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I}evěú hlavníeh zásad
1. HNUTÍ LESNÍ MOUDROSTI má sloužit
v podstatě rekreaci - ozdravění a osvěžení.

2. TÁBoRovÝ žtvor.
Táboření je prostý život omezený na skuteiné

potřeby a zároveň vyvrcholení pobytu v přírodě.
Pravé táboření dnes není nějak zvlášť oblí-

beno, protože muži si myslí, že k tomu je třeba
jezdit někam daleko do odlehlých končin, a že-
ny je považují za nepohodlné, nehygienické
a nebezpečné.

To však jsou mylné představy. Vznikly proto,
že lidé nechápou táboření jako druh umění.
Rozumně prováděné táboření se musí osvědčit
jako příjemné osvěžení i jako spása těla a duše
lidí vyčerpaných nebo zlomených shonem pře-
pracovaného světa.

V odlehlých končinách se táboří nejlépe, ale
mnoho dobrého můžeme mit í z táboření pod
stanem ve městě na zahradě, na terase a dokon-
ce i na střeše domu.

3. SAMoSPRÁVA ZA VEDENÍ DoSPĚLÝCH.
Řízení z vnějšku není zdaleka tak účinné ja-

ko řízení zevnitř. Proto poskytujeme táborům
co nejširší samosprávu. Každý řádný člen má
právo mluvit do společných věcí.

4. KoUzLo TÁBoRovÉHo oHNĚ.
Co je tábor bez táborového ohně? To ani neni

tábor, ale studené místo v krajině, kde se ná-
hodou na čas usadili nějací lidé.

Když se lidoop poprvé postavil na zadní nohy
a kráčel vzpřímeně - stal se z něho čIověk.
Velká událost byla symboli2ována a vyznačena
zapálením prvního táborového ohně.

Po statisíce let vidělo lidské plémě v tomto
požehnaném ohni symbol i prostředek zajišťují-
cí světlo, teplo, bezpečí, přátelské shromáždění,
sněm. Radiátor ústřeidního topení ani plynový
sporák ňevyzařuje kouzlo - ty nechávají naše
srdce lhostejné. Jen prastarý posvátný oheň ži-
vený dřevem má tu moc a dojímá nás, rozezní-
vá v nás struny vzpomínek na dávnou prostou
minulost. Když lidé sedí pospolu u táborového
ohně, zdá se, jako kdyby ze sebe shodili mo-
derní slupku a nejistotu a navrátili se k primi-
tivismu - aby se setkali jako člověk s člověkem

- aby ukázali svoji obnaženou duši. Druh, kte-
řý sedí vedle vás u táboráku, získává vaši lásku
nebo nenávist, většinou však lásku. A jestliže
jste spolu v míru a pohodě tábořili, spojuje vás
trvalý svazek bez ohledu na to, jak jsou si vaše
světy vzdálené.

Táborový oheň je tedy skutečným ústřednim
bodem každého prostého bratrsttí. Měli bychom
umět využít jeho magickou mo..

5. vÝcHovNÉ PRoSTŘEDKY v DUCHU LES-
NÍ MOUDROSTI.

Uvědomili jsme si, že hlavním cílem výchovy
chlapců není učenost, ale mužnost, a proto jsme
hledali ty prostředky, které rozvijejí nejlepší
povahu, nejvíc přispívají k tělesné zdatnosti
a které lze provádět v přírodě - které zkrátka
vychovávají mužné vlastnosti.

Skoro každá logická úvaha nás dovede přede-
vším k lesní moudrosti - tj. k lesní moudrosti

,-

v širokém slova smyslu - ke všem věcem, kte-
ré by měl všestranný zálesák ovládat: jízdě na
koňi, lovu, tábornictví, horolezectví, indiánským
dovednostem, první pomoci, znalosti hvězd, sig-
nalizaci, ovládání plavidel. K tomu přidáme
všechny dobré sporty, i plavání a jízdu moto-
rovým vozidlem, studium přírody, jehož výz-
namné odvětví je fotografování plachých zvířat.
především však statečnost.

V těchto různých oborech je přes tři sta uzna-
ných činů a velkých činů a členové Ligy lesní
moudrosti za ně dostávají pocty, které ukazují,
čeho už dosáhli.

6.POCTY PODLE STANOVENÝCH MĚŘÍTEK.
Princip soutěživosti má mnoho neblahých ná-

sledků. Víme, jak bují v dnešním sportu, kde se
vynakládá všechno možné úsilí na objevení
a vypěstování špičkových závodníků, kdežto
masa průměrných je naprosto zanedbávána. Ti,
kteří by potřebovali rozvíjet svou tělesnou
zdatnost, nemají k tomu příležitost a ti, kterým
to n'ení třeba, trénink zase přehánějí. !o pak
zanechává u všech neblahé následky. Většině
těchto úskalí bychom se vyhnuli, kdybychom se
snažili dovést všechny jedince k určité stan-
dardní výkonnosti. V našich nesoutěživých
zkouškách nejsou protivníkem,,jiní chlapci".
ale čas a prostor, příroCní síly.

Nesnažíme se porazit ostatní, ale povznést sa-
mi sebe.

Kdyby se tato zásada uplatnila všeobecně,
znamenalo by to konec nešvarů, které dnes de-
moralizují špičkové sportovce. Proto jsou naše
pocty udělovány poCle světového standardu.
(Pocty nejsou ceny.)

?. VYZNAMENÁNÍ ZA oSoBNÍ vÝKoNY.
Touha po slávě je u divocha nejsilnější mo-

tivací. U civilizovaného čIověka se předpokládá,
že jeho jednání podněcuje nějaký vyšši princip.
kdo věři, že dnešní muži - a to vůbec ne-
mluvím o chlapcích - 

jsou civilizovaní v tomto
nejvyšším smyslu, byl by velice překvapen.
kdyby svoje představy mohl srovnat se skuteč-
ností. A přece může být lidská slabost dobrým
pracovním materiálem. Snažím se brát skuteč-
nost takovou, jaká je. Každý má možnost pro-
slavit se tim, že splní standardní úkoly, a my
to podněcujeme osobními vyznamenánífni, kte-
rá každý může vidět a získat.

8.IDEÁLNÍ HRDINA.
Chlapci od deseti do patnácti let mají podob-

ně jako divoši čistě vnějškové ideály. Myslím.
že jsem nikdy nepotkal kluka, který by nechtěl
být raději indiánským náčelníkem než Darwi-
nem nebo Tolstým. Proto se snažím před ně sta-
vět vnějškový ideální vzor, který však musí být
i čistý, mužný, statečný, dobře již známý a kte-
rý by je s jistotou vedl k vyšším věcem,

9. MALEBNOST vE všEM.
To je velmi důležitá zásada. Malebnost má

účinek magický a nadto jemný a neodolátelný,
protože působí na podvědomé složky osobnosti,
Využíváme všemožně kouzla titulů a pestrých
krojů, krásných obřadů, rčení, tanců a pisní,
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BIzoNi vírn zNovu \ANEI
Oočkali jsme se! Už se nán zdálo skoro utopií, že by-

chom mohli znovu někdy beze.strachu šířit naše ideály a
nyšJ,enky. Celá dlouhá léta jsme zejména při práci s mlá-
cieží pečlivě zvažovali co si ''můžeme dovoliti' a co ne.
A snili jsae o době, kdy budeme moci beztrestně veřejně
vyhlašovat: ||Toto jsotl Setonovy názory na výchovu člóvě-
ka_a my v&r je znovu předkládáme, abyste jimi žili, ne-
bot je považujeme za dosud nepřekonané.'' Ten den nadešel.
Znovu vane Bizoní vítr! Indiánům přinášel znamení, že se
blíží bizoni. RudocŇv sen o štěstí. Nám přináší zprávu,
že jsrn€ zmvu svoboďlí a můžeme otevřeně pracovat. Znovu
vane náš BizonJ vítr!

svou interpretaci v desítkách jiných organizací a v prvoť-
ní fornrě už vlastně oficiáIně neexistuje.

Naše letitá praxe v činnosti kmenů nám ukazuje, že Se-
tonŮv WoodcraFt neztratil nic na své přitažlivosti. Navzdo-

.lem sebe a podnítit tak jemnější stránky lidského ducha o-
tupělého životem ve nĚstech, nabývají dnes Lakové aktuál-
rrosti, že se nám tento vzor přímo sám nabízí. Není prav-
dou, že o Indiánovi nic nevíme. Dnes Loho o Indiánovi vi-
re z literatury více než o starých Slovanech.

chceflre se vrátit k seLonově studánce. voda z ní se roz-lila do velkého množství stružek a pro mnohé tidi už ten

pŮvodní pramen vlastně neexistuje. My ale u něj stojíme
a chceme teě sebe i jiné osvěžit jeho vodou. Budeme chrá-
nit jeho čistotu a snažit se tak uvésL v život pŮvodní 5e-
tonŮv l{oodcraft' oprošLěný od všech deFormací.

