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BOBŘÍ JEZERO Z. června 1990
USTA/UJ1oÍ SNEvt LLM

Břoznový eerínóř o žl,votě e díle E. T. Setona
a_Blzoní vítr B pozvánkou n6 uotavrrJící gněr LLMpřlvedly náe, l2O rtouponc0 woodcrařtu, záetupcO
2l knen0 l, oearělých gtrážíl na Wgoělnu k Bo_bříru Jezeru u Sklenóho nad oslavóu.

žlJc p.řípravao1 no aněo. zpěven. bubnování,l .tencc. c hranl pod vedenír ělenó knene Bílý Wal_
puo_a_Maúrodenl v lalebných kroJích. Ve rlgiauech
zaplály ohně.

s6znanov911 Jgle 9e, dob6toval1 a Potor vprogralových eekcích, stále za účaetl's91 8o zá-

'Práce e rládeží-, 'Táboření- a -poradní sbor.
el, budou dále sal1 orgánlzovat pracovní pro9rao
cvých sekcí.

Hlago.rací právo na eněru bylo dohodnuto ná-
cledovně_3 pro každý zaetoupený klen 2 hlasy. za
každých lo o§8.ělých etráží l'hlge.

Přes den praŽÍ alunco. Neúproeně utíká čas.
Zaéíná ee gtoívat, zatehule ge a zečíná prěet.
úylo 22 hodln, kóyž Jeac Óe ne volání hl-aeateleghrooáždtl1 na sněoovlětí..

_l.tehplyc_rozdělává oheň třeníl dřev. eby pak
JaČko, }ludŽln, Haryk a lFnone zažehll, pochodněl1
evětla_krácy, p|py9y, eíly a láeky a LÓgan ú_atřední oheň velkého Duchá. BhíniJí přódnáší
zákon.

Wanblltanka. který vede aněrr vító v rJvodní
řeč1 déšř Jtko pooolotví dobró budoucnoctt,
vždyI t pró lndrány byl déěT dobrodlnía. Nácle-
duJe prooluya Logona, kandldáta ne funkc1 náčel-_
níka, potó záotupc,1 eekcí ozneouJí výeledky
;ednání.

Hudžtn vzponíná ne věechny. kteří ce dnešní-
ho dne nedož1],í, zeJoéna n8 M. seífcl.t!l V. Va-
lovlčer M. Vcvrdu. Nc JoJlch počeet zptvá Taz7
lakotekou píaeň artvých. Tak 6u9oltlvně r žo v tu
chvíl1 enad ncní rezl nóll nlkdo", koru by nclrazl-
lo v zádech. xudžln též tluoočí pozdravy těch,
ktcří cc na sněl neaohl1 dogtovlt.

Hukrir. neJ.tcrŠÍ z tlČcctníko. kdye1 ríttoná-
čelník Ltgy čs. loodcrafter0, zrušcné přcd ao lé-
ty, .levnoetně tryhlašuJe obnovcní řinnoctt organl-
z.Gc v Llze lccní roudroetl. N6 toto.ový kol Je
zavěšene vlaJka woodcraftercké l1gy. tťanblltcnkt
.tvrzuJo tuto hlBtorlckou chvíl1 posvátnýl lakot-
ckýl obřadeo dýrky, obětu3e kouř do čtyř cvětových
otrcn. k zell c oblozc... a pak ge všlchní, přldá_
v.Jí zpěvo! n€JrlrvnoctněJóí woodcreftcrrkó pícně
- lodlítbou boJovníko krene olaha.

nrobíhaJí volby náčclnlctv. LLň. přcvážnou vět-
§t nou oprávněných hlacó byll Jednotlíví člcnovó
náčelnlctva zvolcní. McleduJí zárčrcčnó krátkó
prolluvy. zvláĚtě poděkování, žs všlchnl na cnělu
odclclt 'žlvlOl'. Ještě Jednou ec bererc z. ruce
a z obrovekóho kruhu ce do nocl nc.ou clovl díkO c
prcoeb'Wá-kon-d3 dhc_dhu wa-Pc dhl,h a-ton_ho.....

přcetóvá pršet,. končí eněri všíchnl sc ttšc
rozchózeJí do týpí e legních přístřeěk0. ele ohcň
otálo plápolá. Je p0lnoc, zl pár hodln zečnc nový
den, prrrní den obnovené Llgý. Ltdé ce začnou roz_
Jíždět do všech elěr0, cby clótlo cněrovního ohně,
kt6rý uchovávaJí ve ových ordcích. ěíř1l1 dál e
dál ...
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dětu1 a reložll dětslď knen SrllAlA. Y roco 1985
po doloněcní etudtí ro odltěhoval ! Pr,elv do
Davlc. Lile ještě y téBžc roce raložr,l alětllý
ben íJI{APA. Tento ben ac po sDaěnó reduko1
ěleaaEé záLladr5r v roc€ 1989 reorgentloval na
ben XAúADAIťI a v letotníu roce !9 rtal Jedníu
ze retládaíícícb ben0 LLll. Je to hen doepíva-
Jrcí rládeŽe. logan y součBsné době vykonává
funtot náéelníra bcnc leraalant Ý DaYlt.

