MĚSÍČNÍK SKAUTSKO-WOODCRAFTERSKÉHO ODDÍLU
TROJKA SHAWNEE
Č.227-PROSINEC
Top - Vítěz JN za
měsíc Prosinec

PLÁN ČINNOSTI KMENE SHAWNEE
LEDEN – ČERVEN 2012
7. LEDNA 2012 – TĚLOCVIČNA V LEŠTINĚ
Poprvé v novém roce se sejdeme v Leštině, kde
v místní tělocvičně proběhne sportovní dopoledne
pod vedením Ohiyesy a Wyominga.
Mimo plánovaný turnaj Florbal cup 2012 se dostane
také na zábavné hry v prostorách tělocvičny.
Bojovníci si budou moci splnit další orlí pero.
21. LEDNA 2012 – LANŠKROUN – AKCE PRO RODIČE
V Lanškrouně se ve spolupráci našeho
kmene Shawnee a junáckého střediska Zubr
a Dikobraz Lanškroun uskuteční největší
výstava skautského tisku v historii českého
skautingu. Výstavu pořádá náš kmen a
proto bychom byli rádi za rodičovskou
návštěvu. Město Lanškroun je velice pěkné
město a vřele doporučujeme návštěvu.
Všichni rodiče obdrží oficiální pozvánku na tuto akci. Akce je pro členy
dobrovolná. Akci zajišťuje Mičkinikwa za podpory oldskautů a starších
členů kmene Shawvee.
28. LEDNA 2012 – DESKOVÉ HRY - ZÁBŘEH
Tentokrát se budeme věnovat deskovým hrám Pro členy kmene bude
připraven velký výběr deskových her. Jistě si každý najde tu pravou a
uvidíme, kdo se stane celkovým vítězem. Poslední vítěz je bojovník
Upír / 2011/. Akci připravuje Sachem Ohiyesa a Ječmínek.
11. LEDNA – MISTR UZLAŘ – ZÁBŘEH
Je to tradiční kmenová akce, která má své základy již
v prvním roce kmenové činnosti. Kdo se stane
MISTREM a tím i právo nechat si udělit OP? Hlavní
cenou bude tentokrát kožený turbánek na skautský
šátek. Tato akce také bude určena pro ty členy
kmene, kteří si zde budou moci složit Zasvěcovací
zkoušku. Kdo se stane dalším bojovníkem kmene?? A
tím i možnost začít plnit orlí pera )) Akci vede
Mičkinikwa

RODOVÉ VÝPRAVY 25. ÚNORA 2012
Pro letošní rok kmenová rada rozhodla, že se
budou konat rodové výpravy. Hodnocena bude
celá akce a to jak dosažený cíl, zápis pro
kroniku, atraktivnost výpravy. Který rod bude
mít nezajímavější cíl? To bude hodnotit
speciální komise bývalých členů kmene.
10. BŘEZNA 2012 – VÝPRAVA DO
PŘÍRODY
Společná výprava všech členů. Cílem bude
jedno z tradičních míst kmene Shawnee
v Horních Studénkách. Pokusíme se objevit
starou pevnost, kterou vybudoval kmen lesní
moudrosti Pstruzi v roce 1980-81. Je tomu 30 let a my ji najdeme a
obnovíme.
87. SNĚM KMENE SHAWNEE – 24.- 25.
BŘEZNA 2012
Pro většinu členů kmen to bude již druhý sněm,
o to více důležitý. Bude zde zvoleno nové
náčelnictvo a mnozí budou žádat o své první orlí
pera. Nebude chybět Klání rodů, Boj o muže
sněmu, souboj o Agitanovo roucho.
I tentokrát využijeme ubytování u našich
skautských přátel a budeme spát na skautské
klubovně.
14.DUBNA – HLEDÁNÍ POKLADU V ZANIKLÉ
VESNICI
V tajemných lesích leží zbytky prastaré
vesnice, kterou zničili Švédové někdy
v sedmnáctém století. Co nás čeká při
pátrání a vykopávkách to se dozvíme až na
místě. K hledání budeme používat moderní
techniku
hledačů
pokladů.
Nalezené
poklady si poctivě rozdělíme .

