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SLOVO DEGANDAWIDY
Seigo bratři a sestry ze šavanských rodů a klanů, kteří jste
zůstali i v dalším kmenovém období Shawnee věrni. Konec
prázdnin opět z tajemných dálek přinesl hlas Tamtamu a na
jeho hlas slyšelo mnoho bojovníků a nováčků a tak se nás
sešlo 17 nedaleko Leštiny na našich tradičních místech.
Nový šavanský rok přinesl ukončení činnosti dvou klanů a
to Horského lva a Manata, ale na druhou stranu přinesl
nastartování hned čtyř rodů mladších hochů a dívek a to je
pro náš kmen jako pokropení ţivou vodou. Za touto
nečekanou proměnou kmene stojí především aktivnější
přístup členů vedení a zapojení Wyominga do organizace
leštinských rodů. Zásluhu na jejich vzniku má také bývalý náčelník Sachem
Ohiyesa, který provedl nábory a ty za pomoci Sachema Tahoanaha vedly
k velkému omlazení kmenového osazenstva.
Teď je především na náčelnictvu, jak se bude činnost ubírat.
Koncem listopadu nás čeká tradiční indiánský sněm kmene, kde
se bude volit nové náčelnictvo a snad se vše podaří k rozvoji a
vybudování silného oddílu skautů ABS, kam jiţ delší dobu
směřujeme.
Dalším pozitivní stránkou činnosti je opětovná komunikace
rodičů a jejich podpora naší činnosti. To se můţe a jistě projeví
v další činnosti a to jak v dopravě dětí na akce, pomoci na
klubovně apod. Je dobře, ţe odezva ze strany rodičů tu jiţ je a
mnozí si pochvalují dobrou komunikaci, pravidelný přísun
informací a to, ţe se jich tolik účastnilo Branného závodu,
dokazuje ţe se jim naše činnost líbí.
Dobrým pomocníkem se mi stal náš pravidelně vydávaný Kůrovník, který vţdy
v neděli rozesíláme na mnoho adres – naši členové, spřátelené kmeny- oddíly
/Praha, Příbram, Brno, Ţatec, Lanškroun/ ale také na bývalé členy a kamarády.
Velmi brzo se k němu přidá tradiční kmenový časopis Březová kůra i letos
s hlavním šéfredaktorem Ječmínkem. Věřím, ţe v našem jubilejním roce se nám
podaří většinu tradičních aktivit obnovit a ustálit v dobře pracující kmen.
Co nás čeká v tomto roce:
Opět je tu velký boj o vítěze celoročního bodování – jsou pro vás připraveny
pěkné ceny, budeme se podílet na velkých oslavách skautingu a to především
v Lanškrouně a také v rámci skautské organizace ABS, které budou vrcholit
v roce 2012. Náčelnictvo si připravilo několik velice zajímavých akcí a vrcholem
by měl být pěkný indiánský tábor našeho kmene!!!!
Dále bychom chtěli zorganizovat ohnivecký a wagamedský kurz pro naše adepty
a navázat tak na tradice ohnivectví, které je tak spjato s pojetím našeho
šavanského skautingu.
Na závěr bych dodal, ţe bych byl moc rád, aby se všem hochům a dívkám, kteří
k nám v poslední době přišli splnil sen o partě kamarádů, kteří je nikdy
nenechají ve štichu. My z vedení kmene Shawnee se o to budeme snaţit.
S modrou oblohou pro BK sepsal 29.1.2011 degandawída
Mičkinikwa