írápí nás otázka, zda-J,i je možné navázat na práci Li-
gy čsl. woodcrafterů, která ěxistovala mezi válkami. 0d-
děluje nás od ní bezmála padesátileté vakuum. 1,1y se dnes
těžko vžijeme do myšlenkového klimatu té doby a těžko te-
dy chápeme všechny bolestné otřesy, kterými český lťood-
craft procházel ke svému konci ve čtyřicátých letech. HÚ-
žeme si ale z této historie vzít polření. Vyvarujene se
žabonyších vá]ek v našich vlastních řadách, ele i sporŮ
se skauty, členy ČTU a jinými našimi "příbuznými" hned
od začátku. Necht jsou jediným soudcem našich sporŮ slo-
va Náčelníka - Černého Vlka. Věříme, že nám dosrrd žijící
č],enové někdejší Ligy pomohou ještě mrrohé otázky zodpově-
dět. 0bjeví se mnoho jednotlivcŮ a skupin s nejrŮznější.m
zafiĚřením, kteří si vezmou Setona za svého. Neberrne jim
ho. Buúne naopak rádi, že se jím inspirovali. Staňrre se
ale centrem, ve kterém budou jeho myšlenky "doma".

PřitažlivosL indiánství se léty neoslabila. Praxe nám
dávÁ ta pravdu, Už jen výsledky ankety Pro a proti v Hla-
dégt svěLě zhruba před rokem, kde se střetly názory pro
indiánskou tématiku v oddílech nládeže a proti ní, jsou
dostatečně výmluvné. Ale zdá se, že i další zásady naše-
ho hnutí mohou dnes myšlenku }íoodcraftu činii přitažli-
vější než například před dvaceti lety. Neehuf rnládeže re-
chat se příliš spoutat tuhými organizačními pouty, odpor
k execírce a nilitarimu ve všech jejich podobách, hlad
nládeže po hlubších duchovních prožitcích, projevujíc.í_*
dnes nebývalýrn přílivem mladých lidí do kostelŮ,,'touha po
nejčistší demokracii, jdo.1 naše kmenové ztízení Ňže,pos-
kytnout_,a nepomíjející přitažlivost všeho malebného pro
mladou duši, kterou nabízí náš indiánský kolorit - to jsoJ
šance, kterých bychom se měli dnes chopit. Nech[ Liga zŮ-
stane,především hnutím, a organizací ař je jen v té nej-
nutnější formě.

Máme velkou příležitost. Dejme se tedy do práce. Vždyř
právě začal znovu vát Bizoní vítr!

Logal
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BIZONI VITRE.T.SETON -

Byl jsem teprve dítě, když jsem ho poprvé uslyšel, MŮj
bratr si vyrobil eolskou harfu a umlstil ji do okna pod
zóuižený spouštěcí okenní rám. Chvíli bylo ticho a pak se
oznala jenná hluboká melodie. Stoupala a klesala s větrem,
zněIa v tajuplné hermonii. Pak se ale vítr zdvihl, harfa
zajásala a zaskučela; její melodie pak klesala do sténavé-
ho zpěvu, který zlomil moji mladou duši a vehnal mi slzy
do očí. Nevím proč, vždyt jsem pro hudbu nikdy nerněl nadá-
ní. Ta me]odie mě sevřela do sladkých muk, zasáhla Ň nej-
vnitřnější bytí. Necítil jserr nic jiného, než že ||Chci jít!
Chci jít!'.

Kdysi dávrrc jsem byl lehce unášen větrem. Jednou či dva-
krát jsem to zažil - mohl za to vítr ve větvích. Stalo se
to tenkrát, když jsem si jako chlapec postavil svou chatrč
v Glenyanu. Vrhl jsem se na lisLí spadané na zemi a v roz-
toužení a poblouznění z nevýslovných pocitů jsem kousal lěť-
vičky.

Později jsem odjel do Londýna, abych studoval výtvarné
unění. Byl jsem velmi osanĚlý a nucenou chudobou jsem žil
život poustevnlka na poušti. Prostýn životen a hladověním
se né tělo očistilo. Snil jsem sny. Po dvou letech kázně,
očištování a absolutnl nadvlády věcí drche jsem začal sly-
šet Hlasy. Slyšel jsem je v tom vzrušujícím okamžiku, kte-
rý přeďÉí východu slunce, kdy se zdálo, že se mé !ě]o
vznáší v níru a pokoji, jenž je mirro veškeré porozr,rnění.
Slyšel jsen Hlasy, opět jsen slyšel onu }ielodii. Zpívala
a naříkelg3 "Bizoní vítr, Bizoní vítr!"

Jeden přítel mi pljčil knihu Stíny Šesta. Bylo v ní mno-
ho dobrých věcí i hodně mrzkých ničermostí. Ale vždycky,
když se autor zmíni] o Indiánech Šesta, bylo v ton cosi
vzrrešeného. Na konci byli lndiáni knpne Šesta povražděni -
zoasakrováni křešřany - a všechny jejich touhy a sny o Vel-
ké }loře se rozplynuly. A autor knihy stál sám na vysokém
hřbctu hory a rozhlížel se po okolí předtím, než to vše o_
puBtil. Nebylo slyšet žádný lidský zvuk - křepelka zapíska-
la v trávě a vítr sténal meui cedry a stébly trav a bědoval
sbohem. Zrak se mi rozmazal. Věděl jsem, že ho uslyšel. Kni-
ha vypadla z mých rukou, nebo[ "Bizmí vítr vál!".

Po čase jsem uslyšel Volání Západu - a šel jsem. Tři ro-
ky jsen se protloukel a žil, skutečně jsem žil - sám, téměř
stále sém, ale radující se - než jsem uslyšel něco jiného.
Výzvu vrátit se ke všemu, co jsem nenáviděl. Přišla v dopi-
se, když se svatozář srpnového slunce snášela na rozkvetlou
zlatem zalitou pláň. Vyšel jsern před dřevěnou boudu a upře-
ně jsem se zahleděl na linii červených vrb, která se táhla
napříč zelenou rovinou a napovídala, kudy teče potok. Všech-
no bylo oživeno milými a milováníhodnými věcmi, které po tři
roky držely rné š[astné myšlenky. Přihnal se hvízdající Vítr,
ohýbal vrcholky trav a první celíky a nesl s sebou poryv fis-
ně, kterou ztělesňoval. Jen co začala, narazila na síf pro-
ti hnyzu v okně, zakvílela a zavyla a pak upadla do nízkého
naříkavého tonu. A mým mozkem a duší se neslo: "Bizoní ví-
tr! Vane Bizoní vítr!"

Veden tím, co jsem nazval svým osudem, šel jsem - sám
nevím kam. Odejel jsem do Paříže studovat k velkým fran-
couzským malířům. Byl jsem tam dva roky, když přišlo moje
Vidění. Nevím, zda Lo byl jenom sen, zaskučení větru, ne-
bo hluk na ulici. Ale slyšel jsem ho ve spánku, a jek jsem
se probudil, zpěv mi zněl"v Uších, zpěv, který rĚ sevřel a
roztříštil. Vzrušující píseň, která mě zranila víc, než mo-
hu vypovědět: '|Vítr, ten Vítrr Bizoní vítr! Bizoní vítr va-
n€!Ň

Tak jsem si sbalil svých pár věcí a odjel na prérie. Ces-
tou jsem se zastavil ve Winnipegu. Dole u řeky pod velkým
viaduktem žiI starý francouzský míšenec, kterého jsem znal.
Jeho chatrč byla památkou na sLaré časy.'Vyprávěl o sta|Ét
dobrých dnech nebo jen tiše kouřil. Upřeně se díval přes ře-
ku s nepřítomným výrazem v očích. "Odešli - jsou mrtví - ďe
já brzy také pŮjdu. Zaslechl jsem Bizoní vítr, starý dobrý
Bizoní vítrr" mumlal, "vítr, co vanul v dubnu od jihu a ří-
kal nám, že bizoni přicházejí, vítr, co přinášel bizony, to
živobytí Plání, Posvátné zvíře, sen rudého muže o štěstí."

Xdyž jsern opouštěl Pláně, protože mi připadlo vrátit se
,""" .," řen niierný Východ, seděl jsem na zadní plošině vla-
ku a upřeně hleděl na poslední velký hraniční_pahorek, jak
mizí vb večerním světle. A pak jsem ho uslyšel, ale Ěb, j*
slabě nyní. Nernohl jsem se dívat - neměl jsem oči,

"vy nejste z Lěchto lidí. proč neotevřete své uši a své
srdce? Coi nevíte, že jste duše Rudého muže,,'poslaná zpět,
aby doručila Poselství a ukázala cestu? Poslouchejte nyní -
Bizoní vítr vane!"

Vyšel jsern ven, omámený a sklíčený,
ecn, BÓzeI Dej mi sílu včas pochopit a vzchopit se!
VzchopiL dříve než bude příIiš pozdě,

Rokv rvchle letí - pobídka se stává bičem, A tak jdu -
jdu ze všách sil. Svůj domov jsem našel.pod bíIými Sněžný-
ňi vrcholkv - kde se Štezka střetává s druhou a v nedohled-
nu jasná a záí!c1 Heka rudého muže hledá cestu do oťevřené-
ho Moře.

