MĚSÍČNÍK SKAUTSKO-WOODCRAFTERSKÉHO ODDÍLU
TROJKA SHAWNEE
Č.230-BŘEZEN
Viky - Vítěz JN

za měsíc Březen

87. SNĚM KMENE
V sobotu 24. března se na tradičním místě zábřežských
oddílů U jezírka se konal další sněm Shawnee. Toto
sněmovní místo má také svoji histori. Tady se mnoho
let koná vzpomínkové setkání starých Stopařů / oddílu,
který před skoro 10 let zanikl a z něhož , také náš
kmen vzešel. Tentokrát se na tento víkend – jarní
setkání nikdo nedostavil, třeba se to konalo o týden
dříve nebo o týden později. Náš kmen zde měl již
v pořadí 87.sněm - a to je jistě dlouhá řada aktivních roků, které náš kmen na
cestě lesní moudrostí prošel. Vedením sněmu byl pověřen náš šaman
Mičkinikwa, který vybral čtveřici bojovníků, kteří jako ohnivci mohli zažehnout
sněm. Tentokrát byl sněm zapálen bez pochodní a
vybráni byli tito- Ječmínek, Peidro, Top a Ohiyesa.
Sněmovní kruh tentokrát připravil šaman Mičkinikwa a
wagamed Ajagu. V kruhu byly také štíty Medvědů,
Vlků, Mývalů, Sov a také naše kmenové wampumy.
Počet účastníků sněmu byl – Medvědi -4, Vlci -1, Sovy
– 5, Mývalové – 5, Jeleni – 3 a Modrá želva -2. Celkem
tedy 20 účastníků. Sněm jsme zahájili tradičně Má
Manitů čtvero synů…
A pak následovalo krátké seznámení, jak se u sněmu chovat. Pro většinu
účastníků to byl první sněm v přírodě/v lese/. Zpěvy náčelníků měl Mičkinikwa,
Wyoming, Ohiyesa a Ječmínek mluvil za Březovou kůru.
V boji o skalpy se tak utkaly tři rody /Vlci měli jen jednoho zastoupeného, tak
byl přiřazen k Medvědům/. První skalp byl z oblasti tábornictví a zástupce rodu
měl co nejrychleji přesekat kmínek lísky. První nastoupil zástupce Medvědů
Sagamor Top, který dosáhl času 1:22, pak vzal do rukou sekeru Dračák
s Mývalů a hotovo měl za 25 vteřin a ani třetí rod Sov, již výsledek nezměnil a
tak se první skalp stěhoval do rukou Mývalům. Druhý skalp, byl z oblasti stavby
stanů. Pravda je, že na sněmu stavět stan asi nebudeme a tak si Mičkinikwa
připravil sadu prutů, které měli bojovníci postavit do tvaru jehlanu. U tohoto
úkolu došlo k zapojení všech členů týmu. Tady se opět ukázali v dobré formě
Mývalové a zvítězili. U ostatních rodů došlo ke stejnému
problému, kdy se nedařilo těm nejmenším postavit
jehlan /Hobit a Mája/. Do čela o Agitanovo roucho se
tak dostal rod Mývalů. Tady se z řad Medvědů ozval
hlas Nada, že oni nic nevyhrají, protože mají malého
Hobita. To ovšem neměl říkat, že ho ta pusa nebolí!!!
Třetí skalp byl o vědomostech z oblasti přírody. Tady se
za Medvědy postavil Nad, za Sovy Viky a za Mývaly
Peidro. Mohl tak začít vědomostní úkol , který nakonec