Družina Sov a
Mývalu v Leštine
Před prázdninami jsme se v
Leštině pokusili dostat do podvědomí
místních dětí k příležitosti obnovení
našeho oddílu v Leštině. A tento
podzim jsme se pokusili družinu
opravdu založit a nevím jak ostatní, ale
já byl velice mile překvapen.
Máme v současné době dvě družiny:
Sovy - děvčata - Leonku, Adélku,
Amálku, Nikolku, Krystínku a Pavlínku.
A kluky - Mývaly - Davida, Jirku, Vaška, Peťu, Míšu, Martina. A nyní i
čtyři další, Toma, Toma, Erika a Martina. Je nás tedy poměrně hodně,
tedy ani nepamatuji kdy nás bylo v Leštině tolik. A tím myslím dobu
kdy rádcem v Leštině byla Mimi. Sovy jsou od poslední schůzky pod
vedením Wyominga a Mývalové pod vedením Ohiyesy. Zatím se
scházíme v klubovně Obecního úřadu, kde probíhají v jiné dny i
schůzky Ochránců přírody a dalších místních spolků. Naše schůzky jsou
vždy v pondělí od 16:00 do 18:00.
Na každé schůzce každý obdrží již pravidelně díky Mičkinikwovi jeden
výtisk Kůrovníku a také různé diplomky, obrázky do svého deníku.
Většina z členů Sov a Mývalů má také velice dobře zařízenou KPZ a
někteří i velice pěkně veden deník. Na příští schůzce bude navíc
vyhodnocena soutěž o nejlepší deník a vítěze čeká sladká odměna. Na
začátku podzimu jsme si v nedalekém remízku za Leštinou udělali
rodové místo s ohništěm, kam se jistě budeme občas vracet, program
byl v této době co nejvíce
venku a snad i v nyní zimním
období i bude. Zatím však jsme
v klubovně. Předtím jsme měli
dvě schůzky v místní základní
škole, za což chci poděkovat
paní ředitelce.V příštím článku
se pokusím představit některé
z našich členů v nějaké formě
krátkého rozhovoru.

STOPA MEDVĚDÍHO RODU
My Medvědi máme sílu,
Proto s chutí jdeme k dílu .
členy.

Nově obnovený rod Medvědů má koncem měsíce října tyto

Vanata Padáček – hoch, který před rokem
aktivně pracoval v Káňatech, se teď po roce vrátil
a pomáhá dnes v rodě Medvědů. Je pracovitý a
klidný a je oporou vedení rodových schůzek
Nad – Dan k nám přišel před nedávnem na
doporučení jednoho našeho bývalého člena a stal
se oporou rodu, když jeho některé nápady nejsou zrovna tím, čím
bychom chtěli obohatit rodovou schůzku. Musíme jej ovšem obdivovat
neboť na schůzky dojíždí až z Kosova!!!!!
Tomášek Smítal
– nováček, který rod doplňuje na rodovkách . Je ještě dost malý na
větší šavanské akce, ale snad se mu podaří to co jeho bráškovi
Upírovi.
Upír – Milan Smítal
– my starší jsme jej znali pod přezdívkou Drápal. Nyní nese přezdívku
Upír a docela to k němu sedí – občas pije krev vedení kmene, ale jinak
se hodně zlepšil a třeba z něj nakonec něco v kmeni
bude… jen tak dál Upíre.
Burák – Marek
přišel již na Zahazovačku, která se konala u Leštiny. Je již tradičním
účastníkem rodových schůzek. Vybral si přezdívku Burák a docela to
k němu sedí. Pravda je, že si sám navrhoval přezdívku Mařena  to
ovšem nakonec neprošlo veřejným hlasováním …
Očko – Vojta
Vojta je jeden z mála členů, kteří byli na všech
rodových a kmenových akcí. Jen tak dále Vojto… ať ti
elán vydrží
Jerry – Tom
Z Jerryho se stala také opora Medvědů. Snad se mu podaří splnit
Zasvěcovací zkoušku a s kamarádem Padáčkem můžou jednou stanout
v čele medvědího rodu.
Medvědi na svých schůzkách začali s přípravou na Zasvěcovací
zkoušku, která připravuje nového člena na vstup mezi šavanské bojovníky.
Program prokládáme a hrají se různé hry, ale také cvičíme a děláme kliky a
dřepy, ať se nám podaří tento rok splnit OP – 1000 kliků a 2000 dřepů.
V příštím čísle přineseme pro březovou kůru hodnocení naší docházky, bodování
a výsledky různých soutěží , aby jste věděli jak se komu daří.
Pro Březovou kůru M-kwe – MEDVĚDI ZÁBŘEH

Do vlků patříme my: Sagamor
Gaosed
Gaosed
Vanata

Top - Rádce
Patrik - Podrádce
Javor - Herník
Holub - Schodomet

Schůzky máme v Úterý v 16:30
Na schůzkách hrajeme zatím jen hry: Na zajíce, Sochař, Minové pole,
ale i hry s morseovkou…
Všichni už se těšíme na BITVU U KANAWAHI a tak jsme si z pomocí
papírových koulí a štítu zahráli také bitvu o vlajky.
Ale také začínáme s vázáním uzlů. No jo regata se blíží.