Vane Bizoní vítr!
přeložiI Biriniji

Tato. stař pod názvem The Buffalo V,lind, byla vydána na pa-
měE 78. narozením E,T.Setona. Vydal ji sám Seton vlasťním
nákladem formou letáku v roce l9J8.
Později byla přetištěna v knize "ErnesL Thorrpson Seton's
America" /nakladatelství The Devin-Adair Company, New Ycnk

- 1954/ pod názvem The "BufFalo l{ind" Calls Again.
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OBNOVENÍ LIGY ANEB CO TOMU PŘEDCH^LELO

Je,l anJe:ar. z r,:ii1,1il,;,':h '_i:cr1 :;.,

Kde zaóít, mám-]i zde podaL nástin oko]ností vedoucích
k dnešnimu obnovení Liry Iesní moudrostr! Kont].nu],ta neby-
La nrkoy zcela přerušprra. ale pokud necnci popLsovat celé
dějiny lesní moudrostr u nás. je nuLné začíL někde upro -střed. \e3lépe snad počátkem 70. le|, kdy sice tvrdi nástrp
normalizace ma]olal budoucnosL v černých barvách. ale po-
dařt]a se nadmiru význanná věc - totrž vvdánj Svitku březe
vé kŮr;l a Knihv 1esní nnudrosLr, v jednom svazku v překla-
du a upravé Miloš Zapletala. |\a zák]adě této knihv vznlklo
l následujících 20 ]etech v Čechách, na Moralě r na 3Iolen_
Sku /dneS Už těžko zjrstitelné,/ množSt\í kmenŮ ]esní moud-
rost] a l kdvž čásI z ntch opěL zanrkla, jeví se toto hnutí
.jako podsIaLné pro zachování konLinulty woodcraf,tu u nás.
Koncem 70. let se opět schází bývali č]enové Ligv čs. wood-
craíterŮ a od té dobv každým rokem pořádají organizolaná
Se|kání a leLní rodinné tábory. Postupně kolem sebe shro-
mažóují mladé vyznavače _lesní moudrosti, na které se poda-
ři]o nalézt kontakt. V 80. Ietech se obnovuje tradice Ki-
wendoLhy - memoriá],u E.I. Setona pro dětské woodcratterské
kmeny. V druhé polovině 80. let se zvláště mezi mladšími
členy objevují snahy dái Lomuto společenství jasný ideový
základ. 0pět se navazují konLakty se zahraničim, zvláště se
Setonovou knihovnou a íIJzeem v l]SA a připravuje se za]ože-
ní Ligy. Na jaie ]989 se na sněmu poprvé scházejí zástupci
více kmenŮ a stráží, aby zmíněnému záměru da]i konkréLní po-
dobu. Udělují se tituly a SagamorŮm jsou předávány ligové
odznaky, věnované býv_alými črnovníky Ligy čs. woodcraíterů.

:h č]e:.,] i,i*- _ Š,;:lv= ', ]3,

Událostr z 1istopadu I989 umožnujt, aby se v těchto sna-
lrách postupcra]o nadá]e zce]a ote!aeně. ZačáLkem proslnce
je z porěiení kmenů Bíly' V/ampum, Lenapa a Čej-Ka-Leška a re-
kollk sLráží vloodcraítu založen pĎípravnÝ vvbor LLl] ve slo-
žení l"l,. Kupka - Logan, D. Ho[fmann - Wanb]íLanka a F. Kož í -
šek - BrminrJr. !ýzrou l novinách ,'Slobodné slovo 7.1,2.19@,
Lidolá demokracie ]].IZ.1989 'se pod3rí na]é| kontakt na
nore oddíly, kmenv a 3ednotlivce. l ierlnu }990 je příptarný
vÝbor rozšířen o zásIupce bÝvalé Lrgv čs. woodcrafLerů Z.Lai-
iu - Hudžtna a L. LarLorou a zaóiná srsLematickv pracoraL.
Je rozhodrrui-o, abv prlní spoleónou akcí Lrgl Iesní moudr!sti
bv] semrnář ku poctě t}0. výročí narczeni [.T. Setona. kte-
cÝ se za pomocr několrka da]ších přáLe] pfípravuje na l7.bi+-
zen l990. Dokonču.,;e se překlad pos]edního SeLonova vydání
Knihv orlích per, kLerá se má sLáL dŮtežrLým jednotícím prv-
kem.

Po serninářr vÝboru byli k práci přípravného výboru přr-
zvánr daIší bývalí členové Liqy čs. w. /'m.j. bývalý místo-
náče]ník ing. J. Novák - Hukwimz/, aby pomohJi s tvorbou
sLano\. Připravný výbor byl dá]e rozšířen o Petra ViIhe]ma
a Ladis]ava Vodáka - LeLícího soko]s, kteří po technické a
organizační sLránce zajišĚují náš nový časopis, jehož první
čís]o se připravuje, a Ju]ia Moravce - l,iabašu za budoucí Vý-
bor pro pocty - radu orLích per.

Stevbz po'.::j chyš-r 2_ ,,,a_:en j v hove"zia bashcri /rod.- e ind _erisy.ťh. zpis..u

3.



SEMINAŘ žlvor A oít-o E,T,SETONA

A JEHo oDK Az DNnšxu
Praha - Albertov sobot a 17. bře zí:.a 19 9 0

Zárrřran pofadatelŮ bylo sezvat zásLupce woodcrafterské-
ho hnutí z celé vlasti a zahájit sérii akcí k l30. výročí re-
rození E.í. Setma; dŮstojnou Formou přistoupit k objevová-
ní celého a nezkres].eného Setonova aíIa. Přes l50 účastníků
ze všech /|/ ktalÚ republiky vyslechlo 9 příspěvkŮ:

l. Přehled životopisných dat
/ing. Hartin Kupka - Logan/,

2. LiLerární dílo
/Jarornír Průša/

]. Přínos na poli přírodovědném
/ing. Martin Kupka - Logan,/,

4. Seton malíř
/Helena Patočková - Sihasapawin,/,

5. Seton jako znalec a přítel severoarnerických
Indiánů
/Daniel Hof fnann - t{anblitanka,/,

6. Dějiny čs. xoodcraitu
/ing. Z&nék Laita - Hudžin/,

7. Návštěva E.T. SeLona v Praze
/prof. dr. Zdeněk Pouba - Hehun
dr. Hiloš Stárek - Áahykan/,

8. Idea woodcraftu
/dr. Františet Kožíšek - Biminiji/.

Jednotlivé příspěvky byly prokládány promItáním diapozi-
tivů, indiánskými písněmi a Folklórern, četbou ze Setoufrr
děl, promítrxltín filmového šotu a zvukového záznamu z ptaž-
ské návštěvy Setona. Tato část trvala asi 4 hodiny. Úroueň
nám - jako pořadatelŮo - nepřísluší hodnotit. Některé z pw-
ních zas]ectnutých ohlasŮ: "Hně se to .líbilo.", "8ylo to
moc dlouhé.", "Bylo to výborné,ll, "Příspěvky se překrývaIy."
atd.

Po přestávce následovala více než tříhodinová diskuse
ve které se představili zástupci téměř 20 kmenŮ a oddílů i
několika je&rotlivcŮ. DiskuLovalo se o sLanovách a o budou-
cí podobě Ligy, byl předložen Svitek březové kŮry - kniha
orlích per. Byl dohodnut Lermín velkého sněmu, na kterém
dojde k s]avnostnínl obnovení - založení Ligy lesní moudros-
ti.

Seminář byl doplněn výstavou, kde se návštěvníci mohli na
osnnácti panelech seznámit s prŮřezem činnosti Ligy a wood-
crafterskél,D hnutí od zď,ožení až po současnost, s osobou
E.T. Setona, se zahraničními kontakty přípravného výboru,
etd.

Pohleil do sálu na ríěastní§ senlnáře

Přípravrlý výbor LLM

logan vypréví o díle E.T.SetoneBobr a Hechakapa př1 ěetbě z Rolťa zálesáke

,4,
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Návrh stanov Ligy
r. vsrmrcM usrnmwlÍ

1/ Orqanizace se nazývá
Liga lesní nroudrosti
choslovakia.

§t

- The },loodcr"'Ft League of Cze-

§z
. ti t-i9" lesní moudrosti z'zkráceně LLM/ je dobrovolnou,
zájmovou, samostatnou a nezávislou společenskou organiza-
cí.

2/ LLÁ je otevřena všem lidem bez rozdílu vyznání, vě-
ku a pohlaví,

)/ LLt{ působí na území České republiky a Slovenské re-
publiky. Sídlem ústředí je Praha.

4/ Znaken LL}l je bílý kruh s modrými rohy

§r
]1_9!:tql,LLM je sdružovat stoupence výchovného systé-

mu W@CRAíT/lesní morrdrost/ , jak ho popsal Ernest Tirorrp-
son Seton ve Svitku březové kury a Knize ]esní noudrosti.
Vychovávat mládež i dospělé přírodou a životem k čistérnu
lidslví, vychovávat tělesně,-miáiňEl duševně a službou
ke kráse, pravdě, síle a lásce. Nejvyšším cílem je dosa-
žení jednoty člověka s přírodou, s Veškerenstvem.

?/ lákladn7 principy woodcraftu jsou obsaženy v zá-
konu a devíti h]avních zásadách:

a/ 0bsahen zákona je rozvoj osobnosti ve čtyřech základ-
ních sněrech /svět]ech,/:
- Světlo krásy:

1. BUÓ čistý, ty sán i místo, kde žiješ.
2. Rozuněj svéru tělu a měj k němu úótu. Je chrámem

ducha.
3. Buě příteler všech neškodných tvorů. Chraň stromy a

květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve
Éstě.

- Světlo pravdy :

4. Čestné slovo je svaté.
9. Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.
6. Bud pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru

j iných..

- Světlo síly :

7. Buě odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlast-
nostem.

8. Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim ústu i
j inak .

