
POTÁBOROVÝ KŮROVNÍK 

 
Seigo bratři a sestry, 

 

Máme za sebou letošní tábor a čas 

prázdnin se přehoupl do druhé části. 

Chtěl bych ještě sepsat pár řádků k 

letnímu táboření nás Šavanů na 

našem tradičním tábořišti u města 

Štíty. 

  Na úvod bych chtěl poděkovat 

všem, kteří se o to, že se tábor mohl 

konat, zasloužili. Také těm, kteří 

dorazili a pomáhali organizovat 

letošní bohatý program. A věřte, že 

to není málo. 

  Pohled na letošní tábor. 
 

Už dlouho se nám nenaskytl takový úžasný pohled, kdy na tábořišti stálo 

dokonce 11 teepee. Byla to krásná podívaná a procházející turisté se často 

zastavovali a fotografovali naše tábořiště. Fotografii jsem našel dokonce na 

fotogalerii skautů z Rudy nad Moravou, kteří zase měli svůj 

tábor na našem prvním šavanském tábořišti, a to nedaleko 

Horních Studének. Byli to právě oni, kteří v den táborové 

Porty procházeli kolem a pokoušeli se nám také zazpívat.  

 

Byl to její první šavanský tábor! 

 
  Když začínal školní rok v Hrabové a já se sešel s Mráčkem, 

tak mi tehdy jen tak mezi námi řekla:“Možná bych měla další 

pomocnici na tábor.“ Byla to Žabka a ta to s námi dokonce vydržela. Dorazila 

také její dcera Zajda a škoda, že s námi nebyla celý tábor. Byla by super další 

tábornicí ☺ Žabka však nebyla jedinou tábornicí, která se podílela na programu. 

Sachem Sokol, který dorazil s Amálkou, dovezl další posilu a to Káťu. Tím se 

počet šavanských amazonek zvětšil a překonal tak mužskou většinu ☺  

Náčelnictvo kmene Mičkinikwa, Ostříž a Eddie se mohlo opírat o tyto 

pomocníky - Kanyatara, Tuwanakha, Tarzan, Wakišaka, Dejmal, Sokol, 

Mráček, Káťa, Píďa, Žabka, Ivanka a Heluš. To byla síla ☺  

 

 



Táborová porta opět v režii Kiwiho! 

 

I letošní tábor se neobešel bez kulturního programu 

Porty. Tato akce se zrodila před 5 lety, a to díky právě 

Kiwimu, který se do činnosti kmene začal více 

zapojovat. Jeho kytara a nadšení se tak přetvořilo v tuto 

akci. Letos měl pomocnici Watoknapu a společně se o 

celý chod táborové Porty postarali. Tentokrát se ovšem 

našli další pomocníci, a tak Sob, Jerry a jejich kamarádi 

z kapely se postarali nejen o hrané písničky, ale byli 

také táborovou porotou. Letošní PORTA byla moc 

povedená a neustále se lepšíme a to je moc dobře.  

 

BŘEZOVÉ LÍSTKY BYLY UDĚLENY! 

 

Šavanská pyramida Březových lístků je největším společenstvím 

na našem okrese Šumperk. Bylo již z rukou vedení Šavanů 

uděleno skoro 200 Březových lístků a na letošním táboře toto 

ocenění získali Kiwi, Mráček,  Watokna-pa, Ferda a Surikata. 

Podepsaní nositelé BL si velice váží těchto starších kamarádů, 

kteří i nadále pracují pro mladé členy našeho šavanského 

společenství. Waste  

 

Vanata Lasička – vítěz Javorové nažky.  

   Lasička při příjezdu na letošní tábor byla na druhém 

místě v celoročním bodování, a to jen o dva body. Celý 

tábor se snažila, byla aktivní a to dokazuje také splněných 

10 OP, její osobní deník patřil k těm nejlepším, který se 

v průběhu tábora psal, více placek než Lasička získala jen 

Čivava a získala také Jediného šípa. Prostě Lasičce to 

letos vyšlo a m Ti blahopřejeme, sestro ☺  

 

STUPNĚ VÍTĚZŮ 2017 - 2018 

 

 

          1. MÍSTO Va. Lasička          2383 b. 

 

    2. MÍSTO Ga. Sedmikráska  2030 b. 

 

             3. MÍSTO Va. Surikata          1847 b.  

 



LETOŠNÍ TÁBOROVÉ PLACKY 2018 
 

I v letošním roce jsme se rozhodli pokračovat v započaté tradici táborových 

placek, které se získávají za různé úkoly či výzvy. A i letos se na grafice podílel 

Sachem Sokol, kterému tak moc děkujeme za jeho čas a ochotu.  