TOP

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA KMENE LEŠTINA
10.ZÁŘÍ 2011
První
kmenovou
schůzkou
po
prázdninách
bývá
Zahazovačka a ne jinak tomu bylo i letos. Vedení očekávalo
s netrpělivostí, jak se tato akce povede. Rozhodlo v letošním
roce obnovit činnost Leštinských rodů a tak se konaly
nábory, jak v Leštině, tak v Zábřeze. Nakonec se nás na
akci sešlo celkem 17, což bylo více než v minulém
roce…chyběl nám podnáčelník Ječmínek, který nám napsal,
že se večer nacpal nějakého špatného masa a tak jsme jej
nechali trávit špatně usušené maso z bizona a on to nakonec fakticky přežil.
Jmenovitě se dostavili – Gaosed, Javor, Gaosed Patrik, Sagamor Top a pak řada
úplně nových hochů a dívek – Alex, Vojta, Marek, Jirka, Dračák, Nikol, Kristl,
Pavlínka a nějaký te n hostík. Vedení měli ve svých rukou Wyoming, Ohiyesa,
Ajagu a Mičkinikwa a program byl pěkně našlapaný.
Program jsme odstartovali hrou pod vedením Ohiyesy. Ta časem pěkně lezla na nervy,
ale tom to celé bylo. Ve hře zvítězil nováček Alex. Pak přišla hra, kterou vymyslel
Mičkinikwa. Na poli bylo na stovku velkých slaměných balíků, které označil Mičkinikwa za
bizony, kteří se tak nacpali slámou, až nakonec uschli. Tak jsme tedy slaměných bizonů
využili k plížení k Ohiyesovi.
Došlo také k rozdělení na hrací skupiny dle různých barev… jedním z bojových úkolů bylo
jednoho člena týmu/ Nikol, Kristl a Jirka/ zamaskovat, aby
nebyl k poznání. Některým týmům se to docela podařilo.
Proslavil se hlavně nováček Jirka svým výrokem, který
pobavil i samotného Wyominga. Ten se rozhodl
maskované členy odmaskovat, a jak se zjistilo, maskování
nechtělo jen tak odpadnout a pomohla až voda z Moravy.
V programu zahajovačky byla také hra s vajíčky. Nejprve
šlo o týmovou spolupráci, kdy šlo házením přemístit vejce
na určitou vzdálenost tam a zpět. Po této soutěži došlo
k tvoření rekordu v hodu vajíčkem do dálky, aniž by došlo k jeho rozbití. No nakonec
nepřežilo ani jedno, ale největší výkon dosáhl Dračák okolo 25 metrů 
O vrcholný bod programu se postaral Wyoming a Dračák,
připravili ukázky střelby z airsoft a painboll zbraní.
Nejprve jsme si to vyzkoušeli do připraveného terče a
nakonec jsme oživili jednoho jelena ze země duchů
A tím nebyl nikdo jiný než Ohiyesa, který oděn v pláštěnce a
speciální kukle dělal běhací terč pro bojovníky a ti si rádi
zastříleli a to mi věřte
Akce ukázala, že nováček Alex je pěkně upovídaný a tak jsme
se dozvěděli, jak moc chtěl chodit do skautů a už jsme jej
neviděli. Překvapil nás také Marek, který by po zdolání 1
kilometru nejraději volal tatínkovi , aby jej odvezl autem , ale
vše jsme zvládli a marek taky 
Na závěr bych chtěl poděkovat Wyomingovi za sponzorskou pomoc při zajištění
této akce. Pro BK - Mičkinikwa

Lanove
centrum
Olomouc
8.10.2011
V lanovém centru Proud
Olomouc jsme již jednou byli a
jednalo se o akci určitě velmi
oblíbenou a i něčím zajímavou.
Tři hodiny na překážkách jsme
měli
díky
Tahoanahovi
sponzorovány, takže jsme si jen
platili jízdné. Prima :) Na nádraží
se nás sešlo celkem dost,
především to byla první akce pro mnohé naše členy z rodů Medvědů,
Sov a Mývalů. A kdo chtěl, mohl si někoho k sobě pozvat, třeba
kamaráda či sourozence. Nakoupili jsme jízdenky na vlak a nasedli
jsme na osobní
vlak
do
Olomouce,
zde
jsme vysedli a
vydali jsme se do
lanového centra.
Cestou
jsme
koukli na náměstí
na
orloj.
No,
cesta byla trošku
delší, vydali jsme
se totiž pro jistou
trochu
oklikou.
Zhruba
v