9. 8uÚ postušný. Poslušnost je zá(ladní povinnost na
cestě lesní noudrosti.

- Světlo lásky :

10. Buó laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý skutek den-
ně.

11. Ochotně ponáhej druhým. Konej své povinnosti.
12. Bud veselý. Raduj se z toho, že žiješ.

b,/ Devět hlavních zásad :

- Hnutí slouží ozdravění a osvěžení ducha i těIa. Není
však pouhou rekreací, pravým smyslem je všestranné se-
bezdokonalení, harrnonický rozvoj osobnosti, rozvíjení
tvŮrčích schopností a individuaiity. Program v přirodě
je tak přirozený, že sdružuje rodinu dohromady, místo
aby ji rozptyloval, uznává všechny hluboce kořenící
pttdy člověka, trodí se pno obě poh]aví, každý věk, sla-
bé i silné jedince.

- Život v přírodě jako v ideáIním prosťředí, kde še sna-
žíme nalézt to, co jsme dlouhým životem ve městech ztra-
tili. Nehlásáíne útěk od civilizace do přírody, nýbrž
pouze zdŮrazňujeme potřebu studia přírody a pobytu v ní,
jako -prostředku ochrany člověka před nepříznivými v.l,i-
vy moderního života. Táboření je úhetným kamenem našeho
programJ. Přijímáme všechny druhy táboření, ale naší do-
ménou je táboření po vzoru přírodních národŮ /zvl. ,se-
veroamerických Indiánů/, omezené na skutečně nezbytné
potřeby, nutíci člověka k vrcholné dovednosti a pocho-
pení podstaty věcí. Vlastně vše, co déLáme /í ve měs-
tech/, lze chápaL jako život v přírodě v nejširším slo-
va srnyslu.

l e s ní rnoudrost i
- Samospráva za ledeni zkušených. Poskytujeme ólenŮm co

nejšícší samosprávu, protože kázeň zvenčí je ubohostí,
když .lze mít kázen vqitřní. Každý člen má právo mluvit
do společných záležitostí na sněmu. Základem LLM je
kmenové zíízení - prastará forma za_ložená na odpověd-
nosti, úctě ke stáří a vŮdcovství nejzkušenějšího.
Kneny pracují zcela samostatně. Mimo kmeny mohou pra-
covat jednotlivci - tzv. stráže woodcraFtu.

- Xouzlo táborového ohně. Táborový oheň je ústřednlm bo-
dem skutečného bratrství a svou podstatou srněřuje k po-
čátkŮm vývoje lidstva. Oheň zažehnutý třecími dřevy je
čístý, posvátný a vrací nás ke kořenům civilizace.

- Výchovné prostředky v duchu lesní moudrosti. H]avním
cílem této výchovy není učenost, ale pravé, lidství.
Prostředek k dosažení cíle je založen na skutečmsti,
že člověk byl od svého vzniku s přírodou bytostně
spjat 8 že je /ú býtl ťoru tak i nyní. Proto program
unožňuje jedirrci procházet souběžně s dějinami lidské-
lrc rodu, učí ho práci vlastních rukou, životu ve volné
přírodě, nejstarší vědě lidstva,
K realizaci stanovených zásad slouží Kniha orlích per,
Setonem vypracovaný systém zkoušek : přes 100 uznaných
činŮ a velkých činů v rŮzných oborech lesní rrpudrosti a
dále před J0 mistrovství /=ce|ková zdatnost v danén
oboru/. Za jejich splnění se čIenŮm dostává symbolic-
kých poct /orlích perl, které ukazují, čeho už dosáhli).

- Pocty podJ,e stanovených měřítek. Smyslem není porazit
druhé, ale povznést sami sebe formou sebevzdělávání a
zušlechfování ducha i těla. v rresoutěžních zkouškách
rcjsoú protivníky ostetní lidé, ale ěas a prostor, pří-
rodní síly a vlastní nedokonalost. Proto jsou všechny
pocty udělovány podle světového stanardu /Knihy orlích
per/ .

- 0sobní dekorování za osobní výkony. Touha po slávě je
u divocha nejsilnější motivací. U civi]izovaného ělo-
věka se předpokládá, že jeho jednání podněcuje nějaký
vyšší prirrcip. Kdo si však myslí, že současnému čIově-
ku chybí základní pudy a instinkty lidského rodu, teí_-
se nýlí. Berme skutečnosť takovou, jaká je. ProLo kaž-
dý má možrrost vyniknout tím, že splní standardní úkoly
a je po zásluze dekorován sněmem svých druhŮ na odiv
ostatním členům.

- Ideální hrdina. Více než nějaká nauka povzbuzuje vždy
konkréLní vzor - člověk tělesně krásný, čistý, stateč-
ný, ušlechtilé mysli a dobře jíž znáný, který by s
jistotou vedl k vyšším věcem. Seton postavil svéml hnu-
tí za vzor severoameriského Indiána, neboř právě on do-
sáhl nejvyšší dokonalosLi života v přírodě za všech
přírodních národŮ. Inspirací je nám nejen pro své mistrov-
ství kulLury materiální, ale i duchovní. Podle vlastní
úvahy se však lze ubírat i cestou jiného přírodního ná-
roda. Himo to je i snaha přebírat to.nejlepší ze všech
kultur, co Ňže náš život obohatit /např. studirrn ne;-
význarrnějších filozofických a náboženských déI/.

- Malebnost ve všem. Há nagický účinek, jemný a neodola-
telný, protože pŮsobí na podvědomé složky osobnosti.
Proto woodcraft všemožně využívá kouzla indiánkých
jmen, pesťrých krojů, obřadŮ, sněmovního kruhu, atd.,
ale i malebného jednání. To vše podněcuje fantazii,
cit a smysl pro krásu. Dbá se o rozvíjení melebnosti
veškeré činnosti v přírodě i ve městě.

II. rtENsTvÍ

§t
Forry a vznik člerrství

1/ Členská základna LLM sdružuje členy řádné a čestné.

?/ Řáanim č]enem se může stát každý, kdo se seznámil
se zásadami lesní moudrostí a chce podle nich žít a pra-
_covat, podal si přihlášku u registrovaňého kmeme /kmen .ie
základní složkou LLM/ nebo v ústředí LLM a splnil podmín-
ky zasvěcovací stezky, kterou vymezuje vnitřní řád.

3/ Čestnými členy mohou být jmenovány osoby, které se
zasloužily o hnutí lesní moudrosti. Čestné členství Ňže
udělit pouze sněm LLlll, ve zvláštních případech též náčel-
nictvo.

4/ Členství není omezeno věkem. U zájenrcŮ mladších 15
leL se vyžaduje souhlas rodičŮ nebo jejich zástupcŮ.
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§r
Práva a povirrnsti člerŮ

1l Řádný čIen LLM

a/ má právo
- zúčastňovat se všech akcí potádaných organizací,
- používat odpovídající symboIiku,
- používat spolkové předměty pro výohovné účely hnutí,
- svobodně se vyjadřovat k činnosti LLM,
- rozhodovat na sněnech hlasováním,
- volit a být volen

/náčelníkem knene Ňže být zvolen pouze člen sLarší
18 let, do náčelnictva LLM rrrchou volit a být voleni
pouze členové sčarší 18 letl,

b/ je povinen
- dodržovat stanovy LLM,
- aktivně se podílet na činnosti LLH,
- platit stanovené příspěvky,
- účastnit se sněmj a respektovat jejich rozhodnuťí .

2/ Čestný člen je zproštěn všech povinností a požívá
všech práv a členských výhod kromě práva hlasovacího a
práva volit a být volen. Navíc má p.rávo zúčastni se práce
v Poradním sboru náčelnistva LLH.

§a
zíhik člerství

1/ členství zaniká

a/ vysta.penín z LLM, přičemž oznárrení o vystoupení musí
být písemĚ doručeno na ústředí LL1,1,

b/ pravmcnýo rozhoďrutín náčelnictve /vyloučením/ pro
porušování nebo hrubé porušení stanov LLil,

c/ ríartír člena,
d/ zánikem LLll.

III. mGAilIilĎlÍ srmxnne 
^ 

mGÁilY Ll,x

§r
1/ 0rganizační struktura LLM je dvoustupňová. lvoří ji

zltkladrrí orgány /kmeny/ a ústřední orgány ,/sněm a náčel-
nictvo/.

2/ Rrut Úzniká rozhodnutím ustavujícířn sněm.r a jeho
registrací v ústředí. }fuže ho založit nejméně šest osob,
z ňichž aspoň .jedna rusí být starší 18 let.

}/ V rístech, kde nevznikl kmen, mohou pracovat jed-
rrotlivci přihlášení a podléhající přímo ús|ředí nebo
tístíedín určenýn krnenŮrn.

4/ Kml zaaiká

a/ rozhoďlutín knenovétrc sněmu,
b/ rozhodrrutír rjstředí LLl,t při neplnění základních funkcí

kmene a porušení zásed LLM.

5/ Vrctrolným orgánem je sněm LLM, který se koná nejmé-
ně í x ročrĚ za účasti zástupcŮ jednotlivých krnenŮ a ná-
čelnictva LLl|. Sněm svolává náčelnictvo nejméně 1 nĚsíc
předem. Y naléhavých případech však dle poťřeby. Na sně-
rr LLll zastupují krnen náčelník a ohnivec s právem hlaso-
vacín. Sněm je usnášenísehopným při přítomnosti nadpolo-
viční většiny zástupcŮ kmenŮ. K platnému hlasování je tře-
ba nadpoloviční většiny příLomných.