28. DUBNA – MĚSTSKÁ HRA VYZVĚDAČI
Tato tradiční hra skautských, turistických a tábornických oddílů
tentokrát proběhne u nás, v Zábřeze. Budeme poznávat tajemná
zákoutí , historii a nevyhneme se i podzemí našeho města. Pro
odvážné hochy a dívky je to hra ušitá přímo na míru 
88. SNĚM KMEN SHAWNEE A
TÁBOŘENÍ V TÝPÍ – 12. –
13. KVĚTNA 2012
Poprvé letos bude náš kmen
tábořit
a
to
v indiánských
stanech týpí nedaleko Leštiny. U
této příležitosti se bude konat
další sněm kmene . Vrátíme se
po dvaceti letech tam, kde náš
kmen v dávných dobách tábořil
a vzpomeneme na tehdejší slavný rod Jelenů z Leštiny.
26. KVĚTNA RODOVÉ VÝPRAVY POD VEDENÍM RÁDCŮ!
3.ČERVEN 2012 – HOROLEZECKÁ VÝPRAVA
A HLEDÁNÍ DRAHÝCH KAMENŮ.
Pod vedením Sachema Tateyopaha se
vypravíme na slaňování a lezení na skalách.
Akci doplníme hledáním českých drahokamů a
tentokrát to bude nedaleko města Lanškrouna.
V minulém roce se akce povedla, tak snad naše
nové místo stejně atraktivní, jako to předešlé.
17.- 18. ČERVNA – VÝPRAVA NA
POHRANIČNÍ PEVNOSTI
Pod vedením Wyominga se i letos vypravíme do krajů v našem
pohraničí, kde se před 75 lety stavělo pohraniční opevnění. Tentokrát si
pro nás Wyoming připravil novou cestu. Takže zase něco nového. Kdo
nezažil naše putování, tak se může na tento podnik moc těšit .
V měsíci červnu nás čekají ještě nějaké předtáborové brigády a pak
v začátkem července náš 25 letní tábor kmene Shawnee.
Sestavila kmenová rada ve složení Mičkinikwa, Ječmínek, Ajagu,
Ohiyesa a Wyoming.

Vánoční nadílka
Každý se na Vánoční nadílku určitě
chystal minimálně týden dopředu, dárečky
pro kamarády totiž vyžadují své 
Akce se konala v „dočasné“ klubovně
v Leštině. Sešli jsme se ve dvě hodiny, kdy
každý odevzdal cukroví a kdo měl, tak umístil
pod náš stromeček nějaký ten dárek. Každý
z rodů vyfasoval papírek s názvem nějaké
činnosti, události, na niž si měli během 20
minut připravit nějakou krátkou scénku.
Mezitím bylo již vše připravené a Vánoční nadílku jako každý rok zahájil
Ohiyesa svým ujetým kostýmem.
V průběhu večera se hrály velice neobvyklé hry, při nichž bylo patrné,
že Sovy nejsou zrovna nadšené se těchto šíleností účastnit.
Co se hrálo? Ve zkratce: pojídání zmrzliny na čas, čichací zkouška (
pepř na závěr ), židličkovaná s hudbou, tahání vody co nejvíce brčky,
psaní nosem na notebook, pterodaktyl, lovení jablek z lavoru a snězení
jablka z provázku. Po celý večer jsme se také bavili scénkami, které si
každý rod během těch počátečních 20 minut připravili. Sovy měli za
námět „Hořící dům plný lidí“ – vskutku povedené, jen nikdo nevěděl
proč se na zemi Wyoming tak třese ( pozn.: imitoval oheň )
Mývalové a jejich: „Čínská lidová armáda“ . asi 30 vteřin pochodování.
Vlci se svojí „Velkou pardubickou“ při níž šlo o židle a Medvědi s „Třídní
schůzkou na základní škole“, kdy se projevilo že to není žádný med být
rodičem . Vedení taktéž vystoupilo se svojí krátkou scénkou na téma:
Pitva /operace pacienta/. Nebo-li oblíbená stínohra, při níž se za
plentou dějí věci, které by se neodvážil udělat ani studovaný chirurg.
Ke konci večera se všude zhaslo a bylo vyvoleno 13 bojovníků, kteří
zapálili na našem stromečku svíčky. Tento akt je v našem kmeni již
mnoholetou tradicí a každý kdo jej zapálil si svoji volbu zasloužil svojí
činností. Po zapálení stromečku se rozdaly dárečky a myslím že každý
dostal minimálně několik. Jakmile se rozdali dárečky, následovala
slavnostní večeře, kterou nám připravili maminky od Leonky a Nikolky
s Krystínkou, děkujeme! Večeře byla vskutku výborná. Avšak, poučení
pro příště: nezapomeňte si vzít příbor! Tohle se týká především vedení
 A Hobit byl dokonce z večeře tak překvapen, že ji na sebe skoro
celou převrhl. Bylo opravdu veselo. Ke konci nadílky jsme uklidili a
všichni se vydali do svých domovů, někdo auty, někdo pěšky.