vyústil ve velice těsné vítězství rodu medvědů nad Mývaly a tím pádem, byl
souboj o Agitanovo roucho ještě dramatický. A poslední skalp byl z oblasti
zdatnosti a každý rod měl vybrat někoho, kdo se ještě
neúčastnil žádného boje o skalpy a tak za Mývaly nastoupil
Káně, za Sovy Mája a za Medvědy Burák. Všichni pak
dostali na předpažené ruce těžké poleno. Mývalové a Sovy
ukončil pokus okamžitě a jen Burák se statečně držel a
celkem s přehledem získal tento skalp a tím i další vítězství
pro Medvědy
I na tomto sněmu se bojovníci kmene odhodlali a zažádali
si o svá získaná orlí pera.
Jmenovitě tedy - Ječmínek / Jeleni/ - 3 Op z 1,
Jenny /Sovy/- 7 OP ze 4 pl., Kika / Sovy/ - 4 OP ze 2
pl., Áďa / Sovy/ - 7 OP ze 4 pl., Mrzout / Mývalové
/ - 4 OP z 1 plamene, Dračák / Mývalové / - 8 OP ze
3 pl., Sagamor Top / Vlci / - 8 OP – 3 pl., Viky /
Sovy/ - 7 OP – 4 plamenů, Nad / Medvědi / - 4 OP
ze 2 plamenů, Káně / Mývalové /
7 OP ze 2
plamenů, Ičigo / Mývalové / 6 Op
ze 2 plamenů, Wyoming / Jeleni /
- 1 OP z 1 pl., Peidro / Mývalové / 12 OP ze 4
plamenů, Ohiyesa – 1 OP z 1 plamene
Celkem bylo uděleno tedy 78 OP nejvíce rod Mývalů 36
OP , druhý rod Sovy s 25 OP… waste leštináci
Nejvíce OP v klanech měl klan Jelenů.
Hodnost Vanata byla udělena Viky a Jenny  Waste Hodnost Ranger pak získal
bratr Ječmínek Waste.
Poslední velký boj v rámci sněmu byl souboj o Muže sněmu, který se velice
cenní. Tentokrát se mezi nejlepších pět dostal také novopečený člen Nad, který
nakonec zvítězil. Bylo to štěstí nebo jeho schopnosti – dovednosti se ukáže na
příštích sněmech. Nadovi redakce BK blahopřeje 
Sněm se pomalu končil a šaman kmene Mičkinikwa vyzval naposledy všechny
účastníky k poslednímu slovu. I tentokrát se našel někdo, kdo měl odvahu něco
říci a byl jím nejmladší z nás mladé vlče – nováček Hobit – poděkoval a byl rád,
že tu na akci mohl být. Moc hezké Hobite. Sněm nakonec končíme Gillwelským
kruhem a pak kmen pod vedením Ajagua, Wyominga a Ohiyesy odchází a
Mičkinikwa s Ječmínkem uklízí sněmoviště.
Tento sněm ukázal, že náš kmen stále žije a snad bude lépe. O to se můžeš
zasadit také ty bratře /sestro/ a uvidíme na 88. sněmu, který se koná za dva
měsíce nedaleko Leštiny.

PRO BŘEZOVOU KŮRU

NAPSAL MIČKINIKWA

Výprava na Markovici

10.3.2012

Sraz po rod Vlků ( zastoupen pouze Topem ) a rod Medvědů byl
v Zábřeze, rody Sov a Mývalů počkal jejich příjezdu a po nástupu a
zahájení akce, jsem se odebrali směrem na Markovici. Cesta nás vedla
přes Leštinské Zálavčí, po hrázy do Lesnice, kde jsme se zastavili chvíli
na soutěž v běhu přes překážky, které zde mají místní dobrovolní
hasiči. Po chvilkovém rozptýlení na těchto překážkách jsme s e vydali
směrem na naše sněmoviště nad Lesnicí.
Zde byla chvilka pauza na svačinku. Za zmínku jistě stojí Hobitova
skluzavka po listí, bohužel při jejím sklouznutí po zadku listí hrnul před
sebou a kalhoty si tak obarvil na krásnou hnědou přírodní barvu, no
vypadal jako kdyby se…..
Po této veselé události jsme byli již kousek od Markovice, takže jsme
nelenili a vyrazili. Po příchodu na Markovici měl každý za úkol si donést
chrastí na rozdělání ohně na jednu sirku a někteří si donesli i dříví na
rozdělání polévky.
Ječmen mezitím postavil jehlan pro zájemce o plnění tohoto Orlího pera
( pozn. když sám hledal tyč na jehlan, velice slušně spadl a vyválel se
v blátě, holt druhý Hobit ). Rozdělání ohně se nejlépe vedlo rodu Sov,
někteří si následně vařili polévku, občas si někdo zkusil postavit jehlan
a většina bojovníků se snažila s Wyomingem odlít stopu. Mezitím než
stopy uschly, následovalo pár soutěží.
První z nich bylo házení míčku v kroužku ( žel jsem pořádně nepochopil
pravidla, neb jsem byl v lese bourat jehlan ), ale jak bylo vidět, všichni
se hodně smáli. Tedy především některým kteří pravidla asi moc
nepochopili
Další hrou byl sběr lístečků. Ohiyesa s Wyomingem však lístečky
donesli trošku dál než se čekalo, takže si někteří trošku zaběhali.
Úkolem bylo donést lísteček určitého čísla, kdo jej donesl nejdříve, měl
navíc bonusové body.
Mezitím v průběhu této hry projel okolo traktor a to nejen po místní
lesní cestě, ale vypadalo to že i přes některé odlité stopy. Ve hře
s lístečky vyhrála družina Vlků a Medvědů. Jelikož se již pomalu naplnil
čas akce, proběhlo vyhlášení měsíčního bodování, kde dominovala
družina Sov. Po ukončení akce kmenovým pokřikem se každé rody
odebrali svojí cestou.