6/ Puze sněm.r LLM přísluší :
- rozhodovet o znĚně stanov,
- rozhodovat o vnitřním řádu a jeho změně,
- volit náčeJ,nictvo, revizní komisi a j'ejich náhradníky,
- stanovovat výši členských příspěvkŮ a pravidla pro

správu majetku a hospodaření,
- vynrezovat pravomoc náčelnictva,
- rozhodrrou o zániku organizace a zpŮsobu likvidace ma-

jetku.

7/ Řídlcln a výkonnýn orgánem /úsLfedín/ je náčelnictvo
LLH, které je sedničlenné a je voleno na období dvou let
snémem LLM. Náčelník může zastávat funkci maximálně 2

správní období za sebou.
t{áčelnictvo se skládá z těchto členů :

- náčelník Ligy lesní moudrosti
- jednatel /nLuvč[/
- hospodář
- pígnák
- otnivec,/místonáčelník/
- předseda Rady orlích per
- předseda Poradní}ro sboru .

\áče]n],ct!o 3e schopno se usnášet za přítomnosLl J čienů.
Usneseni črní nadpolovrčni vétšinou přiLomnúch. \áčel-
níctvo se schází podle po|řeby, ne.,;méně však jednou za
dva měsíce. Náóelnictvo dále :

- fídí činnost a hospodaření LLM ,rv oblastech přesahu_
jících pravomoc kmenŮ./ v období mezi sněmy LLM, v
souladu se stanovami a usnesenjm sněmu ,

- svolává sněm LLM a Stanovuje datum jeho konání a po-
fádek rokování,
- podává sněmu zprávy o stavu a črnnosti LLM, ,l

- zpracovává předepsanou agendu a evidenci,
- zřizuje a registruje nové kmeny,
- při3ímá právoplatné řádné členy,
- urovnává vzniklé spory, pokud v nich není účasten ně-

který člen náčelnictva,
- vylučuje členy LLM pro porušován7 čí záuažné porušení

stanov ,
vyloučený člen rrá právo se odvolať ke sněmu LLM,

- usnáší se o všech zá].ežitostech, které nejsou sLano-
Vani vyhrazeny sněru LLH,

- poskytuje km9nŮn metodickou, organizační ,a poradenskou
pomc, zajiš[uje provádění kontrol jejich činnosti,
případrrě i hospodaření, .

- zajiš[uje běžný styk se státními, politickými a spo-
lečenskými a ostatními orgány a organizacemi a rovněž
styk se zahraničníni a nezinárodními organizacemi obdob-
ného zaměření,

- má právo ustavit jednotlivé pracovní komise /radyl,
- vydává pro členy LLl{ informační bulletin, kterým dává

na vědomí potřebná oznámení.

8/ Kontrolní a revizní orgány.

a,/ Sněm LLM volí rpzávislou tříčlennou revizní komisi,
která si zvolí svého předsedu a dohlíží na hosdářskou
ěinnost ústředí 8 podle potřeby i krrrenŮ. Předseda
revizní komise podává zprávu nejmérrě 'lx ročně na sně-
mJ Ltr,l. Revizní komise je volena na dvouleté období.

b/ Ye krrreni, který rrÉ právní subjektivitu, Ňže být místo
kontrolní a revizní komise vo]en jeden revizor hospo_
daření.
9,/ Jménem LLH jedná náčelník, jednatel, popř. jiný

člen pověřený písemně náčelnictvem. Pověření podepisují
dva členové náčelnictva. Jnénem kmene jedná kmenový ná-
čelník, který též odpovídá za práci knrene a zastupuje
kmen u ústředí LLH, správních orgánů a veřejných
institucí.

§0
Heš€ní sponi

1,/ Spory uvnitř organizace řeší náčelnictvo, Nedosáh-
ne-li si uipokojivého řešení,je spoj podstoupen sněmu LLM,

, 
,Y. IGPDAFEi{Í

'll Vzhledem k právní subjektivitě bude LLM hospodařit
s finančními prostředky, movitým i nenovitýn majetkem,

2/ Finanční hospodaření bude prováděno v souladu s
obecně závaznými předpisy.

'/ 
Zóťojí příjŇ jsou 3

8/ členské příspěvky,
b/ dat,!, subvence,
c/ uýíéžky z vlastní hospodářské činnosti,
d/ ostatní příjmy a výnosy,

4/ Právní subjektivitu a oprávnění k hospodářské čin-
nosti mají a svým jménem mohou nabývat práv a zavazovat se
a,/ ústřeáí /náčelnictvo/
b/ íádné registrované kmeny.

5/ Subjektem vlastnictví jsou :

a/ ústředí /náčelnictvo/,
b/ jednotlivé kmeny.

/Majetek kmene není majetkem celé organizace./

. Y. zÁvEREťtÁ USIAMrENí

§to

1/ 0rganizační podrobnosLi dáIe rozvádí vnitřní řád LLM,

§tt
1/ LL}l zanikne, vysloví-li se pro to dvoutřetinovou

většinou sněm LLM nebo sníží-li se,počet řádně registro-
vaných kmenŮ na méně než tři.



DE MužnposELsrvi

I

l

Civilizace bílého muže je nezdar, viditelně se okoIo ré
rozpadá. 5elhala ve všech rozhodujících zkouškách.

Nikdo, kdo posuzuje věci podle výsledků, nemůže pochybo-
vat o tomLo základním tvrzení.

Zcela zjevně je hlavní příčinou toho všeho šílenství pe-
něz. Víme, že taková věc jako peníze nebyla mezi Indiány
známa. Jejich největší hrozbou byla ztráta_zdroje potravy
a aby se jí vyhnuli, měIi praktický uskladňovací systém.

Co je to civilizace? V pravém slova smyslu je to systém,
kterým si čIověk umožňuje život ve velkých skupinách /angl.
ciLy, latinsky civitas - město/ a užívá všech výhod z toho
pramenících, aniž bymusel na druhé straně trpět zly, která
taková seskupení přinášejí.

*i+,,,3,-- -

Například muž se svojí rodinou žije odděleně v lesích.
Sami si obstarávají všechno, co potřebují ke svému životu.
Brání se tím, že bojují proti jiné rodině, usazené na ji-
ném potoce, a jejich jedinou odpovědí na sanitární problé-
my je ptestěhování, když tábor už zapáchá.

AJ.e předpokládejme, že stovka rodin se rozhodne žít spo-
Iečně v jednom táboře a spojit své Úsilí, aby mnohem Účin-
něji řešily své problémy, jaké představují nepřátelské kme-
ny, ztráta obživy, nemoc, společenské zábavy, duchovní ži-
vot. Lidé se stávají c i v e s. Vzniklý systém je c i
vilizace.

Jak zvážíme hodnotu civilizace? Určitým souborem rrĚří-
tek, která vycházejí z Iidské pbvahy a která beze zbytku
zkournají zásadní stránky J,idské mysIi a lidských potřeb;

:-Ť

.1

ru
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První z nich je: Zajiš[uje ti tvoje civilizace abso]ut-
ní svobodu jednání až potud, dokud nezačneš zasahovat do
stejných práv svých sousedri dělat totéž?

Pracuje tvŮj systém pťo co í}ejvětši blal"o a štěstí co
největšího početu lídí?

Je tvoje civilizace charakterizována spravedlností sou-
dů a tnírněností na ulicích?

Je její největší snahou odstranit strádání a bídu?

Propljčuje tvoje civilizace kažému jednoťlivci lid§ké
práva a moc?

Zajiš[uje tvŮj systém absolutní svobodu vyznání?

Je každý ve vašem společenství zaopatřen potravou, pří-
střeším, ochranou, dŮstojností, pokud jen je vaše skupina
schopna tyto věci poslytovat?

Umožňuje tvůj systém řízení kmenových zájmů kmenen?

Zajiš[uje tvŮj systém každému člr:věku jeden hlas, ale
na druhé straně tolik vlivu, kolik si jeho charakter zaslou-
,1?

Zajiš[uje tvŮj systém každému človékr.l plody jeho práce?

Uznává tvůj systén fakt, že rnateriální věci mají nejis-
tou a poníjející hodnotu a že duehovní věci jsou vším, co
je trvalé a co má skutečně hodnotu?

Přikládá tvŮj systérn vyšší hodnotu laskavosti než stro-
hé spravedlnosti?

Odrazuje tvŮj systém od velkého hromadění majetku?

Zaopatřuje tvŮj systém choté, bezmocné, slabé, sLaré
lidi a cizince?

Zajišřuje tvůj systém celistvost přirozené skupiny,kt*-
rou pfedstavuje rodina?

Uznává a podporuje tvůj systém zásadní myšlenku, že vŮd-
čí povinností člověka je dosažení lidství, které znamená
dokonalý a harmonický rozvoj každé čásťi a síly, jež ve-
de k utváření člověka, a podporuje zasvěcení tohoto lids-
tví službě svému lidu?

Podle každého z těchto nĚřítek je civiIizace bílého mu-
že nezdacem.

Jak je možné, že my, kdo vedeme běIošský zpŮsob života,
máme na zemi zrovna tolik potravy, kolik jsme kdy měli,
zrovna tolik bohatství, kolik jsme kdy získali, zrovna to-
lik potřeby pracovní síly, zrovna tolik materiálu všeho
druhu, zrovna tolik ochoty pracovat, a přesto jsme posta-
venÍ Lváří v tvář krachu, protože nedokážeme skloubit tyto
věci do rhelné činnosti?