Indiánské oblečení
Náš kmen šel vždy stezkou indánské lesní moudrosti. Snažíme
se zocelovat své tělo i ducha podle „rudošských“ tradic a k tomu patří i
naše oblékání. Především na letních táborech pobíháme po louce a lese
v bederní roušce, leginách a košili. Proto jsem se rozhodl napsat pár
slov o výrobě tohoto, pro nás specifického, oblečení. Doufám, že ti, co
nemají ještě svou válečnou košili, bederku, leginy a jiné oblečení či
doplňky, shledají tyto řádky užitečnými. Ale to neznamená, že tento
text nepatři i těm, kteří už své indiánské oblečení mají. Doufám, že
tento článek Vám pomůže (nebo Vašim maminkám), poradí nebo
inspiruje.
Jako první díl tohoto seriálu bych začal s bederní rouškou(pro
zasvěcené bederkou).

Bederní rouška
Bederní rouška je klasickým základním mužským prvkem
oblečení z doby kamenné.I známý Ötzi, muž z ledovce, který zemřel v
italských Alpách před pěti a půl tisíci lety, měl na sobě bederní roušku.
Bederní rouška je dlouhý, obdélníkový kus kůže nebo látky,
která se protáhne mezi stehny a vepředu i vzadu se provleče přes
řemen zavázaný okolo pasu.
Průměrná šířka bederky je cca 25-30 cm, někdy i více, nebo
méně. Délka bederky se měnila podle kmene a oblasti. Některé kmeny
preferovaly bederky velmi krátké, že jejich konce sotva přesahovaly
pásek, u jiných kmenů jsou naopak vidět bederky sahající až k zemi. V
průměru bederka sahala vepředu i vzadu asi ke kolenům. Celková
délka takové bederky odpovídá zhruba výšce svého nositele.
V „předkontaktních“ dobách (před setkáním s bělochy)se
používala k výrobě bederek pouze do měkka vydělaná tenká kůže z
vysoké zvěře. Aby byla bederka dost dlouhá, muselo se sešít několik
kůží k sobě. Kožené bederky jsou běžně viditelné na obrazech Karla

Bodmera nebo Georga Catlina a dalších dobových malířů, stejně jako
na dobových fotografiích.
V „pokontaktní“ době byly kožené bederky postupně
nahrazovány látkovými. Zdá se, že nejoblíbenější bylo klasické červené
a modré sukno s bílými konci vepředu i vzadu. Takové bederky jsou
běžně k vidění na dobových fotografiích, ale i na piktogramech.
Některé bederky mohly být zdobené, například mohly být boky
obšity bavlněnou lemovkou v alternativní barvě, jindy mohly být na
bederky našity pruhy kontrastní látky nebo i hedvábné stuhy.
Objevovaly se i korálkové nebo ostnové výšivky.

