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

 
Tento příběh jsem vybral proto, že i dnes v našem kmeni  je 
zasazeno  plno nových kmínků/ nováčků/, které mohou jednou 
být obrodou našeho kmene a jeho silným kmenem. Tolik 
nových tváří jsme již dlouho neměli a to je pro nás, kteří máme 
náš kmen rádi,  moc dobře 

MUŽ, KTERÝ SÁZEL DUBY 
Starší muž ve Francii. Jeho žena zemřela, pak ještě jeho jediný 
syn. Proč má nyní ještě žít? Opouští svoji usedlost v úrodné 
nížině. Bere si s sebou jen padesát ovcí. Táhne do bezútěšné 
krajiny téměř pouštní. Tam snad dokáže zapomenout. 
Roztroušeno daleko od sebe leží pět vesnic s rozpadajícími se 
domy. Lidé se hádají, mnozí odcházejí pryč. Tu zjistí tento 
muž, že místní krajina jistě odumře, protože zde nejsou žádné 
stromy. 
Neustále si shání žaludy. Ty malé vytřídí 

a s nimi i ty popraskané a jinak poškozené. Dobré a velké žaludy vkládá do 
kbelíku s vodou, aby pořádně nasákly. Bere si ještě železnou tyč a pak vyráží na 
cestu. Tu i tam zabodne tyč do země a do díry po ní vloží žalud. Po třech letech 
takto zasadil 100 000 žaludů. Doufá, že z nich 10 000 ujme a doufá, že mu Bůh 
daruje ještě pár let života, aby mohl sázet žaludy dále. Když roku 1947 umírá ve 
stáří 89 let, má dubový les, který vytvořil, délku jedenáct kilometrů a šířku na 

třech různých místech až tři 
kilometry. Je to jeden 
z nejkrásnějších lesů Francie. 
A co se v té krajině ještě přihodilo? Déšť nyní 
zadržují nesčetné kořeny. V potocích teče opět 
vody. Mohou se opět zvětšovat pastviny a louky, 
růst květiny. Ptáci se vracejí. V samotných vesnicích 
se vše mění. Znovu se staví domy, staré se opravují. 
Všichni mají opět chuť do života, radují se, slaví 
společné svátky. Nikdo neví, komu mají děkovat za 
změnu ovzduší i celé kraji. 

A.B.Svojsík 
Úkolem každého z Vás je  držeti pevně 

heslo : Jednou skautem, navždy 
skautem, nositelem, hlasatelem, 

obětavým  a statečným bojovníkem 
pro vznešenou skautskou ideu! 

 



DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE 
 
…  stále probíhá debata ohledně našich kmenových 
triček, které jsou již od jara roku 2012 
připravována. Teď to vypadá, že celou akci 
dokončí  dvojce Sagamor Ječmínek a Sachem 
Wyoming. …dalším pomocníkem v naší  kmenové 
činnosti se stává Kiwi, který přišel do kmene na jaře 
roku 1990 pod vedením  Zdeňka Šebesty, který měl 
přezdívku Kim. Po 17 letech se tak Kiwi vrací, aby 
pomohl v oblasti hudební  Jsme rádi, že tomu tak je 
.To již dokázal v pátek na schůzce rodů Ledňáčků a 
Manata ve Zvoli.  
Kiwi tak nahradil po dvou schůzkách Sagamora 

Draka, 
který tak 
pomohl nastartovat novou hudební scénu kmene. Teď už 
to bude záležet na ostatních rodech, jak si poradí 
s písničkou na blížící se sněm.  
… obrázek nám ukazuje zakladatele českého skautingu 
Antonína Benjamína Svojsíka. Znalost vlastní historie 
je pro nováčka součástí 
Zasvěcovací zkoušky a tu 
bude v den sněmu skládat 
David Křenek, Renát a 

Očko. 
Na schůzce Manata a Ledňáčků  se podařilo splnit hned dva body / 
kmenové znaky a Kmenové podniky/  Jirkovi, Ondrovi, Martinovi, Zuzce.. 

gratulujeme – tím také získali  15 bodů do Javorové nažky. 
… novou zasvěcovací zkoušku našeho skautsko- woodcrafterského kmene 
Shawnee vypracoval  Sagamor Ječmínek. V minulém týdnu ji obdrželi  
nováčci, kteří jsou v přijímací zkoušce. Ječmínkovi se příručka velmi povedla. 
Mičkinikwa se Sokolem se postarali o vytištění v barevné podobě. Cena kopie 
je 60 korun – kdo by si chtěl zakoupit  / do svého soukromého archívu  / 
Ječmínek nechal namnožit 20 CD… 
… na svou družinovou schůzku se na  

zábřežský bazén vypravil rod Sov a Vlků. Svá další OP si splnil  
Gaosed Javor a bojovník Burák. Oběma blahopřejeme … 
Kdo splnil OP u Sov nám zůstává záhadou……….. 
… nejpočetnější rodovou schůzkou minulého týdne byla rodovka  
Vlků a rodu Manato. Je tak dál bratři  
… v zábřežském informačníku města  vyšel příspěvek o zábřežských 
oddílech Midewiwinu – Čerokí, Žáby, Zlatá lilie a Trojka Shawnee. 
Za náš kmen Šavani obdrželi bronzový stupeň wagamed  Wyoming  
a waganed Skanitario, stříbrný stupeň pak šaman kmene Mičkinikwa. Článek o tomto ocenění vyjde 
v našem kmenovém časopise v Březová kůra 
… schůzku Manata vyhrál  bratr Fidli a u rodu Ledňáčků to byla  Zuzka –oběma blahopřejeme 
a ať se jím daří v našem kmenové bodování Javorové nažce.  
… sobotní akce ve Zvoli přinesla letošní rekord v počtu členů na akci – to je SUPER  a Šavanům 
bude letos určitě hej… i vy se o to svojí účastí  zasluhujete A to je moc dobře přátelé … 
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