ťaDblttenb áanlel Boffnann, nar. 1963l -oh-
ntvec
Od naltčlra 99 vícc než Jlní zab5lval lndlán5ro
llládí strávll v tlegálníu gLautakéu oddílc pod
hlavlčkou TOI. V l5tt letech ratládá epolu e
p!átell. tteřt c níl odcěll r oitdílu,tianpakou
oaaóu allně ortentovauou na 1ndtánekóu lecní

organtracc lcatcrnera Intenratlonal, ldc vedc
odboěLu Indlan Hóbby.

Rrkrrtn /Jtří Novék, Ing., ner.1922/ , hospodář
V létě l94l vstoupll do Knene pražs\ích wood-
crafterů. Po válce zastéval v Llze ěs. wood-
crafterů poatupně fwrkce hoapodále, jgdnatele a
níotorráěelníka. Or8anlzuje pro IíSU iCotokvu'
/Lesní školu/ v Jeseníkéch a zinní téboření
v tGLonoších. Od zéří 194' do leclna 1949 správ_
cc roodcrafterské chalupy na Klínových boudách
v lGkonoších, kde zřlzuje stanlcl ochraqy pří-
roóy Ml,n.škoiství a osvěty. Po zrušení.Llgy re
cnaŽll ěířlt lesní noudrost jako cvlěltrl tu-
rtstlky B yedoucí putovních táborů nláóeže
v čSrV. od března i 99o eten přípravného výboru.

BtulntJl /rantlěeL Kožíiek, líltDr.1 nar.l9ó3/

ného výbonr LLX.

Tapt ,/Iva Synáková,/ - veťloucí eekce pro práct
a nládeží
iep-rve -Ú geduráct1 lctech přlěla do tábornlckého
odóílu. Po,té ee přltrláslle ne zturrí tábornlckou
školu a zde ee setkala 1 s tranplngen. Mezl tran,
!v zígkala nnoho přátel. Po přečtení.qlhy_ lesní
ňóudrogtt v r. t 972 ge vnttřně přthlágtla k wood,
craflu. oflclelně nebylo ka!i. S uanželen zaěala
v r. 1 919 véat oddíl Dětt slwtce podle zásed les-
ní noudroatl - nejdřív v PO SSf, pak ve Svazarnu
a nakonec pod ZO čSoP_Chvojka. Běhen ělnnotl byl
oddíl přejuenovárr na čejer5r. V eoučasnost1 je.
šéftedáktórkou ěaaopl§u vandr a založlla s přátc-
11 hen oenanenhg, který se hláeí k LLlí.
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lLl

\,_

Představujeme
náčelnictvo

InGAn uAHPrrA

rAIfBLrlANKA nroŽrn

EuKrTu HmBAEAPA

BTII§n I ;rLLr



§}lr,ya !?klnyan 9rgpr 
^ertlD 

lotoě, ll8l orEnPrra taE1lvaB olď3n /lertlD
L969/ -vůdce legní školv
0d uallčka byl člcneu oádílú. v
8Falu tnrl používán cyrtén orlích

Bech Rendl, nat.1964/ _ předscda
výbo
V Dl lttlckóho oddílu. poton nar_tupu prrrrr JaLo hoapo6ář'a tcohnlt.Tuto á oil roku 1982. V goučaané

toná Sqh houžemai..elý! cl zíctel s.tí.ích touu ge etal9§ ích per v Bílér

v Jcjtcbž pro-
§ralu byl používán ryrtén orlích p.r telr JaLjc prakttLovsla tkuplna náěelníLú kolen Criar-§. Ve l4tt letech ae iloatává do Bílého !anp,u-lv. y? l4tt letgch ae iloatává do Bílého lanpu-Eu, lrde se po něLollta let.ch gtává obnlvceň'
kuěne e vedóuoín akuplay Pov lor. tterá ae -gtará o tndlánr§ deatgn locnc. §tet ee rezlná-roalníE uěltelel ohně třenír dřev ./publtkovánov zahrantěních ěesoptscch./. ve volňén čacc ee
rabývá oporten/tatelc/ .