Jako nejjednodušší pásek zcela jistě postačil obyčejný jelenicový
řemínek. V pokontaktních obdobích se mohl použít i proužek komerční
hověziny, případně i bělochy vyrobená mosazná nebo ocelová přezka.
To je pro začátek všechno.
Dejmal

Indiánský Den
10. 12. 2011
Pro mě začala akce až v Leštině, tedy v místě konání. Okolo
deváté už téměř všichni byli na leštinské škole, až na Jirku, který se
zpozdil a dorazil až v deset. Po zahájení akce se omladina odebrala do
promítací místnosti, kde se koukali na film s indiánskými povídkami.
Měli se na něj pozorně dívat, protože jsem si pak připravil pro otázky o
filmu. Bylo jich celkem 10. Po filmu se sesedli do rodů a odpovídali na
mé otázky. Myslím že se zvítězili Medvědi a měli tu čest zatočit si
v kole štěstí a případně něco vyhrát. Potom přišla hlavní část dne:
výroba samotných indiánských výrobků. Tuwanakha, jenž přijel velké
dálky, nám pomohl si vyrobit razítko. Všem, co to zkoušeli, se to fakt
povedlo. U Ječmena jsme si
mohli
vyrobit
indiánskou
placku.
U
Moniky,
Wyomingovi dcery, jsme zase
mohli
vybarvit
indiánský
obrázek.
Já
s Mičkinkwou
jsme
nabízeli
zkušenosti
z oblasti korálkování a šití na
stavu.
Wyoming
nám
pomáhal s koženými výrobky.
A Ohiyesa vyráběl indiánské
nákrčníky. Po celý den běžela
televize, kde se pouštěly
naše šavanská videa z dřívějších let. Každý kdo si něco vyrobil nebo
nakreslil, tak si mohl zatočit v kole štěstí. Téměř každý něco vyhrál.
Okolo půl jedné jsme se najedli a šli jsme hrát , Wyomingem
připravené, hry. Byli to hry, s nimiž se bavili kdysi indiáni.Velice jsme
se nasmáli, napovzbuzovali a nařvali. Pak pokračovalo vyrábění, ale
okolo druhé hodiny většina leštinských dětí musela odejít, jelikož měla
školní představení. Předtím jsme stihli ještě akci zakončit kmenovým
pokřikem. Ostatní setrvali až dokonce akce a ve tři odjížděli domů. Po
akci se ještě uskutečnila kmenová rada.
Lišák

Družina Mývalů
„Lesů vod a temných slují, není Mýval kdo se bojí“
V měsíci prosinci jsme měli pouze
dvě schůzky. Co se na nich tedy dělo?
Na schůzce před Vánoční nadílkou byli
kluci poučeni, že je fajn, pokud donesou
nějaké dobré cukroví na nadílku a také
nějaké dárečky. Což nakonec všichni
udělali a tudíž se dobře připravili.
Především pak Michal alias Infinitiv ( již
uvažuje o jiné přezdívce  ) donesl velký
pekáč nějakého řezu ( bohužel jsem
neměl příležitost se na něj pořádně podívat, natož pak jej ochutnat  ).
Takže děkujeme rodičům!
A samozřejmě i ostatním za ochotu nás
nakrmit něčím dobrým.
Na Vánoční nadílce se nás sešlo trošku
méně, než je zvykem - nemoce a různé
oslavy byly poznat.
Taktéž se již ukázalo kdo v našem rodě
má zájem být právoplatným členem. Na
schůzkách se scházíme v počtu sedmi
členů, což je změna od počátku roku,
kdy se nás sešlo i dvanáct. Také se již pomalu blíží nováčkovská
zkouška, hlavně ale pro ty, jenž se dokáží v poměrně krátkém čase
něco naučit. Pro ty ostatní kterým něco
dělá těžkosti bude určitě pozdní
termín.
Kluci se také velice houževnatě pustili
do uzlování a domácí tréninky jsou
téměř na denním pořádku. Výborně!
V blízké době se také bude fasovat
určité oddílové vybavení – především
pak žebradla, takže se na schůzkách
určitě sladíme do jednotného stylu.