jedenáct (nebo tak nějak) jsme byli již v lanovém centru. Zde se nás
ujmuli dva instruktoři a přibližně jednu hodinu jsme si trénovali základy
lezení. Nejprve na cvičné stěně, pak na nízkých lanových překážkách a
pak na vysokých. Vysoké lanové překážky znamenají přibližně +-8
metrů nad zemí, tudíž žádná malá výška. Já sám jsem na to koukal tak
trochu s respektem, žel nikdo z našich členů se nenechal vylekat a
někteří na vrchol lanových překážek vyšplhali rychle jako veverky :)
Každý si zkusil minimálně dva druhy překážek a určitě i skok. Což bylo
zhoupnutí do volného prostoru. Velmi záživné. :) A dokonce se i stalo
že se někteří vrátili k nízkým lanovým překážkám, což však bylo až ke
konci našeho domluveného času zde. A jelikož jsme také dostali
informace že se k Olomouci blíží od Zábřeha bouřka, sbalili jsme si
věci, rozloučili jsme se s instruktory a vydali se na tramvaj, ta nás
zavezla na vlakové nádraží a zde jsme již vyčkali jen vlaku. Jo, lanové
centrum v Olomouci je určitě moc fajn a kdo na této akci nebyl, může
jistě jen litovat. :) Ale to nevadí, takových to zajímavých akcí bude
jistě ještě spousta!

Branný žavod v Leštine
Vedení akce ve složení Wyoming, Mičkinikwa, Ohiyesa, Ajagů a
výpomoc Laďa s Tomem si dala sraz v dopoledních hodinách v Leštině u
Pískáče. Lišák dojel o něco později. Trať se pomalu začala chystat,
především pak její ofáborkování. Samozřejmě i další úkoly na trati střelba z luku, vzduchovek, paintbolové pušky a mnoho dalšího. V
jednu hodinu skočil Ohiyesa do Leštiny pro místní rody a kluci ze
Zábřeha v tomto mezičase již také přijeli. Nakonec se nás zde sešlo 27.
Což je ohrmné číslo!
Taktéž přišel i náš
bývalý člen Pštros a
Komanč
se
svojí
airsoftovou skupinou.
Taktéž zde bylo i pár
rodičů,
kteří
nám
pomohli s orgranizací
závodu.
Děkujeme!
Na úvod se zahrálo
pár jednoduchých her
a po nich probíhalo
vyzkoušení střelby ze
všech
dostupných
zbraní. Airsoftová skupinka nám také ukázala lehkou vojenskou
přestřelku. Jelikož čas celkem kvapil, rozdali se každému závodníkovi
kartičky s pořadovým číslem a kolonkami na zapsání bodů a v rozmezí
tří minut se každý vydal na trať. A co bylo za jednotlivá stanoviště? Šlo
o: lezení přes lanovou překážku, střelbu z airsoftky, paintbolky, luku,
praku a vzduchovky, také se házelo šipkami a trefovalo se do sklenice.
Samotná trať vedla od Pískáče dozadu téměř na naše sněmovní místo a
zpět podél kukuřičného pole zpět k Pískáči. Každý kdo přiběhl, dostal
teplý párek a čaj. A komu byla zima, tak se mohl ohřát u ohně, který
opravdu přišel vhod, jelikož již byla mimo sluníčko zima. No a jelikož se
již dávno naplnil čas kdy se měla akce ukončit a vyhodnotit, spočítali se

výsledky a na
nástupu
se
oznámilo
umístění každého
závodníka,
bohužel, někteří
zapomněli
odevzdat
svoji
kartičku
s
výsledky
a
celkové pořadí je
tak
neplatné.
Nové výsledky se
tak vypočítali v
průběhu týden a
zde níže si je můžete přečíst. A diplomy dostanou umístění na nejbližší
akci. Celkově myslím že byla akce velmi povedená, počasí nám přálo,
bylo nás hodně a program byl jistě zajímavý.
kategorie A ( velcí starší)
( malý mladší)

kategorie B ( velcí mladší)

kategorie C (malý starší)