Hudžtn /Zdenék Lalta, rng., nar. 1932/ - před-gcda poradního sboru

JSME oRToDoxNI !
Ňálc za sebou ccrí,nář n. AlbortorĚ e uctwu5í-ct clůl Ltgy , už Jcrc cl z nclcdněch úot vyllou-žtll nálcpku. Jc to ..r, přlrozáné, 1 když eňed

trochu předčcané. Jd. Jtltě o první do5Ór.

}ť .o notaJírc tír, že ae nyní př1 konclpovóní
nové roderní Llgy lerní roudrortl, vracíre rlplně na
začátck - k ealotnélu zakladttclt hnutí, É. T. Sc_tonoví. Ne že bychoa sí neváž1ll prácc ěeckých a
clovcnckých pr0kopník0 roodcraftu. Ale probíráre-
l1 ee J€dnotllvýrl, kapltolarí voh!, eplettté hle-
toríe woodcraftu v naŠí rcpubllce, zJlšTuJere, že
všcchno to dění velrí úzce odpovídalo 9poi.ečenckó€ Polltlcké tituacl tó doby a velní. výrazně cev našen hnutí kllaa oněch iet odréželó. Hlgtorr,e
naěich národo eo vobec qyznačuJe přopoltttzoVano_
etí_veřeJného_ žlvota a přepol1tízovanoet 90 n6tf.]t/-
hnula anl, čeakoelovengkénu woodcraftu.

Jtch práce_Je pro náe velkýrn odkazel, tn9ptr6cí a
hlavně poučenío. odpovídá ovšea cvé době.'dávno
nínulým poeěr0n.

Llga Je obnovene. ncJtěžší rikol ověen BtoJípřed náai; Setonovu přcólohu přtzp0eobtt našín
podnínkán a eouěagnoetl. Čtyřlcetiloté vakuun nág

nutí zaěít od nuly. Je v€lnl pravděpodobnó. že
vznlknou názorovó rozdíly a enad 1 r0znó proudy
y našen hnutío (Jtnck bychorr to anl nebylí ny
Deěl a slovác1); Měl by- náa vždy ale spÓ3ovai o-
nen základ, ta p0vodní §etonove předloha.

Co Je Podgtttou té přcdlohy? Donníváne ee, žc
ákon Ohně a Dcvět hlavních zágcd. To Jsou prtv1_
dla naší hry, to Je hrubá etevbe naší Llgy. Jglo
přeevědčen1. že kdo chce pracovat v Lize a povc-
žovat ge za woodcraftora. nem0že tyto dvě věc1
poníJ et.

Dnog Jo v Čeekoelovengku kurl6zní citucce,
která nená enad rre evětě obdobv. w většlně 3tá-
tO světo exlatuJí Jen velnl ellně ekeutcké orga-
nlzace. g nós 6toJí vedle eebe Junák-Skaut. EŤU.
záleeók. Líga leení noudrost1 o trampaké hnutí.
I když Jeou cíle těchto obcí v některých případech
v6lo1 podobnó. oetody a ceoty k nln ee v onoha o-
hledech velat výrazně 11ší. K6ždý z néa tt tcdy
n0že vyb:,ot. ].lúžene et tekó přót. aby ee žádná
z těchto organizací negtala Degovou. Rózných no_
nopol0 Jcoe c1 už1l1 doet.

Proč by tody L196 nerěla Dít cvOJ oeoblty vy_
roz, avou tvář? Proč by neoěla rít evá prevldla
hry. na Jednu Btrenu JednotícÍ, na druhou rtranu
notoll,k volná, aby dovollla knen0r 1 Jednotllvc0oocobltó ztvárnění oyšlenky? proč nougilovat o or1-ginolltu, když o nl, ualluJí Jlní?

7Ákon ohně e Dovět hlevních zácad - to JO tvářntěí Llgy. Hnohó geeťereké organlzace cttuJí ákon
Ohně a berou et JeJ, někdy více. Jlndy léně. za
svOJ. Ale oevět hlavních zágad už poníJeJí. pocho_
Pltelně. @lek těchto dvou věcí patří totlž Jen
LJ.ze. 1199 budc taková, Joké budou JeJí koeny. Nó-
čelnictvo nebude do činnoetl, koenO aparátntcky za-
sahovat r ale nad dodržovánío ákona ohrĚ a Devítt
hlavních zégad bude bdít a k JoJlch naplňování
kneny tlačtt.