  V tabulce bodování Javorové nažky jsem 

našel počty placek, které šavanští účastníci 

tábora získali, a tak vám je zde uvádím: 

11  placek  Va. Čivava 

10  placek  Va. Lasička 

 9  placek   Va. Vrabčák  

 8  placek   Va. Surikata  

 7 placek    Ga. Čača a Vločka 

 6 placek  Va. Dela, Koloušek, IQ a Čmelák 

 4 placky   Ga. Sedmikráska a Sasanka 

 3 placky   Kajda 

 

 

PLACKA SOBRÉHO SKUTKU 

 

Placka DOBRÝ SKUTEK byla novinkou a udílelo 

ji vedení tábora za ochotu udělat něco pro druhé a 

pomáhat. Získalo ji asi 7 táborníků a největší počet 

oceněných měli Medvědi. Tuto placku také 

obdrželi všichni pořadatelé táborové Porty, a to 

včetně kapely, kde jsme měli své staré známé 

Jerryho a také dědečka a babičku od Korálky a IQ. 

Pro ně to bylo jediné ocenění, protože za jejich 

účast a vystoupení nic nechtěli. Waste.  

 

TROUBILI JSME NA LESY ☺ 

 

Jednou kvečeru se v táboře objevila skupinka, která 

dorazila na pozvání Náčelníka. Rodina Tomáškova se 

věnuje myslivosti, a tak nám o této službě přírodě 

vyprávěla a bylo to moc zajímavé. Hlavní slovo měla 

Maruška Tomášková a její dcera Máša. 

Nakonec se táborem rozlehlo myslivecké 

troubení, které je součástí myslivecké 

etiky a udržuje jak estetický tak praktický 

odkaz dávných generací myslivců. Nakonec jsme si mohli 

zkusit zatroubit všichni. Na fotografii vidíme Medvěda, který 

svým výkonem šokoval tábornici Vločku ☺  



INDIÁNSKÝ DEN TÁBORA 

 

I v letošním roce jsme jeden den 

věnovali indiánským hrám a to pod 

vedením Wakišaky, Tarzana, Tuwa-

nakhy, Dejmala si táborníci zahráli 

lakros, bojovali u kůlu/ Muh-

mohwa/, odkrývali neznámé leto-

počty v indiánské historii a také se 

pokoušeli získat táborovou placku 

ve 100+1. Proběhla také koulová 

bitva s indiánskými štíty, které jsme 

vyráběli v průběhu tábora a které 

poslouží snad i při podzimní Bitvě u 

Kanawahy.  

 

MUH- MOHWA / BOJ U KŮLU / 
 

Sagamor Tarzan se s radostí sobě vlastní pustil do 

organizování Muh-mohwy. Jako vždy byl zájem si 

tuto hru vyzkoušet veliký. Jako barvu na gumové 

nože jsme použili super červený kečup a bylo ho 

dost ☺  

  Celé hře a také i letošnímu táboru svědčilo, že se 

nám podařilo oživit tradici indiánského oblečení pro 

většinu táborníků a věřím, že za rok si dáme záležet 

ještě více, a to bude teprve paráda ☺ 

  

 

PLNĚNÍ ORLÍCH PER  

 

Ohnivci kmene za pomoci šamanů Ksigudanu 

letos vsadili na plnění základních OP. Jednou 

zkouškou, která se stala kořistí většiny našich 

táborníků, byla znalost základních ohňů a 

následně jejich vybudování ve skutečné velikosti 

či v podobě modelu. Na fotografii vidíme Imnua, 

Lasičku a Kajdu. Ti všichni nakonec splnili a 

mohli se radovat z dalšího OP. 

  Mnozí se zapojili do běhání 7x2 km nebo se 

pustili do znalostí kmenových rostlin. Posunem 

pro mnohé bylo splnění znalosti balení batohu a 



počet udělených hodností na táborovém sněmu byl důkazem, že cesta byla 

správná. 

 

PERLIČKY Z LETOŠNÍHO TÁBORA 

 
… na večerním nástupu v rouchách se vždy něco našlo 

do Černé skříňky. Mezi klasiky se řadil člen kmene 

Mohawků Muchomůrka. Tady právě Ostříž ukazuje 

speciálně vysvlečené kraťasy a nejen je ? 

  Muchomůrka společně se Strejdou také byli v kurzu 

ohledně jídelního nádobí. Muchomůrka neustále hledal 

ešus / neboť si jej neumýval / a Strejda si neustále 

půjčoval lžíce, které ovšem nevracel. Důkazem obliby 

Strejdy byla volba názvu tábora, kdy jeden z návrhů 

zněl „Tábor se Strejdou“!!!!!   

 

TUČNÁK NECHYBĚL ANI LETOS! 

   Studená voda v potoce není pro 

většinu našich táborníků žádným 

problémem a v letošním horkém létě se 

tato zkouška docela hodí ☺ Snímek 

ukazuje, že si to naše starší holky 

v potoce docela užívaly a Čača se 

pokouší přihlížející kolemjdoucí 

uhranout svým pohledem. 

 

OKALŮZA BYLA OPĚT U TOHO ! 