Družina Mývalů
V tomto měsíci se dočtete, co se
událo v družině Mývalů
od
našeho posledního sněmu. Na
sněmu jsme měli téměř 100%,
chyběl pouze Nezmar a Tomáš.
Kluci se v průběhu předchozího
měsíce snažili splnit si hodnost
Vanata,
avšak
morseova
abeceda a 10+10+10 se ukázala jako nemalá překážka.
I přes snahu ještě několik hodin před zahájením sněmu se bohužel
nikomu nepodařilo splnit všechny podmínky na tuto hodnost.
Krojovanost se v našem rodě čím dál více lepší, Ičigo je již v lese téměř
k nerozeznání od smrčku a Tomáš taktéž má kompletní zálesáckou
výbavu, taktéž i Dračák. 
Na schůzce po sněmu jsme díky pásmu, plnili Orlí pera v běhu na 100 a
hod míčkem do dálky. Běh na 100 metrů se tak podařilo splnit Piedrovi
a Káněti, žel hod míčkem je pro každého stále problém. Na naší
poslední schůzce jsme byli na bazéně, kde si téměř každý splnil jedno
Orlí pero. Musím kluky pochválit, protože jsem měl z návštěvy bazénu
trochu vítr, neboť vím jaký je to kravál, když se náš oddíl vydá na
bazén. Nic takového se však s rodem Mývalů nedělo a s kluky bych se
tak nebál zajít někdy příště třebas i na dvě hodiny. Samozřejmě že po
bazéně si každý koupil párek v rohlíku či hamburger ( někteří oboje  a
někteří i pizzu ), takže vše co se v ten den vysportovalo, hned bylo
zlikvidováno touto zdravou stravou.  Deník si zatím pravidelně píše
pouze Piedro a Ičigo, výborně kluci!
Ale snad i ostatní by mohli trošku zabrat, neboť bodování deníku se
velmi projeví v měsíčním bodování. Taktéž měl náš rod za úkol vyměnit
nástěnku na obci, na což jsem úplně zapomněl, tak doufám, že v době
kdy toto čtete, již bude nově vyměněna. Nyní trošku neradostně, neboť
nás opustil Nezmar, který dal přednost před nesmysluplným blbnutím
venku před oddílem. Avšak do našeho rodu nedávno přišel Tomáš,
takže je náš stav stále o sedmi členech.
Kluci se také snaží plnit Orlí pera mimo akce a schůzky, naposledy se
Piedro a Ičigo vydali do lesa postavit přístřešek, avšak nějaký okolo
běžící sportovec je od této činnosti vyhnal. 

Družina SOV
Březen je za námi a u Sov určitě neplatilo známé
pořekadlo „ Březen, za kamna vlezem.“ Holky se snažily splnit co
nejvíce orlích per, protože datum sněmu se neúprosně přibližovalo. Jak
byly jednotlivé členky úspěšné, se mohl každý přesvědčit na 87. sněmu
.
Na družinovkách jsme plnili také OP - 3 ohně 1 zápalkou a musím se
přiznat, že v jednom okamžiku jsem měl teda fakt nahnáno poté, co
holky zapálily ohníčky a pak v době, kdy jsem na krátkou chvíli
odskočil, na ohníčky naházely suché listí. Nemusím asi zdůrazňovat,
jakou měly radost z několika sloupů hustého šedého dýmu. Horší ale
bylo to, že pečlivě odhrabaná kolečka až na hlínu, aby nedošlo
k požáru, byla ta tam a všechno listí kolem bylo fakt dost suché . Vše
ale dobře dopadlo a Soví družinovku jsme dokončili poznáváním zvířat,
rostlin a ptáků. Podnikli jsme také trénink ve střelbě z paintbollky a
musím přiznat, že by se měl Ohiejsa fakt obávat, až bude zase někdy
dělat živý terč. Nejlepší zásah měla překvapivě
Mája, čemuž jsme se všichni moc divili. Zřejmě
nám v kmeni vyrůstá přebornice ve střelbě. Měsíc
trávy družina zakončila, tak jako ostatní rody, na
našem 87. sněmu. Většina děvčat si nechala
udělit svá zasloužená OP a dokonce Jenny a Viky
získaly hodnost Vanata. Cestou ze sněmu si
dokonce některé bojovnice posteskly, že to
udělování bylo moc mírné a příště, že by mělo
udělování být tvrdší, holt holky jsou tvrďačky 
Ale nejen tvrďačky, po ukončení sněmu jsem
marně hledal sekeru, nikdo o ní nevěděl!! Avšak ouha, náhle si už ani
nevím, která Sova vzpomněla, že jí Áďa
jen tak odložila (zasekla do nějakého
stromu). Musím přiznat, že jsem ani
nedoufal, že by bylo možné v absolutní
tmě
jen
s baterkou
najít
sekeru
uprostřed lesa. Moc jsem se však mýlil,
asi po pěti minutách se sekera našla a
Sovy mohly odletět do svých postýlek.
Prostě sova je noční pták a vidí i po tmě
a hlavně moje sekery.
Wyoming

