
KALENDÁRIUM LEDEN-ČERVEN 
 

11. ledna – uzlařská regata v Olomouci. Na brigádě 

v ZOO jsme Želvě rádi přislíbili účast na další regatě 

pořádané jejím oddílem Rysi. Aktuální výkony našich 

uzlařských es naznačují, že ani letos ostudu neudělá-

me! Uzlují Vlci a Káňata pod vedením MIČKINIKWY. 

Do Olomouce ale vyrazí s WATOKNAPOU a TAWASU-

TOU i naši benjamínci z družin Koníků a Medvědů, pro 

které bude připraven speciální program, neboť větši-

ně z nich zatím zůstává uzlařské umění zahaleno tajemstvím. 

24.-26. ledna – uzlařská regata v Ostravě. Zoceleni kláním v Olomouci vyrazí 

s MIČKINIKWOU naši borci o dva týdny později na neoficiální mistrovství ČR 

do Ostravy. Loni některé z nich skolila tréma, dobudou letos významných 

úspěchů? Nejen uzlováním však živ je Šavan, v Ostravě nás během této 

trojdenní výpravy čekají s WATOKNAPOU a TAWASUTOU i další cíle. Akce je 

určena jen pro Vlky a Káňata. 

15.-16. února – družinové výpravy s noclehem. 

Šavanské rody vyrazí se svými rádci tmelit partu, cíle 

budou včas oznámeny. Koníci a Medvědi vyráží 

společně pod vedením Eddie, Lasičky a TAWASUTY. 

29. února –indiánský den v Bludově. Zatímco loni byla tato akce mezioddílová, 

letos proběhne „pouze“ v kruhu našeho kmene, o to více se však můžeme 

společnému tvoření věnovat a pod vedením zkušených mentorů si jistě rozší-

říte svoji sbírku vlastnoručních výrobků. Určeno rodům Káňat a Vlků. 

14. března – 25. české pow-wow v Kladně/kmenová výpra-

va. Již potřetí vyrazí zájemci na dobrovolný výjezd do Kladna, 

aby zhlédli přehlídku originálních indiánských tanců. Ostatní 

členové kmene včetně našich nejmladších si v tomto termí-

nu užijí výpravu pod vedením Eddie a Dredy. 

27.-29. března – 112. šavanský sněm. Jedná se o trojdenní akci, místo bude 

včas upřesněno. Sněm vede MIČKINIKWA, mezirodové klání náčelnictvo. Akce 

je určena pouze starším členům, tedy družinám Vlků a Káňat. 



17.-19. dubna –výprava k Mohawkům. Nastal čas oplatit našim 

kamarádům z Příbrami jejich výjezdy na naše akce a tábory. Akci 

vede WATOKNAPA, určena je pro rody Vlků a Káňat. O svou vý-

pravu o tomto víkendu nepřijdou ani Medvědi s Koníky, kteří 

vyráží v sobotu na jednodenku s MIČKINIKWOU. 

29. dubna -3. května – jarní táboření na Drozdovské Pile. Začátek května bude 

již potřetí patřit dobrovolnému indiánskému táboření v týpí na louce u řeky 

Březné v Údolí černého čápa. Akci zajišťuje TAWASUTA. 

2. května – bitva u Kanawhy. Stejně jako loni proběhne i letos v rámci táboření 

tato tradiční šavanská akce. Vede MIČKINIKWA a akce platí pro celý kmen. 

16. května – výprava pro starší pod vedením Kiwiho a WYOMINGA. Cíl a 

program bude včas upřesněn.  

30.-31. května – 113. kmenový sněm. K dalšímu sněmovní-

mu ohni zasedneme netradičně spolu se spřáteleným kme-

nem Hvězda severu z Brna. Sněm se koná u nich a je určen 

pouze pro rody Káňat a Vlků. Akci vede MIČKINIKWA. 

20. června – výprava v indiánském oblečení. Jednodenní stylové putování 

v indiánském oděvu z našeho tábořiště u Štítů do Hoštejna je určeno 

primárně rodům Káňat a Vlků, v případě zájmu mohou vyrazit i mladší, 

podmínkou je indiánský oděv. Nechme doma civilizační výdobytky a nalaďme 

se na blížící se letní tábor! Putování vedou MIČKINIKWA a TAWASUTA. 

26. června – zakončovačka. Závěr dalšího školního roku prožijeme opět 

společně a uzavřeme tak další rok šavanské činnosti před odjezdem na letní 

tábor! Samozřejmě se jedná o celokmenovou akci včetně Koníků a Medvědů, 

vedou podnáčelnice Eddie a Dredy! 

1.-15. července – letní tábor u Štítů. Na tábor vyrážíme oficiálně ve středu, 

zájemci však mohou v případě volna vyrazit již v sobotu 27.6. a spolu s Dredy 

a MIČKINIKWOU přiložit ruku k dílu při budování tábořiště. Pro členy Koníků 

a Medvědů se počítá s týdenním trváním tábora (1.-8. července) 

Červnové soboty budou opět věno-

vány předtáborovým brigádám. Kaž-

dý táborník by se měl alespoň jednou 

zapojit, děláme to pro sebe! Rodiče 

jsou jako vždy vítáni!  