Zákon ohně a Dovět hlavních záoad Jsou naší pá-
teří. Je to sotonova lnvencc, které ce oucíoe po-
držet. V too 6počíÝá neše ortodoxle a ryelíl. že
v_toúto případě Je ortodoxle na Díotě. Věe octatní
at odpovídá naší 6ouča8no9t1l

,3,
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v roce 1932 Jene prožlvall radoetny čae - oela-
vovall JoBe l Třtcet let světového a dvacet let
čeekého woodcraftu. Líga zvala na Jarní táborovou
Junáckou beeedu, kterou provedou opoJené w. kneny
24. dubna v 19 hodtn v cále Jednoty ooukrooých tl_
řcdník0 v praza na Vínohradech. Náoětl 'Den v tá-
bořc'. Řada dobře nacvlčených čígel - každý eí přt-
óel na avé. Tak se představll rvoodcraft pražeké
v9řoJnogt1. sníchu dost l ve atanu nedlcl,nnana -
lékeře. Bolevý zub (to byl Buk0v parádní koueek).
tťolkorov9 oblaka. Tánce horních chlapco. Rytotcké
lnDrovíeace. Moudrogt1 9 zákony leoa. Udílení
pott. vtgtlle. oheň ugíná ... Kdo JBDe prožllí.
nezeponeňeme. Dv6c€t čísel prograou l Pořadatelé r
Vavrda, Bukovanská. Buk a chl6pec. Ve vzdálenépříbraoi ecděl profeeor Miloš Seífert u svého pra-
covního etolu nad rozevřenýnr velkýn dílem.E. Th.
setona o žtvotě aeverních zvířat a překládal. Sánr.
v bytě plném knlh. Tehdy Jlch bylo čtyř1 tlgíc€...

Byl to Míla vavrda, kdo vzpooenul a v ráncl o-
elavovéní la/zval prof. 145. eby nu eestav1l bibllo-
graflt avého literárního díla. Ýyhověl. Tak rryšel
v BrPnU 1932 útlý sešitek ,Míloš Selfert o zakla-
date1 čeekého woodcraftu. Blograftcká črta a vY_
čet 11terárního díla. Uepořádal l.tiloglav Vavrde.'
LES, Praha. Tř€tí gvazek Lnthovnlčky. Pouhých se-
dl stran. Jak 5sme vděčnJ.. že Je mámet Kdo t€hdy
tušll. že prof. M. seifertovl zbýwá devět let ži-
voto. a že v tonto krátkém časovém úeeku JéŠtětol1k krá8ného vytvoří. Jakoby to podvědomě cí-

ku. Dlouho ae biáníl. Zenřel v Bochynl 3r proo1n_
ce 194l, v péČ1 3vé gestry Mar16.53 let. A dílo.
přcd kterýn gtoJíme v rjctě a Jež budeme pro eebe
vždy znovu obJevovat.

MILOŠ SEIFERT
WOOWOTANNA

Zakladatel
českosloven ského

woodcraftu
Narodll ee 8. ledno 1887 v sušlci. ot€c - ře-

dtt6l něšřenekó školy. Manlnka učítelka. Čtylr
dětt. Ladtglarr, Jeroálav. M1loelav e Marle. Řtra-

Nebyl řeěníken,, chyběl nu nužný proJ€v. _Ale obJe-
vuJá echopnoet proJevrr líterárního, v něož od té
doby neuetává. Jlž l9ll \.ychází Jeho překlad Joh-
na Ru8klna 'Toou Po6ledhímu-. 1912 překlad R. W.
Emergona 'příroda' a l9l3 Th. Carlylo 'O ltd6ké
povaze'.. Kdo chce poznat prof. Mlloše Seíferta -
zde, v Joho l1torárnírn díle. ae g nín setkává.
Poznévá Jeho veltké zauJetí pro přírodu, pro gpra-
vedlnogt ve světě, pacl,flenue, aoclální reforly,
reforou školgtví. A1.o í hlubokó zauJetí duchovní,
v něož z0etával oganocen a neměl druhe. (J. Car-
pontert srovnávací náboŽenetví. Rhyc Datrídamrá :
Buddhlclua)o NeJen knlhy. ale 1 bohatetví člónk0
v čaeoplcech dooácích í zahranlčních předetawJe
žtvé evědectví o Jeho šlrokém rozhledu. tv0rčí
aíle a hlubokén zauJetí pro vše, co lu leželo ne
crdc1. eyl atředoškolakýo profeaoreo. unlkaJícím
šedé ckutečnoatl do vnltřního evěte. kde Ruekín;
Carlyle. Engraon, Thoreau a TolstoJ bylt Jeho
druhy. a podntkaJícín výboJe ve jménu obJevované_
ho Junáctví e woodcraftu. Hlloš Setfert _ zakla-
date1 českého woodcraftu. To ocenění bylo sprave-
dllvé € trvá. Tóura. k něnuž Ee budeme vracet -
výroěl ee blíží. (V létó 1912 táboří poprvé prof.
}É g beroungkým1 Óhlapcr - 'Dětt živény- - na šu-
navě. 12. únoia 1922 čeekoelovenská Juňácká obec
peohlevcO a Horních chlapcú mění své otanovy a
přlJímá název: áleeáckó l19a československá _
The luoodcraft League of Czechoelovakla, ee sídlen
v Preze). E. Th. setonon uznána za 9egtor9kou or_
ganisac1 Llgy 9n€rlcké. Přlčtněním prof. M. Sel-
fo rt9.

