zase o kousek dál. Kdo získá vyšší hodnost? Bude to někdo 

z Ledňáčků nebo z Vlků. 

Na schůzce Ledňáčků se uznávaly OP a měl jsem tu čest podepisovat OP Čače a 

Mispuly, ale i ostatní holky nezahálejí a budou o svá OP na sněmu žádat 

… vedení kmene připravuje další velkou objednávku nových kmenových triček, 

takže pokud máte zájem si nějaké vzít do zásoby 

tak určitě neváhejte.Některým z vás ovšem jedno 

triko bude málo   

 

… v posledním čísle Březové kůry vyšlo pořadí za poslední tři měsíce a 

my jsme se mohli dozvědět, jak si na tom letos bojovníci stojí. 

Překvapení se nekoná a aktivní rod Ledňáčků navazuje na loňský  

úspěšný začátek činnosti a není se tedy čemu divit, když na prvních 4 

místech najdeme hned tři Ledňáčky – Eddie, Čaču a Surikatu. Prapor 

chlapců drží Ranger Javor a se svým druhým místem má stále naději na 

celkové letošní prvenství. 

1.místo Eddie – 1415 bodů, 2. místo Javor 1119 bodů a 3. místo – 

Surikata s počtem 989 bodů – za měsíce prosinec, leden, únor 2014 

 

... do Projektu Pojď s námi za úsměvem se zapojuje také bývalý Degandawída kmene Wablautanaga, 

který se vrhne na tvorbu vzdělávacích popisů. Tyto pak bratr  Sachem Tahoanah nechá vytisknout a 

zalaminovat. Obou bratrům moc děkujeme  za jejich služby. 

… v příštím čísle Kůrovníku přineseme vyhodnocení soutěže o knihu. Poslední získala Eddie a je fajn 

si takto pomalu vybudovat skautskou knihovničku  

… nejbližší kmenová akce je 95. sněm kmene Shawnee , ten se uskuteční v sobotu 29. března pod 

vedením Wyominga . Informace jste již obdrželi v minulém týdnu na svých rodových schůzkách. 

 

TOTO ČÍSLO VYŠLO V NEDĚLI 23. BŘEZNA 2014 V ZÁBŘEHU 

KONTAKT NA REDAKCI : mickinikwa@seznam.cz 


