
KALENDÁRIUM KMENE SHAWNEE 

 LEDEN AŽ ČERVEN 2019 

 
5. ledna Rodové výpravy 

Pod vedením rádců a vedení se rody vypraví na samostatné 

putování. Navážeme tak na podzimní výpravy, které se podařily. 

 

19. ledna  Ostravská uzlařská regata  

Akce je dobrovolná a je určena pro nejlepší z nás a případné 

fanoušky ☺  Vede Náčelník  

 

25. - 27. ledna Výprava do Prahy s Mohawky Příbram 

Skoro po roce zavítáme na klubovnu Gatagewy Prahy, kde jsme již 

v minulém roce spali. Akce je společná s kmenem Mohawků, a tak se 

můžeme těšit na společný program a známé tváře.  

 

9. února Hra městem v Šumperku 

Tentokrát zavítáme do Šumperka, kde společně s tábornickým oddílem 

Kamarádi prožijeme sobotní program. Můžeme se těšit na nové přátelství a 

hlavním bodem programu bude ovšem hra městem v tajemných uličkách 

Šumperka.  

 

23. února Indiánský den v Zábřehu  

Akce je společná pro členy oddílů Mohawk Příbram, 

Kamarádi Šumperk, Hvězda severu Brno, Zálesáky 

Hrabová, Gatagewa Praha a pro širokou veřejnost. 

Budeme zde vyrábět věci určené k větší malebnosti 

našich táborů a sněmů.  

Pomocnou ruku nám podali také přátelé z kmene 

Ksigudan a Tate-o-šota Místek.   

V rámci akce proběhne výstava rouch, indiánských 

výrobků, historie Psohlavců. Řídí Náčelník  

 

2. března Výprava do neznáma!!!!! 

Tady nic neprozradíme, ale vzpomínáte na Kiwiho, 

jak o tom mluvil na sněmu? Tak jsme ji do našeho 

programu zařadili a můžete se těšit, co si pro vás 

vymyslíme! Vede Kiwi a spol .. 

 

23. března  Indiánské POW-WOW Kladno  

Dobrovolná akce pro zájemce. 

 

23. března  Kuličkiáda ve Zvoli  

Akce pro ostatní členy a veřejnost  



6. dubna Sportovní den v Šumperku s oddílem TO Kamarádi 

Po společné dohodě s TO Kamarádi se můžeme těšit na zajímavý 

program. Lezecká stěna, turnaj v lakrosu a další sportovní aktivity. 

 

12. - 14. dubna Velký společný sněm kmenů 

Rada OP kmene Shawnee se dohodla s kmenem Midewiwinu 

Hvězdou severu z Brna na společném sněmu. Bude to poprvé, kdy 

máme společný sněm, a hned s kmenem, který to prostě dnes 

suprově válí. Bude to zážitek, a proto dodělejme roucha, vrhněme se 

na nějaké to OP ☺ Zajištuje Rada OP kmene Shawnee 

 

1. - 5. května Indiánské táboření na Drozdovské Pile 

Tato akce je dobrovolná a je určena pro ty, kteří mají potřebné  

indiánské vybavení. Akci řídí degandawída TAWASUTA. 

 

4. května velká bitva u Kanawhy 

Využijeme indiánského prostředí a uspořádáme další tradiční 

Bitvu u Kanawhy. Tentokrát pozveme další oddíly, ať je bitva 

skutečnou bitvou indiánů a bělochů. 

 

25. května Výprava do Hranic 

Odložená výprava na Hranickou propast se tedy uskuteční v květnu a 

využijeme místa a podíváme se též do blízkých Zbrašovských jeskyní. 

  

24. – 26. května akce pro zájemce Česká Sázava s TO Kamarády 

Na vodě nejsme doma, a tak je tu možnost pro ty starší sjíždět 

legendární Sázavu. Akce je v jednání. Zajištuje Náčelník  

 

8. června VII. ŠAVANSKÁ PAINTBALL ARÉNA  

Pro starší členy kmene a naše kamarády ze spřátelených oddílů 

pořádáme další turnaj ve sportovním paintballu. I tentokrát 

to bude ve Zvoli. Věříme, že se opět najdou oddíly, které se do 

tohoto turnaje zapojí. Minule to byli: junáci z Postřelmova, 

TO Kamarádi Šumperk, Hvězda severu Brno, naše šavanské 

týmy a domácí Zvolští taťkové a byla to paráda. Zajištuje náčelník. 

 

15.června Cyklovýprava  

Tentokrát něco nového, a sice cyklovýprava pod 

vedením TAWASUTY.  

 Kdo nepojede, tak vyrazí s MIČKINIKWOU na 

předtáborovou brigádu do Štítů. 

 

21. června / pátek / Zakončovačka ve Zvoli 

Jak bývá zvykem končíme školní rok poslední akcí, kterou bude tradičně zvolská 

páteční kmenovka na hřišti Sokola. 