,4,
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I990
ylevo nehořc llcJrlailší grDrTscc, ťoto ltl§
Ylcro dolc :
Atmcíérou do§ Lannnó dýchá
tábor Naóltt Llubu. řloI.LU
by1 v torto Llutnr založcn po
úe9ěšnóu táboře lctog v zéŤí
Goto ,J. Přeďt
vplavo 3Bílý íalpun tábořll na lorByě
Do]e :
KRLIB letoa tábořtl v tídolíStřc§. úe tábol§c ec plnt§
čtry Jrž podlc nového Sylt]nr
břceové lnlrlr.Foto rI. Earníc§

*é
+& -%b

,b

lngllčanl odJížděll allc přelrapcnl e 8na(t 13roohu t poclteE, Že ge u nás budou aít Go Dg_uělt.
lía norava§ tábor 

'eDpulruayítel 
l, neatorpegování_táboře3rí v týpí, přckladatel lau-propegování táboření vbtna, člen LlEy - ělktÉ,rňá, -č ren-tigY -: -6itc 

r řáí' ttí§Tiřie z rotrra Prl'velf t 8ebou crovnávácí ctudll všech doa

Yenblt

l, neator

ctudll všech doar

a prevd5r. .Ieetlt jare re Jiui rĚ

tupných_syrténů orlích pc1, takžc Jene uěllqlouno oo Doci, o ěcE iltakutovat.dlo_ulro do-noct o ěen ariŇiovai;- "-'
. loodcraft..nejaou jenou ěelenhr a hdláaaká
:99",_3! 90ž.n{? Dno3{ r§teěně-unohdy bltl_
íiťí, 

"i}3o 
i. " j:í t;il l*is.i ; 

; ÍÍlt::r§::,:"e:ních národů. JeJlah iwl,o á'lrvóiá.-rrríÓ--r-
n:'on prat€ní Dešlch devět hlavních gágad pronr§n Prglent Desl'ch devět hlavnÍch rásad prětnnolt heae a roodcraťteratst zeíoa. ktci<rScton poltayll na těchto prrnřrpccňl'ta;řťScton poltayll na těchtó prrněroccjrou ctejné už nnoho tlsíé lct.'hrí§, báry a prev§. .Ieetll jare

na téchto prlnclpcclr. Ltcró
!!9|o tlgíc_lct. htňc{p lás§,



ODCRAFT VE SVĚTE DNES
N9 úvod né zprávy nueím vyyrátít mylný názor,

ee kterýn se někdy getkávám. Že totlž oxiotuJ€
něJeké gvětové woodcrafterské úetředí. Necxlstu-
Je a 9n1 nlkdy n€€xl8tovalo. E. T. Seton nechtěl
vytvář€t žádné centrum, odkud by do světa prour
dlly příkazy. Nebízel a nechával nrožnogt volby.
A evó uznánt a potvrzení zahraníčních woodcrai-
terakých organJ,zací za pobočky (lépe řečeno:
oegtgrgkó organlzace) Alerické Lígy leení nou_drogtl řeš1l tín. žé PřiJal JeJtch čegtné náčel-nlctví. Této. pocty se dostaló pouze čtyřen or§a-nlzacíD: angllckénru Řádu woodciafterekáho rytiř-
stva (Ord6r of woodcrgft chív6lry) a Čeekoeloven-6ké. Irgké a Jugoolávské Llze Ieááí noudrogtí.

lenostl byly obrovgké. Tak vzníká ?. lg22.přee-polní woodcrefterská rada pro paclflcký Jlhozápada Kalífornll. (pro Kalíforhií á .okolí; řzníká'or-
genizace titoodcraft Rangera)r V F. ],924 -Přegpolní
w. rada pro oeverovýchód g§1-, apod.

