
Seigu!  

Je tu další, tentokrát už 

předposlední, Rádce. Ano, Rádce 

bude končit a s ním i činnost na 

dálku. Více v článku níže. 

Imnu 

Tipy na volný čas – roucho 

Minule jsem tu psal o možnosti využití těchto dní ke zlepšení (výrobě) roucha. Do dnešního 

čísla jsem slíbil dát nějaké obrázky. Podívejte se tedy, jak pěkně mohou roucha vypadat. 

První fotka je ze 14. sněmu 

Mohawků a 110. sněmu 

Šavanů na táboře 2019, 

všichni jsou v rouchách a 

vypadá to opravdu pěkně, členové 

Kmene Mohawk jsou nalevo. Na další 

fotce je roucho našeho dlouholetého 

člena Fíka, a nakonec tu je roucho 

bývalého náčelníka Šavanů Mičkinikwi. 

Roucha na posledních dvou fotkách jsou 

z Knihy obřadních rouch.  

Pro členy – obnovení činnosti 

Jak se psalo v úvodu, je na čase opět obnovit naši činnost. Nynější opatření už nijak nezabraňují 

činnosti a myslím, že se navzájem rádi uvidíme. Online schůzky byly dobré zpestření, ale vidět 

se naživo je vždy lepší. Níže je shrnuto několik bodů k činnosti.  

• Činnost bude zahájena kmenovkou 1. června – všichni v kroji! 

• Fungovat se budeme snažit venku (v klubovní zahradě) 

• Roušky nejsou povinné 

• Na jaře měl proběhnout další Nominační test. Jelikož je už skoro konec roku, bude se 

muset trochu zkrátit. Avšak jaký máte zájem o oddíl ukázala i vaše aktivita během činnosti 

na dálku. Možnost na sobě pracovat jste určitě měli (a ještě několik dní máte).  

Nejbližší podniky: 

• Kmenovka v pondělí 1. června (schůzky budou normálně pokračovat v pondělí) 

• Brigáda v úterý 9. června – probíhat bude tentokrát během, za alespoň částečnou účast 

budeme rádi u členů i rodičů 

• Výprava o víkendu od 12. do 14. června – zatím není jisté, zda opravdu bude 

• Tábor 2020 – tábor bude, jak je plánován, je ale potřeba co nejdříve zjistit 

počet účastníků 

         Číslo 9  

26. 5. 2020 

Pro členy a zájemce o skautskou a 

indiánskou činnost v době 

koronavirové krize. 

 
 