STRÁNKA MEDVĚDŮ A VLKŮ
Tuto stránku budu věnovat oběma šavanským
rodům, protože v posledním měsíci došlo k faktickému
spojení schůzek zábřežských rodů. Důvodem tomu
byla velice špatná docházka Javora a pomalé
zapojování Davida do činnosti vlčího rodu. I přesto
zůstalo
hodnocení
bojovníků
rodu
Medvědů
samostatnou částí programu. V činnosti jsme se
v měsíci březnu věnovali především plnění orlích per.
Nad si splnil několik OP a nechal si je udělit na
posledním sněmu a byl tak jediným bojovníkem rodu. Daleko lépe se vedlo
Topovi z rodu Vlků, který získal dokonce 8 orlích per. Vlci se stále snažili pilovat
oblast lasování a teď je čeká především klobouk a naskočit - vyskočit
z krinolíny.
Došlo také k vybavenosti teletinami, které by se měly
ukázat již na nejbližší velké kmenové výpravě, která se
uskuteční 14. dubna. Uvidíme, jak se Medvědi dokáží
nachystat.
Nejlepší docházku na rodové schůzky měli Sagamor Top a
bojovník Nad, oba si drží veliké šance na hezké umístění
v celoročním bodování.
Na schůzce 21. března jsme po zimě oprášili
lakrosky a vrhli se na tuto oblíbenou
indiánskou hru. Zde se ukázalo jak to Top a
Padáček umí, ale překvapil především
Burák, který určitě časem bude patřit mezi
dobré hráče.
Medvědi mají také velice dobrý vztah k jídlu,
takže je můžete vidět na výpravách, jak si
stále něco kuchtí a v tom jsou nejlepší Nad s Burákem. Jejich
polévky se stávají pravidelností.
Prvním nositelem indiánského totemu se stal
Očko, který tuto trofej získal již třikrát.
V boji
o
překrásnou
indiánskou
korálkovanou rozetu vede bratr
Burák a uvidíme, jak se mu bude
dařit
v závěrečných
měsících
bodovaného
období.
V posledním
hodnocení
deníků si nejlépe
vedli Top, Burák a Nad a získali potřebné body do kmenového
bodování.
Pro BK – M.

Javorová Nažka – Březen
Přezdívka Kroj. Vyba. Aktivita Doch. Deník OP,NZ Celkem
1 Viky

33

54

57

180

57

60

441

2 Top

31

54

54

180

60

60

439

3 Aďa

39

54

55

180

46

60

434

4 Nad

48

54

44

180

38

60

424

5 Burák

36

54

48

180

28

60

406

5 Piedro

23

54

46

180

43

60

406

7 Dračák

30

54

42

180

25

60

391

8 Jenny

40

45

56

140

48

60

389

9 Mrzout

15

40

42

140

30

120

387

10 Mája

34

54

44

180

37

23,5

372,5

11 Ičigo

14

45

28

140

55

60

342

12 Káně

16

45

44

140

23

60

328

13 Óčko

28

45

53

140

10

0

276

14 Kika

32

36

41

50

32

60

251

15 Upír

14

31

28

140

0

0

213

16 Hobit

10

17

34

140

0

0

201

17 David

21

23

16

40

0

0

100

18 Padáček

12

18

16

20

0

20

86

19 Tomáš

15

12

18

30

0

7,5

82,5

20 Javor

4

9

5

10

0

0

28