V UsA však,exigtuJí další organízace. kteréze.setono_progranově lrycházejí á jeou nán vellceol.lzl(ó. přegtož9 o woodcraftu nemluvÍ. Je to oře-devším caDp Flre Club of Aírerica (An. rlub tábo_

rovóho ohně), který s€ton zakládal, byl leho čle-
n€m a zav€dl zde n.J. pravidelné táboieni a ey-stée čin0.

l,€z1 amerlckýnl, skauty bude Jtstě dogt 9€tono
ekých ekupín, za .za{nku však stoJí zrrláště orderof'the Ar'row-(Řád šípu). Tato čáŠinÁ taUornicŘá
organlzaco Jo síce začleněna do Boy scoutg of A

Když'už Jeen u tó zahrantční epolupráce LLM.nucíl 9e zilínlt též o rozných índtánekyctr kultúr-ních lngtltucích,. zablnraJíěích ge uchoúáním odka_zu předk0, 9e kterýml, Jene zvláště proatřednlctv
Bílého Wampunu už někoj,rk let v kontaktu a které
nám ponáhaJí zíckávat cenné promeny ínforoací.Sínte Gleeka College,. Pípeetóne Nail. Monurneni,nakladateletví Greý olli Tr,lrtle Island Booketoře.,Adolf Hungry Wblf. atd. patří ve 6vém oboru k těňneJlepšíat ...

Další dvě angltcké w. organizace. které vznlk-
ly po l. evětové válc€ 9 u náE Jsou dobře znáné,
tottž Kibbo Klft Kindrod a lťoodcraft Folk o Ztía-

příblížíne.

A konečně ovrC udává dnes Je§tě Jednu brltekou
woodcrefterskou organlzac1 - Foreet School Camps,
která vzníkla po 2. evětové válce právě z popudu
otllc. Jo to poloprofesionální organlzace. která
v Angltit Walesu i Skotsku pořádá pro dětt tábo-
ry e woodcraftorským pro9ramem.

Se všem1 zde zmíněnýml orgonlzaconi (9 výJtm-
kou lroké e Jugo61áwké LLl"|) Je naše Líga ve bty_
ku. Poetupně Jo budeme n€ 8tránkách Blzoního vět-
ru podrobně přodstavovat.

BlmlnlJ 1
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HAU, KOLA !

=m%

pŘíroHA BIzoNíHo vĚrnu vĚNoveNÁ rNotÁNůu z prÁNí

Hau kóla bratří a aeatr7, přáte),ó, příznlvc1 naší věcl.

Pohrsír 8e !e srýut píátelt, kteří nejí nno_
beletou zkušcnort r tínto hob§, kteró něoddě-

lltclně patří do lcgní uoutlroatl,. pro vác vértrubrlLu, kile byate naělt věol, ktcřá budetc po_
třebovat pro rvůJ pobyt pod týpíu.

uuže kde pravll, žc clvtllzece bllého luže Jcneldar a že ge uueíue obrátlt, obyohoE ae rpa_s1l1 před záhubou. Veltó dlobródnrletví zaéíňá
- ilržtc al dobře ěelen§, poJedene ! topoo.....

Co zpoěátku na sobc?

více, přtbude_ jcnon vícc práoe, Ldyž to poto!
věc. zahotlí a bude předěláiat. ,ledcó r blávnícbproblónů Jc ten, ló nc igtctrňr-iňáíaňr noeiii--ltcjné. věct. Něco jlného nogílo dítě, něco Jt_ného chlapcc, dlívka, bojovník, žcnal'náčelnilr na tyto třl záklgalní věcl.
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Obr. C

Obr. lĚacl vlrrobeqý ne leyetrrích pláních. Zdlc nc-ní užlto Loubtnovanó tcchntb. ále oáset lc rv_šltý_oclý_. Roměl přcrte Je irátrrazcira jclěnlcÓ-
v5h řcuíntor.

l-
BE3ERNť tcrusxq ? -3El.trNl'cE

Bederní rouáLe _ líejlépe nlu porlou!í tua
Jcl ouhý a tat ělro§. abJcl ou§ a tat šlro§1 afr_tc . Ňonělt by děl ú-Lolón.
ncb že být le illou lnrril u_ '

by děl ú'Lolón.
dvou kr.rs0 u_ -ncb

|l

I

ncb že být ze -ilvou kus0 u_proatřgd aeĚttýah. trcláre-ll ldžt. mgtaěíflarrš nebo vlněná látla. lcjlópo ňoárá. červc
ná ncbo zelená. &o chcc uř bódcrlu Jóto tna
flarrš nebo vlněná látla. lcjlópo ňoórá. červc-
ná ncbo zelená. &o chcc uř bóacrlu tróto tnat_
án1, koupí al látku bílou, obarví Jl ň konce neohá.bíló. lcl ip9ep a_půl centluetřu. To §lo u
án1, koupí al látku bílou, obarví Jl ň konce ne-
Ohá bíló. Acl .ieden a oůl'centinetru. To lrvlo u
lndlánů vclnl, óblíbenó. Dělá ge to tak, že:přt
barrení se obaj rďtje do tgelttu. NeĎo růŽetc
oběít bcderku lemvLou ve vhódnó betvě. k uodró
třeba bílou, L ěcrvené žlutou. Stclv všat nurí
PÝ! qer91 jetné, luqtě vedlo aebe, tat ac poená
1ndtánaLá práce. Bcderní rouěhr pňotáhneac- ncrl
noheua, lpustíBo přeg pácck a Jsnc hotovt. lú-
žcue €e pucttt do nokecín0.