Náš systén se zhroutil - naše cívilizace je pád.,Logic-
kýrn důsledkem je, že plodí jednoho milionáře a milion chu-
dáků. Není Úplného štěstí pod jejím morovým dechen.

Lidé bílé rasy! Hovoříme k vám nyní jako zástupci nej-,
hrdinštější rasy, jakou kdy svět poznal, tělesně nejdoko-
nalejší rasy a nejdtrchovnější civilizace, jakou kdy svět
nosil..

Nabídli jsne vám Poselství rudého mlže. Krédo lidství.
Zastáváne 3e jeho kultury jako prostledku ke zlepšení n*í
v]estní kultury, jestliže se nám snad po opožděném pokání
a výčitkách svědorrí, obrození a ospravedlnění haskytne írEž-
nost spasit se od Boží ponrsty a uplného zničení, jako to
udě],ali obyvatelé Ninive svýn konečným posLojem, a dostat
tak příležiťost začít zase s lepší, vyšší myšlenkou.

Právě jste dočetli epilog z knihy E.T.Setona, která vyš-
Ia v roce l9}7 pod názvem "THE GOSPEL 0F THE REDMAN".
Za Lo, že kniha byla předložena do češLiny vděčíme Logano-
vi. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zajímavé dílo u nás
prekticky neznámé,*rozhodl se překJ,adatel s pomocí přátel
vydat knihu alespoň v malém strojopisném nákladu. lo se k
póteSení příznivcŮ myšlenek Černého Vlka podařilo na sklon-
ku roku 1988. Kniha obsahuje velice čtivě zpracované infor-
mace o indiánech Severní Ameriky, zejména z oblasti jejich
životní filozofie, morálky, náboženství, tradic, nepsaných
zákonů, zvykŮ a vztahŮ mezi sebou a prostředím, ve kterém
žilí. TyLo poznatky byly získávárry pokud možno z co nej-
spolehlivějiích pramenů a to buě přímo od vážených váleční-
ků či moudiých starců, nebo od pamětníků bělochů, kteří by-
li v dlouhodobém.úzkém kontaktu. Čtenář se seznámi s uče-
ním takových osobností jako byli Sedící 8ýk, l{abaša, Tekum-
seh a rfu lÝovoka. Závěr knihy se nám zdá být natolik závaž-
ným sdělením, že jsme se rozhodli jej předložit zájemcům
o lesní moudrosL hned v prvním čísle našeho časopisu.
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LIGA I,ESNÍ MfirDnosTI
THE WOODCRAFT LEAGUE OF CZECHOSLOVAKIA

VE SPOLUPRÁCI S

THE BEAR TRIBE MEDICINE SOCIETY
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OPRAVOOVÉ IÁBOŘBNI rneorčNí MoUDRosT

srvoŘrNíHARMoNlE

ZNOVUOBNOVBNÍ ZDRAVÝCg VZrnHŮ MEZI
črovÉKEM A zruí t

Sledujte dalSi čísla našeho časopisu !
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Ernest Thompson Seton
Pozdrav

k posluchačům

československcho

rozhl a su

v Pra ze

1936

\ těchLo dnech není vyšší a lepší posláni než se stáL
hIasatelem míru a vzájemného pochopení mezi národy, Snad
bv bylo lo9ičtějši, kdybychom kladIi pochopení napřed a vy-
vodlIi z něho. že mír bude násIedolaL. Protože podle vlrtr,í
zkušenosIi mír mrzí vždy 3ako dŮsledek nedostatku vzá;emné-
ho pochopení. \ejbezpečnější zpŮsob k dosažení pochopení je
osobní styk a drskuse.

Vypráví se, že CharIes Lamb sedél se svým přítelem SIee-
lem v londýnské kavárně. Kdvž veše1 clzLnecr Lamb naň upie-
ně zíral a pak zal,rĎel: "Já ho nenálrdím|" Steel se zasmál:
"VZdyĚ no neznáš, vidíš ho prvně v životé." Lamb odpověděl
uvážIivějr: "Snad proto ho nenávidím. Kdybych ho opcavdu
znal, asi bych ho pokláda1 za doce]a dobrého chlapíka".

Během l. světové války upadlo mnoho vojákŮ do zajetí, By-
li v zajateckých táborech, kde se jim dostáva-Io přístřeší,
stravy á ]ékařského ošeLřenj. Měli vše kromě svobody. Časem
se zajatci a jejich strážcr seznámili a začali si 1ip ro-
zuměL. Pochopáni dozrálo ve vzájemnou Úctu a Úcta vyzrála
v kamarádství. A takových přáLel,ství bylo během války ti-
síce. Všechny jsou dŮkazem, že nejiepší lék k odstranění
nepochoPení je porozumění.

a
SamozřejŇ takového dobrého díla by se snáze docí]i],o

mírovými prostředky daleko ,ievněji a učinnějr. Tato moud-
rá snaha je vyjádřena různými druhy spolupráce jako jsou
např. mezinárodní výstavy, cesty kolem světa, Rhodesova
stipendia, olympijské hry, míroví posli a vše, co usnadnu-
je ceslování a poznávání cizích zemí; tato výsada by méla
být v dosahu všech ]idí se skromnými příjmy.

Co se týóe mé vlastní zkušenosti, neznám čIověka, který
by odešel a žil déle uprostřed cizího národa. ab) o něm zce-
la nezměniI své představyu zvláště ony nelichotrvé. KaždlJ
americký student, kLerý se vráLil po dvou ]etech z Francie
nebo Německa, říká: "i,laučil jsem se mít rád ty Francouze
nebo ty Němce, protože jim rozumim." Každý RhodesŮl stipen-
drsta se vrací z 0xfordu s oceňoláním rnsLrtucí starobylé
Anglie: má r{d nejen její dobré stránky, ale i její vlstřeď
nost i .

Znám lidi, kLeří řadu let pŮsobili mezi africkými kmeny,
kteří se vrátilí s hlubokým obdivem k tzv. primitivŮm. Mí-
vají dobrý osobní vztah k mnohým, i když ne ke všem svým
černošským známým.

Tím se dostávám k ryze osobní, ale i živoLně dŮtežité
stránce Léto tak závažné záležitosti.

Asi před padesáLi lé[y jsem se vydal mezr prérijní Indiá-
ny. 0d mládí jsem by1 uchvácen díly Fenimore Coopera a ji-
nými romanopiscr. kteří opěvovaIi rudého muže. Současně jsan
byl nedŮvěřrlÝ a plný předsudkŮ, plotože jsem vvsIech1 bez-
počet varování a příběhŮ o proradnosLi, krvežízntvosLi a
krutosii IndránŮ. Žil ;se, mezi ními někotik 1eL, sebcal
tisíce hudebních a fo]k]oristických nahrávek. Hovořil jsem
se sty pamětníkŮ. kteří zna,Li pravdu. Poznal 3sem. že ty
všechny povídaóky- o s]abostech a kruLosti IndiánŮ bylv jen
myšlenkv a pusLé pomluv;-. které sl vy-myslel běIoch.áv c+ra-
ved]nil svou krádež půdy lndiánů i to, že je připravr1 o 3e-
jich veškerý ma3etek, loliště. svobodu i domol a děti.

Konečně jsem dospěl ke stejnému názoru .,;ako měIi genecál
Miles, Bufía}o Bi1l a desitky jiných významných lidí, kte--
ří svorně tvrdili, že nepoznaIi statečnější a vznešenější
l_tdl než Indiány, Tací ovšem byli, dokud je běloš,i nelozvé
t i.].i alkoholem, epidemiemi a Iačností peněz.

Nejvyvinutější indiánskou kulturu jsem vidě1 v Peru, kde
Inkové, rudošr, če].ili a řešili iytéž hospodářské a sociál-
ní problémy, kIeré nás trápí dnes. My, kteří se pokoušíme
tyto palčivé problémy řešit, věříme, že k n-im můžeme zís-
kat vodítka, budeme-li studovat metod}, a živoLní cí]e ru-
dého muže minu]osLi.

Jsém inspirován jéj ich myšlením a životními cílr, pro-
Lo jezdím z jedné země do druhé, abych seznamova] s meto-
dami a velkým poselstvím rudého muže Ameriky.

/Ďřeložri Dr. Borrs i{erhaut,/
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0hlasy, infotrace, zpravodajství, inzerce, oLázky a od-
povědi a předevšír zpráv,l z ustředí.