Družina SOV
Prosinec je posledním měsícem letošního roku, je to
dobrá příležitost ohlédnout se trošičku zpět a zhodnotit
vše čeho naše družina dosáhla. Od založení družiny děvčat je složení
stále stejné a docházka opravdu super, za to musím jen pochválit.
Děvčata berou oddílový program opravdu vážně, o čemž svědčí jejich
pravidelné umísťování v bodování. V prosinci proběhly tři klasické
schůzky, a na čtvrtou jsme se převlékli
za čerty a mikuláše a zúčastnili se
divokého pekelného reje.
Pomalu se připravujeme na složení
nováčkovské zkoušky. Tak jsem zvědav
jak to dopadne, všechny sovičky se zase
tak odpovědně nepřipravují, tak nevím,
nevím.
První velká akce měsíce Indiánský den
se snad všem líbil a děvčata si mohla
něco nakreslit, ale hlavně vyrobit. Většina toho využila a tak si Nika a
Viky odnesly pěknou indiánskou ozdobu a ostatní si rozpracovaly
indiánský nákrčník. Ten si na některé z dalších schůzek určitě
doděláme a z holky budou zase o trošičku větší indiánky. 

Poslední velkou akcí roku 2011 byla Vánoční nadílka, zde je třeba
opravdu vyzvednou aktivitu děvčat, Nika a Kika se postaraly o přípravu
moc dobrých řízků. Viky zase doplnila naši sváteční večeři vlastnoručně
vyrobeným bramborovým salátem - také samozřejmě super . A
třešničkou na pomyslném dortíku bylo šampaňské, které donesly Áďa a
Mája.
Přeji všem do nového roku mnoho pohody a spoustu nových a
krásných prožitků.
Wyoming

STRÁNKA RODU MEDVĚDŮ
Lelawatika medvědího rodu:
My Medvědi máme sílu , proto s chutí jdeme
k dílu.
Info o činnosti :
V měsíci prosinci se náš rod dostal do svízelné
situace , neboť jsme se museli rozhodnout zda
ukončit členství Jerrymu. Nakonec to Jerry
vyřešil sám protože jsme jej už neviděli.
Druhým zádrhelem pak je Burák , který neposlouchá mamku a ta mu
dala zaracha a tak jej vidíme pouze na velkých akcí, jako byl Indiánský
den a Vánoční nadílka. Rodovky má zakázány. Snad se to v příštím
roce změní. Tedy to zlobení  a ten zákaz 
Zasvěcovací zkouška :
Pomalu se nám to blíží a dokonce má den i svůj
datum v kmenovém kalendáři akcí . Z Medvědů
se o složení pokusí Nad, Burák, Očko, Hobit a
v měsíci lednu se této zkoušce budeme více
věnovat formou her. Nad má dokonce splněny
všechny přípravné body až na znalost
morseovky a tu jistě zvládne.
DOCHÁZKA ZA ŘÍJEN – PROSINEC
Nejlepší je Vanata Padáček s jednou vynechanou rodovkou , druhý je
Nad s Očkem , kteří nebyli na dvou rodovkách a třetí je Burák. Nová
tabulka se objeví na nástěnce hned v novém roce.
MEDVĚD KODIAK
Je současným největším medvědem.Jedná
se o poddruh medvěda hnědého. Dosahuje
váhy do 780 kg / max. 1200/ a délky 280
cm / až 330 /. Pokud se postaví na nohy
může být vysoký až 350 cm. Pochází
z ostrova Kodiak u Aljašky .
Je to prostě pěkný macek a takový člen by
se nám hodil do mezidružinových bojů .
Nasazovali bychom jej do souboje s Topem ,
Dračákem či Patrikem a věříme, že bychom měli šanci . Asi si jednoho
Kodiaka ochočíme . Budiž toto naše přání v roce 2012  MČK

Do vlků patříme my: Sagamor
Gaosed
Gaosed

Top
Patrik
Javor

Našim největším zájmem jsou orlí pera, proto každou schůzku jsou
našim hlavním programem. V oblasti morseovky jsme já a Javor udělali
velký pokrok hned ve dvou OP: vylušti znaky za 1 minutu a chyť
několik znaků za minutu.
Patrikovi se v tomhle oboru moc nedařilo a tak jsme zkusili určit 35
savců z knihy, v tomhle byl dost dobrý a taky si splnil toto orlí pero.
Pro Javora a Patrika přikládám mapu s rozmístěním národních parků.
TOP