3
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l

lt

BEDEQ,NÍ Cou§rn r rntrv
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Vonkajší snemový kruh woodcrattu
žtaden tábor nío le ckutočným woodcreftergkÝít

táboroo bez snenovéhó kruhu. sňenovÝ kruh v leáe
okolo ohňe bor póvodnýo zoeiupenín l'udatva..ŤaŘ-to ugportadaní prlJítrano gtarodávneho ducha le_gov - denokratickú rovnováhu zodpovednoetl g d6-etoJno.tÍ.

tlezdá ea a1, že by neJaký tábor dal na_.tlepšía
vyaledky bez Sneoového křuhú. bez ohtadu ř ake5organlzácí.l patrÍ.

Urobtl gon .ích ogobne 86, teda aopoň zčastlvlaetnýnl 19kan1 a bol son zodpovedný ze gtavbu
nnohých dalěích.

Tu eú zóklady; _ suchér rov_né.. prekráene mle-
ato v leee, nle vlac ako štvrt- rrríle^ od táborleka
a bokoo od zvukov kuchyne. Mlsí 4rat'aspoň ao st6pnapríeč, aby bolo_nožné vytvorlt' neprerušený kruh
o prleoerom 24 !tóp.

n1 označte obvod 24-gtopového kruhu.

Na ledneJ otrano by mala byť Snenová ekalo,
pod ,5ednym,alebo vlocerýmí velkymr otronani, ák
Je to nožné. alebo pod vetkou skalou. Snernová gka_
t9 Je obyčaJne doekové sededlo rrysoké 15 palcov adlhó 8 palcov - prtcp6aobtť náčelníkon,, ktorí vedú
anen a význačnýn^hogťoo. Príanro oprotil podla po_
treby, by nal byť otvor pre vchod. Ckolo celého
l.rv|q bv atalí byť eedadlá lrysoké lo ež 12 palcov,
každé e pohadlným operadlom.

Náčrt Snemového kruhu Je na obrázkul ale nie
d,ú znázornené operadlá eedadlel3 ostatné detaíly
eed8dle1 eú dogtatočne ukázené na óelšon obrázkú.

Ne výrobu eedadtel narežte okolo 14 če6tí
lo-palcového polena, dlhých a9t !,8 pelcov. Položt9tleto špelky na zeo, ael 5 et6p od geba. ogou sne_
ron. do gtredu , kaŽdé v nleste okraJa s_gtePoveJ
docky a p€vne e rovno lch uložte. Ňa ne prlbrtě
Pevnýní kolncani kusy doelek. TýD _letýo epaeobon
urobte snonovú ekelu. ale o ntekotko Palcov lry6-
šJ,u, e chrbtovou čaetou pod etronon.

Kruh J€ takt_o Prtpravený na používanle,. a vYgta-
čí_pre a9í.60 rudí, Je však dobré vždy prídať-ope-
radlá k eedadláo. lebo bez pohodlla eá henožno Ú_plne eúetredlť.

Kreeby ukazujtl návod apod, Vždy Je eenozreJ-
nre lepšie, ak sri tyče ekresané eekeřou 8 zbitó
dohrooady.

Ak Je.potrebných vlac gedadtel, n6že byť
zvonku urobený druhý rad vzd19lený 18 palcov.
vonkeJší kruh-by naÍ byť aepoň o ě palbov lryš_
ě.í eko vnútorný.

oheň 1e Uml,egtnoný ael 2 9t9py od atredurbltžěle řu dverárn, tákto ae zvBEEuJe voťny -
prioetor pred snemovou gkalou, kde preblehaJrl
prede tave nla.

Ako z{verečná výzdoba n'ože byť nepríeč stro_
ilon 8 et8p nad sneňovou ekalou prrbrtá tyč, abyníegla náčelnícke alebo lnó obradné rúcho počae
6n€mu a nakoniec m8že byť vytýčené Totenové po-
le oprotl 5nemoveJ ckale, blízko vchodu, alc
zvonku.

