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

 

Dneska nás čeká zase pokračování z tajemného deníčku  

 
Země kolem byla senzačně bílá. Kam jste se podívali, 

všude ležel ve vysoké vrstvě čerstvý sníh. Postupovali jsme 

v dlouhé řadě za sebou a snažili se šlapat do stop muže, 

který šel před námi. Je to rafinované opatření. Dost tím 

zmatete ostatní, nemůžou tak snadno spočítat, kolik mužů 

na stezce opravdu je. A také tu krásně bíle zasněženou 

cestu nerozdupeme hned spoustou stop a dopřejeme i 

ostatním, aby si na tomhle pohledu také pochutnali. Před 

pozvolným, nepříjemným stoupáním jsme zastavili. Je to 

poslední úsek cesty, než se z jeho vrcholku sesypeme na 

oddílové tábořiště, kterému se od 

věků říká Soví údolí. Cesta do 

kopce, dlouhého asi dva kilometry, bývá nejhorší etapou každé 

výpravy do Sovího údolí. Mohu to jen potvrdit. Byl jsem tady už po 

čtvrté a vždycky koukám, abych měl ten vyčerpávající stoupák co 

nejdříve za sebou. Kopec před Sovím údolím je vždycky pro 

všechny zkouška sebeovládání. 

Buddha na nás chce, abychom právě v tomto úseku šli v šestkách, 

aby se starší kluci nehnali dopředu, abychom si při výstupu 

pomáhali, nevztekali se, nezvyšovali hlas a píchli slabším 

s tornami. Dívá se na nás tím svým ostřížím pohledem, a říká, že 

ten kdo chce být muž a ne měkký močál, musí na sebe ve 

svízelných chvílích a nebezpečích vzít odpovědnost za druhé.  

Šli jsme tedy, zatínali zuby, funěli a 

naše nejmenší muže postrkovali 

vzhůru. O jejich torny se střídali Rambové, kteří za jiných 

okolností by byli už dávno na hoře. Chovali jsme se zkrátka, 

jako ten zlatokop v kopci- smrťáku Chilkootu, kudy táhl 

nekonečný had mužů směrem na Klondike. Ten se také 

vrátil pro svého omrzlého kamaráda. Zabalil ho do přikrývek 

a vynesl až na vrchol Chilkoolitu. 

„Koukám“ řekl Buddha a přehlížel naše zpocené postavy, 

„žádné ztráty. To jsem rád, protože, jak známo, ve zmrzlé 

půdě se hroby těžko kopou. Teď honem do Sováku, 

rozděláme oheň a uvaříme si čaj“.      



DROBKY Z ČINNOSTI KMENE SHAWNEE 
 

… tak a máme tady první Kůrovník v prosinci. Právě jsem dodělal bodování 

jednotlivců za listopad za Ledňáčky a Manato a budu zvědav, jak si naši nováčci 

povedou ve svém prvním měsíci bodování  

… nedávná sobotní akce ve Zvoli se podepsala na nemocnosti a tak se na příští 

družinovce neobjevili  tradiční členové jako Očko, Martin, David .. 

… nováček Martin ze volských Hadů tak přišel o jistou 100% docházku a bodíky 

do měsíčního bodování. Martin je, ale velký příslib do dalšího období kmenové 

činnosti, a tak uvidíme, jak si povede v měsíci prosinci 

… nové přezdívky získali nováčci v Ledňáčcích a to Sára- Pírko, Jirka – Bizon, 

Ondra Najman – Luk, Edita – Eddie,  Zuzka – Blesk  všichni tak získali také bodíky do 

bodování. 

… do bodování jednotlivců si za nováčky připsali bodíky Sagamor Top, Jirka, Blesk, Martin – 

i ty můžeš přivést dalšího člena. V rodě Ledňáčků se oznámil další 

nováček, tak uvidíme v pátek  

… na sobotní oběd bude skutečná zeleninová polévka, která se 

bude započítávat do hodnocení aktivity členů na sněmu kmen. 

Která družina bude nejlepší ??? Budou to Sovy nebo Ledňáčci / 

holky/ nebo se povede chlapeckým rodům ? Uvidíme. 

... Sagamor Top a Sagamor Ječmínek dokončují ohnivecký kurz , 
který bude zakončen ke konci tohoto roku. Obou soukmenovcům- bratrům přeji úspěšné 

zakončení  a ať jejich pochodeň dlouho svítí a šíří světlo v našem kmeni . 

…  náš staronový kamarád Kiwi se do zpívání a hraní pustil doopravdy s odpovědností nám 

všem Šavanům pomoci a to je dobře- bratře Myslím, že se naše schůzky ve Zvoli díky 

Kiwimu hodně zlepšily a také zpěv Ledňáčků doznal velkých pokroků . 

Patří k velkým favoritům v kmenové soutěži ve zpěvu, která se plánuje na 

leden či únor 2013 

… Vanata Peidro se pustil do plnění základního OP – 

balení batohu. Udělal další krok k zisku hodnosti 

Gaosed 

… Vánoční nadílka se pomalu blíží a s největší 

pravděpodobností bychom ji uspořádali ve Zvoli. Pokud 

se domluvíme, tak to bude jen dobře. Přece jen je nás 

letos hodně  

… na leden se připravuje akce Deskové hry a pomocníkem nám bude 

Sagamor Tarzan, který před mnoha lety zastával na necelý rok funkci 

Degandawida kmene.  

…  registrace do skautů ABS je letos stanovena na 15. ledna 2013.  

…  kmenová rada začala také s přípravou Indiánského dne, který se uskuteční 16. února 2013 

pod vedením šamana kmene Mičkinikwy. Pomoc nám slíbilo hned několik dobrých kamarádů 

a akce bude mít i náborový charakter  

Kontakt na vedení Kůrovník – mickinikwa@seznam.cz, mobil 

773640264 
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