JAVOROVÁ NAŽKA 2011-2012
CELOROČNÍ BODOVÁNÍ –HLAVNÍ CENY

V letošním kmenovém bodování , které nese historicky název
Javorová nažka jsou pro letošní rok vypsány tyto hlavní ceny.
Bodování se skládá ze dvou částí a to 10 měsíčních bodování a letního
tábora 2012 . Ten se umístí na předních místech bude odměněn dle
svého výběru jednou z těchto hlavních cen.
Pro vítězný šavanský rod bude připravena speciální akce , která
bude určitě stát za tu celoroční námahu.
Kdo se stane vítězem ? Bude to podruhé za sebou Sagamor Top a
přiřadí se mezi legendy kmenového bodování ?? Uvidíme a vzhůru do
dalších velkých dobrodružství a bojů.
Mičkinikwa

Docházká á Bodování druzin Prosinec
1 Top

100,00%

1 Mývalové

1 Dračák

100,00%

2 Sovy

2020

1 Kika

100,00%

3 Medvědi

975

1 Infinitiv

100,00%

4 Vlci

808

1 Nezmar

100,00%

1 Mája

100,00%

1 Aďa

100,00%

1 Viky

100,00%

1 Tomáš K.

100,00%

10 Nika

87,50%

10 Nad

87,50%

10 Petr

87,50%

13 Óčko

86,25%

14 Aja

75,00%

14 Petr N.

75,00%

14 Javor

75,00%

17 Upír

70,00%

17 Hobit

70,00%

19 Padáček

62,50%

19 Burák

62,50%

21 Patrik

50,00%

21 Vašek

50,00%

2146,5

Jávorová Názká – Prosinec
Přezdívka Kroj. Vyba. Aktivita Doch. Deník OP,NZ Celkem
1 Top

43

54

33

180

46

60

416

2 Dračák

30

50

30

180

50

3 Viky

30

50

34

180

56

4 Infinitiv

30

37

25

180

42

52,5 366,5

5 Aďa

30

54

54

180

25

22,5 365,5

6 Kika

42

50

28

180

38

22,5 360,5

7 Nezmar

30

35

22

180

24

8 Petr N.

25

36

27

140

45

9 Mája

30

54

17

180

29

10 Nika

34

45

26

150

46

11 Tomáš K.

30

21

24

180

10

30

295

12 Nad

25

41

27

150

34

0

277

12 Petr

25

28

19

150

25

30

277

14 Aja

25

41

21

140

16

15 Javor

16

36

22

140

25

0

239

16 Óčko

25

31

27

149

0

0

232

17 Vašek

15

16

11

40

27

45

154

18 Patrik

24

27

14

40

8

40

153

19 Padáček

21

28

29

50

20

0

148

20 Upír

25

24

19

56

0

0

124

21 Hobit

20

12

14

56

0

0

102

22 Burák

15

19

8

50

0

0

92

52,5 392,5
30

45

380

336

52,5 325,5
15

325

22,5 323,5

22,5 265,5

Celkove
Přezdívka Body

Přezdívka Docházka

Rod

Body

1 Top

1235

Nezmar

96,30%

1 Mývalové

5846

2 Aďa

1057

Aďa

92,98%

2 Sovy

5418

3 Mája

1026

Mája

92,98%

3 Medvědi

Infinitiv

92,59%

4 Vlci

4 Nezmar

982

5 Dračák

974,5

Top

92,59%

6 Infinitiv

967,5

Óčko

88,20%

Dračák

85,19%

7 Nika

947

8 Kika

903,5

Kika

85,19%

852

Nad

84,72%

10 Óčko

846

Nika

84,72%

11 Nad

833

Padáček

83,80%

12 Viky

784,5

Burák

80,29%

711

Petr

77,90%

700,5

Viky

73,10%

Vašek

72,81%

9 Padáček

13 Petr N.
14 Aja
15 Vašek

691

16 Burák

659,5

Upír

68,36%

17 Petr

646

Aja

62,04%

18 Upír

422

Petr N.

58,33%

19 Tomáš K.

295

Hobit

46,34%

20 Hobit

250

Tomáš K.

33,33%

4224,5
3262