kategorie D

1 David

1 Petr

1 Leonka

1 Očko

2 Padáček

2 Vašek

2 Nikolka

2 Jirka

3 Jerry

3 Michal

3 Adélka

3 Krystínka

4 Patrik

4 Upír

4 Valerie

5 Nad

5 Štěpán

6 Burák

6 Amálka

Klubovna
První věc, která se musela udělat po táboře, byl úklid věcí. Do toho se
pustili Ohiyesa, Ječmen, Mičkinikwa a Lišák. Mičkinikwa pak uklidil na
půdě nad dílnou a v dílně. Taky se z něj stal hlavní deratizátor. Teď má
v plánu uklidit v místnosti před klubovnou. Začali se taky vyvážet
odpadky ze sklepa. Ječmen s Ohiyesou vytahaly dřevo, co bylo za
klubovnou a část ho nařezali, o zbytek se postaral Mičkinikwa
s Lišákem. Do sklepa udělal ječmen zateplenej poklop a doufá, že se
díky tomu zase nechytne plíseň na chodbě, které se předtím zbavil.
Ajagů s Ječmenem dali dohromady WC. Ajagů je teď hlavní měřič vody
a na zimu ji vypne. Taky se uklidilo v knihovně, ale už je tam zase
binec, tak to Ječmen má v plánu uklidit. Ohiyesa taky zavěsil záclonku
na WC a má v plánu na klubovně naistalovat klíčník, do kterého se
dostanou členové vedení. Do knihovny může odemknout jen rádce
nebo člen vedení. A Ajagů má v plánu spravit zámek od kůlny. Doufám,
že jsem nikoho nevynechal.

Kocický!
Která kočička neumí plavat?

Která kočička má tatínka na ministerstvu?

Která kočička vypila kyselinu sírovou?

Kterou kočičku sežral leopard?

Která kočička má mořskou nemoc?

Javorova nažka
-jak získat body v tomto roce? Čtěte dál a dozvíte se!
Krojovanost
-tele (žebradlo): 1b.
-oddílové triko nebo kroj (určí rádce nebo vedoucí): 2b.
-oddílová čepice (v létě): 1b.
-„zelené“ kalhoty: 1b.
-„zelená“ bunda (v zimě): 2b.
-v případě plného počtu bodů dostanete prémie 3b., celkově tedy 8b.
(v zimě 9b.)
-nováčci dostávají do konce ledna aut. plný počet bodů bez prémie,
tedy 5b. (v zimě 6b.)

Vybavenost
-zápisník: 1b.
-deník: 1b.
-tužka: 1b.
-KPZ: 2b.
-uzlovačka: 1b.
-v případě plného počtu bodů se dostáváte prémii 3b., celkově tedy 9b.

Aktivita
-v rámci schůzky je možné získat až 10b.
-v rámci akce je to 20b. za celý den a 15b. za půl dne

Docházka
-za účast na schůzce se získává 10b. (za každé 2 minuty zpoždění se
odečítá bod)
-za účast na akci se získává 20b. za celý den a 15b. za půl dne
-prémie za 100% v měsíci je 100b.! A za 80% docházku (jedna
vynechaná schůzka nebo akce) 50b!

Nováček
- v prvních třech měsících jeho činnosti, dostává člen který ho dovedl
10b. za každou akci nebo schůzku, které se nováček zúčastní

OP
-za každé splněné OP se získáváte 20b.
-maximálně se může získat 60b. za měsíc (o body navíc se nepřichází
ale počítají se do dalšího měsíce)
-za splnění nováčkovské zkoušky se získává 60b.

Deník
-za každou zapsanou schůzku nebo akci se získává až 10b.

Javorova Nažka – Zarí/Říjen
Přezdívka Kroj. Vyba. Aktivita Doch. Deník Celkem
1 Amálka