 

Skoro 20 let se na našich táborech píše 

táborový časopis a jinak tomu nebylo 

ani letos. Tentokrát ovšem měla 

Okalůza jinou tvář. Byla ve formátu 

A3 a přinášela vždy zaručeně pravé 

informace. Nezapomnělo se na družinové Okalůzy a jako vždy zde vyšla 

nezávislá pirátská Okalůza z brka korzára Tarzanbucha ☺  

 Do Táborové březové kůry se pokusíme vypsat některé táborové postřehy, které 

nás pobavily v průběhu táboření. 

 

 

 



107. SNĚM KMENE SHAWNEE 
 

Závěr tábora patřil jako tradičně bourání a také 

závěrečnému ohni, který slavnostně ukončil letošní 

kmenový tábor. Sešlo se nás tentokrát hodně a velké teepee 

bylo tak akorát pro náš počet. V kruhu zasedlo i několik 

táborníků, kteří s námi letos nebyli, ale pomáhali 

s programem jako Wyoming nebo Watoknapa a přispěli ke 

zdaru tábora. Ten byl letos netradičně společný s kmenem 

Mohawků z Příbrami a nechyběli ani Zálesáci z Hrabové. I 

to byl jeden z důvodů, proč na louce vyrostlo takové 

množství stanů a bylo nás všude 

hodně.  

  Táborový sněm řídil šaman Mičkinikwa a 

sněmovní oheň zažehnul šaman Tuwankaha.  

  Při volbě Jediného šípa letošního tábora se ve 

finále radoval Vanata Medvěd a 

snímek dokumentuje gratulaci 

od Degandawídy Ostříže.  Další velkou událostí bylo vyhlá-

šení celoročního bodování Javorové nažky, kde zvítězila 

Vanata Lasička. V boji o Agitanovo roucho se bojovalo pod 

vedením šamana Tuwankhy a boj o skalp zdatnosti 

zachycuje zástupce rodu Mývalů Kokose, Bužu a Vítra při 

pekelném boji v rychlosti. 

 Agitanovo roucho nakonec získal rod 

Káňat, který po celý tábor úspěšně vedla Vanata Surikata a 

byla příkladnou rádkyní pro ostatní rádce.   

 Dalším velkým soubojem byl Muž sněmu, kde to bylo 

napínavé až do konce. Tam měla více štěstí členka Káňat 

dcera kmene Shawnee Čivava  

  Hudební doprovod sněmu byl především na bedrech 

Tarzana a Kanyatary, kteří se výbor-

ně doplňovali a my jsme si tak mohli 

zazpívat plno známých písní.  

 Vrcholem sněmu bylo udílení OP, Mistrovství a hodností.  

Nejvíce OP na sněmu žádal bojovník rodu hadů Vrabčák, 

do hodnosti Vanata byli z kmene Shawnee pasováni  

Čivava, Kecalka, Vrabčák, Dela a Kajda. Z kmene 

Mohawků pak Imnu a Kanyatara. Pasováním Orlího 

Sagamora Ostříže byla pověřena šaman Watoknapa.  

Tábor nakonec získal název Tábor Sblížení a myslím si, 

že oprávněně a v historii kmene má své místo ☺  



Potáborové novinky : 

 

… po příjezdu bylo potřeba na klubovně začít uklízet, a tak se 

toho ujala trojice Mičkinikwa, Ferda a Watoknapa. Společně 

připravila věci na odvoz do centrálního skladu kmene do Bludo-

va. Úklid bude pokračovat i v příštích týdnech.  

  Ferda přislíbil vybudování kamenné zídky a 

již se vrhnul do shánění materiálu a ochotných 

lidí. Díky Ferdo! 

…  náš tábor skončil, ale na tábořišti po nás trávili nadcházející 

týden další kamarádi. Poté bylo třeba pomoci s likvidací 

tábořiště. Za náčelnictvo se účastnila Eddie a pomoci dorazili 

Medvěd, Sněhurka, Dela, Imnu, 

Kanyatara a Gurchu. Všem děkujeme. 

V neděli pak Mičkinikwa a Komár za spolupráce 

Kanyatary a Imnuho odvezli ze Štítů materiál do Bludova.  

 

Brigáda v Bludově – uložení teepee a úklid skladu 

Ostříž, Komár, Ferda, Mičkinikwa, Surikata, Čača, Mrá-

ček a Watoknapa se postarali o velice potřebnou aktivitu. 

Sbalili všechna teepee, porovnali obrovské množství věcí ve skladě a na závěr 

jsme si prohlédli výrobní prostory u bratra Komára. Děkuji všem brigádníkům. 

 

… Sněhurka a Medvěd společně s dalšími naše skautské středisko Šavani 

zastupovali na mezinárodní skautské akci v Anglii. Budeme čekat na foto a 

jejich zážitky ☺  

 

Co nás čeká : 

1. září – Cesta kolem světa ve Zvoli – akce pro veřejnost 

7. září – Zahajovačka ve Zvoli- první společná schůzka 

   

Plán činnosti budeme teprve sestavovat na kmenové radě a 

pak vše umístíme do Kalendáře na našich stránkách.  

 

Pro členy a přátele kmene Shawnee sepsal Náčelník 

5.8.2018 


