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4. září – zahajovačka – jako již tradičně zahájíme nový 

šavanský rok první zářijový pátek u Brasáku. Sraz v Zábřeze u 

gymnázia v 15:45, akci vede Eddie a Dredy a je určena pro 

všechny členy kmene. 

 

18.-20. září – sraz ABS – letošní sraz oddílů ABS si vzali na 

starost kamarádi ze střediska Tilia Neslovice u Brna a zúčastní 

se jí rody Káňat a Vlků. Vyrazíme tedy k nim a zatím čekáme 

na podrobnější informace od pořadatelů.  

 

3. října – první šavanská výprava roku 2020/21 povede do míst, kde proběhl 

jeden ze šavanských táborů, a sice do bývalého lomu u Vápenné. Výpravu 

povede MIČKINIKWA a týká se všech členů kmene. 

 

17. října – jednou z akcí plánovaných na uplynulé jaro byla tajná 

výprava pod vedením WYOMINGA a Kiwiho. Koronavirová 

pandemie naše plány změnila, a tak se výpravy dočkáte v tomto 

novém termínu a vyrazí na ni rody starších – Káňata a Vlci. 

 

6. (7.)-8. listopadu – podzimní sněm je naplánován jako 

vícedenní akce, místo konání je zatím v jednání, dle aktuální 

situace vyrazíme buď v pátek večer nebo v sobotu ráno. 

Sněm vede šaman MIČKINIKWA. Kromě našich starších 

družin předběžně počítáme také s účastí kamarádů 

z kmene Mohawků. 

 

21. listopadu – sportovní den spojený s tréninkem na blížící se uzlařské regaty 

by se měl konat ve Zvoli a je určen pro všechny členy kmene. 



5. prosince – první z uzlařských regat, na kterou 

naši zástupci již pravidelně vyráží, je regata 

pořádaná kolínským tábornickým klubem T.K. 

Průzkumník. Do Kolína pod vedením MIČKINIK-

WY vyrazí Káňata s Vlky (případně dobrovolně 

šikovní uzlaři z řad mladších rodů) a je možné, že 

se bude stejně jako loni jednat o vícedenní akci 

(včas upřesníme).  

 

12. prosince – první část šavanského roku ukončuje 

vánoční nadílka a ani letošní rok nebude v tomto směru 

výjimkou. Už nyní můžete přemýšlet, co pěkného 

uchystáte kamarádům pod stromeček, místo 

konání nadílky bude upřesněno. Akce je jako 

vždy určena pro všechny členy našeho kmene. 

 

 

Jak vidíte, držíme se loňského osvědčeného modelu, kdy starší družiny mají 

dvě kmenové akce do měsíce, jejich mladší kamarádi z družin Koníků a 

Medvědů pak jednu. Družinové schůzky probíhají jednou týdně. 

O případných dobrovolných akcích nad rámec kalendária budete informováni 

v průběhu roku, např. společný zpěv koled před levandulovou kavárnou, 

lakrosová klání apod. 
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