35

28

42

190

60

355

2 Adélka

35

28

38

190

60

351

3 Patrik

34

42

43

190

40

349

4 Vašek

35

28

32

190

60

345

5 Top

40

54

47

120

60

321

6 Padáček

30

26

39

130

30

255

7 Jirka

30

20

26

130

40

246

8 Vojta

30

42

24

130

20

246

9 Tom

30

34

28

130

20

242

10 Marek

30

30

20

130

10

220

11 Leonka

25

19

46

60

40

190

12 Javor

25

27

33

60

30

175

13 Holub

16

36

32

60

30

174

14 Nikolka

25

18

30

60

40

173

15 Michal

25

10

16

120

0

171

16 Petr

25

10

14

120

0

169

17 Dan

20

30

24

60

20

154

18 David

20

21

24

50

30

145

19 Martin

25

10

28

60

10

133

20 Drápal

17

28

14

60

10

129

21 Krystínka

20

12

12

50

30

124

22 Tomáš

5

8

5

10

10

38

23 Pavlínka

5

2

0

10

10

27

Dochažka a Bodovaní družin
1 Amálka

100,00%

1 Medvědi

1284

1 Adélka

100,00%

2 Sovy

1220

1 Patrik

100,00%

3 Mývalové

1209

1 Vašek

100,00%

4 Vlci

1019

5 Padáček

88,89%

5 Jirka

88,89%

5 Vojta

88,89%

5 Tom

88,89%

5 Marek

88,89%

10 Top

77,78%

10 Michal

77,78%

10 Petr

77,78%

13 Leonka

66,67%

13 Javor

66,67%

13 Holub

66,67%

13 Nikolka

66,67%

13 Dan

66,67%

13 Martin

66,67%

13 Drápal

66,67%

20 David

55,56%

20 Krystínka

55,56%

22 Tomáš

11,11%

22 Pavlínka

11,11%

PLÁN AKCÍ KMENE
SHAWNEE
8.ŘÍJNA- LANOVÉ CENTRUM
OLOMOUC
Tato velice atraktivní akce se bude konat po
několika letech v naší kmenové činnosti opakovat.
Nejen, že si zde budete moci vyzkoušet, jakou máte
odvahu, ale zažijete hodně srandy při pohledu na
vaše kamarády. Návštěvu Olomouce využijeme
k prohlídce historického centra a pokud to vyjde podíváme se i do
Skautského domova- areál skautských kluboven…akci zajištuje
Tahoanah, Mičkinikwa, Ohiyesa.
22.ŘÍJNA/SOBOTA/ – BRANNÝ ZÁVOD
V LEŠTINĚ
Další velká akce, kde si vyzkoušíme, jak se
střílí luku, kuše, ale šáhneme si i na modernější
zbraně… painnbol apod. Pokud se podaří domluvit pár
kamarádů, tak se nebudete nudit. Akce bude
otevřená i pro nechodící členy a tatínky účastníků 
takže vzít si sebou rodiče.
Akci organizuje Wyoming, Ohiyesa, Ajagu.
12.LISTOPADU / SOBOTA/ - VÝPRAVA NA HÁJ –
ŠUMPERK
Nezapomínáme na klasické kmenové výpravy a
vyrazíme na naše tradiční místo na Háj. Po cestě nás
čeká turistická hra. Na vrcholu si můžete koupit
turistickou známku, dát si teplý čaj a vystoupíme na
rozhlednu Akci zajištuje dvojce Ječmínek a Lišák.
26.-27.LISTOPADU
–
SNĚM
KMENE + BITVA U KANAWHY
Poprvé v letošním šavanském roce vyrazíme na
dvojdenní akci abychom se lépe poznali.Pro většinu
z vás to bude seznámení s mnohaletou tradicí kmene –
sněmy. Uvidíte roucha, budete soutěžit v boji o skalpy,
cenu sněmu, proběhne klání rodů apod. Zavzpomínáme
také na konec 18. století a přeneseme se do období
šavanské historie, kde byl velkým vůdcem Šavanů

Tekumseha…… akci řídí Mičkinikwa a Rada OP.
10.PROSINCE- INDIÁNSKÝ DEN / SOBOTA/ ZÁBŘEH
I v letošním programu najdeme akci, kde se
budeme věnovat indiánům. Pokusíme se vyrábět
indiánské výrobky, zahrajeme si netradiční
indiánské hry, zkusíme si splnit také nějakou
indiánskou zkoušku.
Proběhne malá výstava korálkovaných výrobků,
které se za mnoho let nejen v našem kmeni
vyrobily. Na výstavu se budou moci podívat i
vaši rodiče a naši bývalý členové.
Akci vede Mičkinikwa, Lišák, Ječmínek.
19.PROSINCE –SOBOTA – VÁNOČNÍ
NADÍLKA
Sejdeme se všichni společně na kmenové
nadílce, kde se pobavíme a pod stromečkem
najdeme určitě nějaký pěkný dáreček. Akci
řídí Ohiyesa.
Bližší informace obdržíte vždy před konáním
akce….
Za kmenovou radu – Mičkinikwa – Slavomír Václavský 773640264

Fotoštrana