Co a j* ůledrě časopisu. Bizoní vítr zatím vydává
přípravný výbor LLH. Není určen jen členům Ligy, ale všar1
které hrde ó§ah zajíoat. Časem by se írĚl stát skutečným
reprezentanten naší Ligy. Rádi bychon, aby vycházel nej-
nérř 4x rďrÉ /k slurcvratu a rovnodennosti/. Jeho kva-
lita, počet čísel za rok a rÉklad bude záviset na tdn,
jak pŮjde na oóyt a jak široké a kvalitní bude zázemí
spolupr8covníkŮ. První čísla budou věnována především
proresionálnín strán&án woodcraFtu. Ideologii, sylboli-
ce, korrcepci Ligy, neznáným Setonovým pracem na toto té-
ha apod. Y dalšlch číslech začnerne pravidelnými rubri-
kami, např. pro vedení kncnŮ, avandgardní táboření podJ,e
předstay Ligy, historie, zprávy a reportáže z činnosti
e prlice Ligy, jedrntÍivých kneŇ ěi jednotlivcŮ. Dojde
i na ekologii, etnografii, přírodní filozolii a nábožen-
s t v í pří roúrlch nároď; +teenceare-však surl l o va t č innost
jiných časopisů, ale snažit se o originalitq,- o sp€eifi-
ku wmdcrafterských ténat. Budeme ván přinášet překla-
dy a novinky u nás dosud neprólikované. Například náše
knihovna irťiánských samizdatových překJ,adů ěít'á k dneš-
ku kolen 40 titulů knih. Také neznámých Setonových knih
a článkŮ # v zásůě slušnou řadu. Časopis bude země_
řen spíše na výchovu vŮdcŮ a pro precovníky kmenů. AIe
najCol v rĚm své věci všichni příznivci táboření pod tý-
pím a nilovníci lrťiánŮ.

Hino Bizml vítr br.rde podle aktuální potřeby vychá-
zet ještě lotemvá deska jako "oběžník" náčelnictva ur-
čený porze lcŇm a ělenŮm Ligy lesní moudrosti. Pro
ukázku je Totelrcvá deska v tqnto čísle 8izoního větru
vyjínečrĚ otištěna.

Chcete se na připravovaném zakládajícím sněmu Ligy
Iesní rirdrcti zrřstnit drskuse na některé z uvede-
ných ténat?

a/ Stamvy Ligy
b/ Vnitřní řád Ligy ,/kmenové zíízení/
c/ Táboření v Lize 9

d/ Liga a práce s mládeží
d/ Systéa orlí.ch per

Přijeiite na sněn včas! Již v soboLtt ráno po osrrré hodině
začne jednán! v sekcích. Jde o to, jednoLlivé otázky v pod-
statě vyřešit do večerního sněmu v jednotlivých pracovních
sekcích, kde budou lidé sdruženi podle toho, o co se nejví-
ce zajínají. Jednání budou probíhat z části současně, ale
budou i navazovat, takže zástupci jednoho kmene mohou ob-
sáhnout všectny sekce. Prosírrre, aby zájemci měIi koncepci
nebo příspěve* zpracovány stručně písemně, abychon mohli vy-
éházet z určitých realit a nemluvilo se planě dokola. Ve-
černí srrěo vyhláší pak výsledky jednání sekcí Ústy jejich
nluvčí a brrde sloužit předevšírn k tomu, aby byla po 40 Ie-
tech slavmstrÉ obnovena Liga lesní moudrosLi v naší zemi.

_ Máte zájern pracovať v přípravném výboru LLH rrebo s nínr
spolupracova t?

Hledárne - právníky
překladate le
levný xerox
přepisoVačky
fotografy
r Jrnou pomoc.

Co vám Ňže přinést Liga lesní moudrosti? Novou litera-
turu,_výměnu tábořišE, nová přátelství s lidmi poaoĚni"t-
názorů a náhledu na svět, netradiční sportovní vyZitr,r<ur-
zy, kde se naučíte nové věci, a především skutečné seiná-
mení se s osobností a dílem amerického pedagoga a spisova-tele Ernesta Thompsona Setona, jehož jsme pŮvóanr oigani-zací, v souěasné době pravděpodobně jedinou ne kontiňítě.

, larůlitar*a

^ 
co TEĎ?
V uplynulých 40 letech se mnoho lidí-snažilo založii

vlastní woodcrafterský kmen. Buě pod hlavičkou některé ofi:
ciálnÍ organizace ,/ČsTv, Pionýr, 5vazarmr../ a výsledek byl
potorn částečrĚ Setonovský a částečně modifikovaný ÚritUami
bohům anebo zceJ.e ilegálně a konspiraění práce rrr.l potmr
vtiskla i určitou výlučnou podobu, která je sice neopakova-
teJ.ná, ale nezřídka brání v kontaktu s jiný,ni lidni, zabý-
vající se toutéž věcí organizovaně.

Nastal čas, kdy každý opravdový 
"y.nau"č 

Setonova učení
může konečně svobodně pracovat ve své mateřské organizaci,
která byla založena ve Spojených státech v roce 1902 E,T.
Setonem, k nám do Československa přinesena !,lilošem Seifer-
teot a která se za první republiky výrezně podílela ne,výcho-
vě m],ádeže. Nebyla sice nikdy masovou, jako třebq.skauť;a]e
uznávanou svýni vysokýni nároky, které kladla na své stou-
pence í

J/tl( z^Lozlr lofil LEsflÍ KIDR05TI?

Máš několik prátei, manželku, děti? Je vás parta trampů,
kteří chcete kroně toulání děIat ještě něco navíc? Jste ét-
ský oddíl 8 zejínáte se o přírodu a Indiány víe než ostatní
děti? Založte kmen lesní moudrosti při Lize lesní moudrosti,
která právě ted vzniká.

Zaujalo vás programové prohlášení naší Ligy nebo Kniha
lesní moudrosti a Svitek březové kŮry? Pečlivě si je pročtě-
te, abyste pochopili základní myšlenku woodcraftu.

Musí vás být nejméně šest, nejlépe tři a tři ve dvou ro-
dech. Pro začátek uděláte přípravný výbor pro založení knene
a funkce, které zde uvádín, budete mít pouze propůjčeny, než
vám vznikce skutečné právo je užívat v plném rozsahu. Kmen
vede náčelník. Musí být starší l8-ti let, dobrého charakte-
ru, vůdčí typ organizačně zdatný, sportovně i studijně zalo-
žený. Ideologem kmene je ohnivec, který dbá na prosazování zá
konů lesní moudrosti ve kmeni, umí rozdělat posváťný oheň
třením dřev, jínž zažehuje sněmovní ohně, snaží se být vzorem
ve všem jednání ostatním ťím, že naplňuje zásady čtyřnásobné-
ho ohně. Písmák kmene zapisuje rozhodnutí sněmu, vede kmeno-
vou kroniku, dopisuje si s vedením Ligy a ostatními kmeny.
SLrážce wampumu se stará o hospodaření kmene, vybírá příspěv-
ky, shromažduje peníze z hospodářské činnosti, sLará se ore-
jetek kmene, např. o stav týpí a pod. To jsou základní Fun-
kce pro za]ožení kmene. Kmen si pak Ňže za]ožit své Psí vo-
jáky /kmenovou poIicíi/, zvoli! medicinmana, je-li pro tuto
funkci vhodná osobnost a další funkcionáře podle potřeby.

Je vás dostatečný počet a máte problémy s tím, jak dáI-
jako každý. Je nedostatek literatury, příruček, tábořišť,st.+
nŮ. Vyhledejte si vhodné tábořiště. Pokuste se sehnat /as-
poň vypůjčit/ Knihrl lesní moudrosti, podle které si uděláte
na tábořišti sněno,ní kruh, kde se bude odbývat ''ideologická''
část života vašeho khene. V knize Indiánské týpí od manže-
lů Laubinových najdete návod na ušití a stavbu týpí tak, aby

. bylo skutečně indiánské .'to jest Účelné a pohodiné, v Kni--.

.11.
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ze Iesní moudrostr ná!od, Jak rozdělat ohen třením dre!.
Háte opatřené dobré tábořršLě, máte ušité týpí, udélaný sé-
movní kruh?

Výborně - Ústředí vám zaš]e další instrukce. Pak si udě-
láte slavnostní sněm, na kterém zaIožíte svŮj kmen lesní
moudrosti /vyberte s vhodný název - buČ histori:ký rÉo pdie
vašeho zvláštnIho zájmu/. Pustíte se do životního dobrod-
ružství - do stoupání na symbolickou horu, kterou vytyčil
E.Ih. Seton svýn systémem orlích per. V Knize orlích per
se mirno přehled všech činŮ, velkých činŮ a mistrovství, řa
které lze získat orIí pera, dozvíte, jak si uděla[ šerpu
poct, která je jediným krojovým prvkem v naší Lize. Da_l-
ší podrónosti o orgrrilti a Fungování krrcne najdete v Krte,
novém zřízenl ,/vnitřním řádu LLM,/. Kniha lesní moudrosti
ván poskytne nevyčerpatelnou zásobu materiálu pro práci.
Jak si vyrobit indiánský kroj, luk a šfpy, buben, atd.,
v kteréo ročnín oMobí se čemu věnovat při studiu příro-
dy, které písně zpívat, aby byly ma],ebné k našemu zpŮsobu
táboření apod. Prostě jak nebýt v přírodě cizincem. Pro
starší jsou připravena díla k podrobnějšímu studiu duďor
ních i rateriáIních kultur národů.

Budere pořádat lesní školy pro vůdce, v časopise bude-
ne pravidelně přinášet nezbytné novinky o táboření V na-
šen_woodcrafterskél stylu, aby bylo na skuLečně špičko-
vé urovni.

l{áte zájen pracovat pod vlajkou, která nese na ohni-
vén pozadí bílý štít s modrýrni rohy?

i jednotlivá čísla/
Dillon l{allace - Packing and Portaging
Merill Bill - Vacationing with Saddle and Pack-

horse
D. Brorrer - Going Liqht wiťh Backpack and Burro
Clyde Ormond - Completeo8ook of 0utdoor LiFe

and l{oodcraft

Šlo by o zapŮjčení na velmi krátkou dobu. Víte-li o ně-
kon, kdo cokoliv z výše uvedeného vlastní, upozorněte nás.

Pro nezbytné rungoua*i potřebujeme:
- poštovní schránku /P.O.Boxi v Praze,
- l - 2 místnosti /nebyťové prostory/ v Praze,
- možnosti tisku,
- čisté obálky, především Formát A4,
- spolupracovníky pro přepisování různých textů

na stroji.

Dále prosíme všechny, kteří nám budou psát a budou chtít
odpověě, aby přiIožiIi alespoň jednu známlu!

Dopisem z 2|.?, 1990 se na ustředí L iqy lesní moudros-
ti obrátila Správa CHKO §umaua - západ s prosbou o spolu-
práci na Úseku ochrany šumavské přírody: "... Naše vláda
ptrprauu.le vydání zákona ke zřízení Národního parku Šuma-
va, který bude mit mezinárodní význam. Před jeho vyhláše-
ním je nutná rozsáhlá_materiálně technická příprava v te-
rénu /budování naučných stezek, vyhlídek, turistických
tras a Údržba stávajících zaílzení/. Pokud by ve Vaší or-
ganizaci byli zájemci'o brigádnickou spo]upráci o víken-
Óech nebo o běžných dovolených, volejte "zelený telefon"
- Sušice 0187,/881). Oěkujeme Vám za pomoc při zachování
zelených plic sttední Evropy pro budoucí generece",l|
Dodejme ještě adresu Správy CHKO Šunava - západ /nárn,Sr,+
body 48, Sušice, 

'42 
O|/ a slib jejího zástupce, že bri-

qaólkům z řad LLM bude ukázána skutečná Šumava, tedy ty
_ partie, které dosud byly /a některé nadáIe asi i budou ne-

přístupné. /

Liga Lesní moudrosti není nově vzniklá organizace. Je
to obnovená pŮvodní woodcraFterská /a Selonem schváIená/
Liga. Plně se hlásíme k její téměř seúndesátileté histo-
rii. 0bracíme se proto na všechny bývalé členy_ Ligy ěs.
roodcrafterů /Čs. Ligy lesní moudrostí/, eby se v pří-
padě zájmu obrátili na přípravný výbor LLM.

larŮlitr*a iíyn' striov|, úl dne

Prosíme ri,častníky ustavujícího sněmu, aby si dopře- tJor IJ§lÍ PlDnosŤI

fu spočítali svá přiznaná orlí pera a nistróvství, aby th. toodď.ít t .tp. of ct.cho.1ol.k1.
m síĚtrlJ byli schopni uvést jejich přesný počet. S uve-
denín, jaká Kniha orlích per byla použite. V případě,
že rejde o Svitek březové kiry /1925/ ani o Knihu les-
ní moudrosti /l97O/, veznĚte ji s sebou na ukázku. t. y§EoBDcrl §lrrrcÝErÍ

Ti,. kteĎí se sněnu nebudou moci zúčastnit, mohou l l
tyto ÚOaje poslat hlě po někoo na sněm nebo poštou ne tar.,
Bdresu: t/ oTFnlt,c, t, n!týt,

i*:§"}3ili"iian rrrr rrleí Duóro,tl _ th, toodcrrlt t"8u,

|42 OO haha 4 Po 40 lctccb opět legá],!í ! ! !
r.isá rJrní mou8roetl-- Tbe Uoodcraít

Na srĚm.l fude*
v případech, lay *x*TŇ.;fqri;;;;-r;;;"Í-li""n- yáD8 Jako aczá.ýlilá ltlogtatq4

Ltga lclní úouarottl-- Tbe Uootlcraít Iaaguc of
or přiznávání činů gouze CzŠchoalovakl9 Pl}? !9:!i!ii,199O zarc8tgtro-

v případech, lay *x*TŇ;[3ři;;;;-r;;;"Í-li""n- váaa Jako aczáylilá ltlogtatq4_q!s_a4lz.eeotický'titul. --- -.'-' 
.--.-.- J..drŮžJn! cbĚaDq:,1_p9alc noyého zákona- o upoieonrnl ě. 8rl199o §b./.\- - 

--Ó-upolěovíní 
ě. 8rl199o §b./.

Ip.ě:!lá ,. tGity noyá kepltola itěJtn í,i€§r,
fabaša Lteré 6t sB alrrB roky přtpooenc ?O lctfabaša tteté Ět sB alvB roky přtpooenc 7() Ict
/pověřený vytvořenlm ústřední od syébo ylglku. OoirtÓJnÓ, že potřptí J! už nc_
rady orlich'per/ znrŠÍ.

PROsÍHE v^s o P0l{0c
Přípravný výbor potřebuje nutně zapŮjčit tyto knihy:
E.T. Seton - íhe Red Lodge

- lhe Birch Bark Roll - 0rganization
Sect ion

- The Blazes on the Trail
časopis Ttre Totem Board /kterýkoliv ročník, Přípravqý ťbor L!lt.Přípravqý ťbor L!lt.

První ěís1o tohoto časopisu vznikalo dost
ngtychlo. Bylo potřebs sděllt některé informa-
ce a chtě1l jsne to učinit s].uŠnou foroou.
V příštín ěísle bude už bo!:atší 8 rozlnanitěj-
ší obsah, příslušné rub.ihí apod.

Vše vzniká s obtížer,i e za značných flna::-
čních nák]aCů. Toto čís1o ,/1 výtísk/ nás pří-
š1o na 2C,-Kěs - pouze tisk €i nnožení, jiné
náklaCy jšme nezapočítávali. Máš-li o časopis
zájenr pcš11 obrsten 20,-Kčs slcženkou na aire-
" ' Petr Vl).heln, Na Morán1 6, l28oo Praha 2.
Příště T1 zgšlene další čís1o, které by už nělo
být 1eclnější. Bude-l1 se ěasopis tisknout, zé-
leží cena též na nákladu. Proto prosíne o šíře-
ní 9 získávání dalších zájemců ! Nenáš-lí zájen,
vr8ř ěasopls obrateu na vý,še uvedenou adresu]
V tom případě už nebudene příště ěasopJ,s zasí-
lst. Děkujene.
P.S. Obratetr = nejpozdějí do týdnet

of Crachollotrtía.
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Woodera,fúerslrý uákon
Z velkého ústředního ohně, jenž je symbolem Vetkého Ducha, vycházejí skrze
Tělo, MysI, Ducha a Službu čtyři světla: Krása, Pravda, Síla a Láska. Z každélrro

světla vycházejí tři paprsky, symbolizující L2 zákonů Lesní moudrosti.

TOTO ]E SVĚTLO KRÁSY
1. Buď čistý, ty sám i místo, kde

žiješ. Není dokonalé krásy bez čis-
toty těIa, duše a jednání. Tělo je
posvátným chrámem ducha, uctí-
vej proto své tělo. Čistota prospí-
vá především tobě, pak lidem ko-
lem tebe a ti, kdož zachovávají
tento zákon, slouží své zemi.

2. Buď silný. Rozuměj svému tě-
Iu a měj k němu úctu. Ie to chrám
ducha, a není-li zdravé, nemůže
být silné ani krásné.

3. Ochraňuj všechny neškodné
tvory pro radost, kterou dává je-
jich krása. Chraň stromy, květiny,
a obzvlášť dávej pozor na oheň
v lese i ve městě.

TOTO ]E SVĚTLO PRAVDY
4. Považuj své čestné slovo za

svaté. To je zákon pravda a prav-
da je moudrost.

5. Hraj poctivě, neboť poctivá
hra je pravda a falešná hra Žname-
ná zradu

vo na naši úctu.

. TOTO IE SVĚTLO SÍLY

7. Bud statečný. odvaha patří
k nejvznešenějším vlastnostem.
Strach je u kořene každého zla.
Neohroženost znamená sílu.

8. MIč, dokud hovoří starší, a
prokazuj jim úctu i jinak. V době
zkoušky je mlčení těžší než mlu-
vení, ale nakonec bývá silnější.

9. Buď poslušný. Poslušnost je
základní povinnost na cestě lesní
moudrosti. poslušnost znamená
sebeovládání a to je jádrem zá-
kona.

TOTO JE SVĚTLO LÁSKY
10. Buď laskavý. Vykonej aspoň

jednu nezištnou službu denně -i kdybys měl třeba jen rozšířit
štěrbinu v místech, kde vytáží na
povrch pramínek.

11. Ochotně pomáhej. Konej své
povinnosti pro povznášející pocit,
který dává služba, neboť člověk
čerpá ze služby sílu.

12. Buď veselý. Raduj se z toho,
že žíješ - neboť každá rozumná
radost, kterou můžeš získat nebo
dát, je nezničitelný poklad, který
se zdvojnásobí pokaždé, když se
o něj rozdělíš s jiným člověkem.

n n
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rrsúavujíci sněrn

Lisy lesní rnorrďrosúi
The Wooď,erufú, League
of OzeehosJouukůa

na Bobřírn je.lueře

I{onúalrúní :ldresa:
MIJI)r. F'ranúišek l(ožíšelr.
Pionýrů I"rP l9l,,
169 OO Praha 6. Břevnov

Vydal připravný výbor Ligy tesní moudíosti [The Woodcraft
League of Czechoslovakia) vlastnim nákladem. Autorská prává
vyhrazena. Nevyžádané příspěvky s€ neyraceií.
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