Nlkdy nezabudnlta, že kréaa príe_tupu, ako
aJ okolíe a všetky drobnost1 eú veín1 d8ležlté
p11 tvor€ní praveJ atnosféry.

preložíl :
Eduard Stloukal

Poznénky:

jr'
a"

- Vellkost kruhu ee reguluJe podle počtu účegt-
níkO eněrnu. Zvětšování ee však příltš nedopo-
ručuJe. protože rnlzí kontakt e ohněn.

- Hřebíky aamozřeJmě nepoužíváoe t NahrazuJene
Je řemínky. lýkem, kořínky,, záaeky, kolíčky
apod.

- Přepočet měr: l 6topa r 3016 cn
l palec - 2o54 cn

- Přeloženo z knífiy E. T. Seton _ The Btrch
Bark Roll of ltíoodcratt.29. vydání (l93l),

,9,



RYTMUS RUDEHo Mužrl
3Íl#:}l#i"#íiíH""3iť :""H. í§*.HT:I#

MODLITBA PŘrO
vyKouŘBNívt oÝvrxy

Harmonized b} PRoF. J. C. FILLMonr.

Na této atránoe_váa_budene seznanovat g ncJ-
9oii 3:,ili,Biriá:li"l ll§l"Ťr!t"**.i*; i#itcch nebo v táborovén Zivo{Ě.

Dnes je to IODU
ne Js tarš ico,,ou reojffinH}3r|Tt3#Ť33u3."r-teřl.zaloněuJí každý eněi a Jě ňójpoJvaiňEi3řpírní.

MODLITBA
KMENE OMAHA

Herooolled by Pror. .;l. C. Drrr.role

lY PCrarirriorr írorn Atico C. Ftrtchcr.rs ''Irdirn Stcry et{ §on3.,

oŇt snoríš E p Forcr r ul .rr tTůl.

B_v pcrrrrissioIr, frorrr "Irr<liaIr Stor_y arrd Song," by Alice
C, lilctelter, Srrrall, }Iaynard & Ccl., 1900.

]

Wa_kon-da dha-ni ga dhe ke, lVa-kqn-da dha _ ni

9""t= D--.B+r.ř r = ,l__ __?s =

I

ga dbe ke, W'a - kon-da dha - ni

.10 .



TABoRENI LLM

gpolečnóho Jrenovatelo 3 gnažít se v přírodě žít
e olnirea 'cl,zorodých- prostředko. uČlt ee být
otálo réně závlel,ý na produktech clvilízoco a
naopak ctále více epolóhat na vlastní dovodnoet
a ooudroet. poDínelre-lt tedy některé zvláštní
druhy táboření - vodácké, \4/aokohor3ké., putovní,
na sněhu apod. - ktoré bychom také rrěl1 dobře o-
vládet. ale kterýn se d0kladně zabývoJí Jlné or-
ganizece a časopl,sy| a proto Jlm v BV nebudon€
věnovat takovou Pozorno8t, gtoJÍ před nám1 .Jako
nooný eloup- výše zoíněné tábořoní po vzoru pří-
rodních národů.

- být vhodné pro naše geografické poměry. zvláštĚ
pak podnební pásmo;

- být dostatečně známé, abychom měll dostatek in_
fornací;

_ ne6ní ee yydělovat_z.přírody p€vnýnt (nepř. ka-
uonnýnt)_!ory; 3tyl žlvota by něl'být-co' neJ_
Jednoduěěí ... přltoo však .iechnlcky- dokoňa-
1ý e oalebný;

- ncr§lo !y Jrt Jen o předlohu táborntckých tech-nlk', nýbrž l vzor nrrbvní,. popř. duchovňí.
RýeuJí se z6tín třt etyly'. třt okruhy vzor0:

l) Severoaner!.čtí tndlóni. předevšín Indlání ve1-
kých plání. původní seton0v vzor, který bude
ná3apiš neJrozšířeněJší1 nebot Je tu tiadlce,
dokonalá rjčelnost i malobnost,, neJvíc potřebné
l1teratury.

2) áLeeácí. anerJ.ětí hranlčáří mtnulých etoletío
soěr volm1 blízký předchozímu. nemá však do-
eud nnoho etoupenců 9 Je u nás v počátcích
(eoučasnY ča. tranplng e ním není totožný).
Literatura něJaká Je. není však větštnou pře-
ložená do češtiny čí elovenštíny.

3) Evropeký člověk pravěký a protohletorlcký -
sněr nazjwaný experl,Dgntální archeolog1eo přo
nepřátele clzích vzorŮ elce věc Jlstě lákavá.
ale snad Ještě náročněJší než obě předchozí t

Experlaontální archeolog1o v zápedoevropských
zemích ná evou tradicl| ale 9n1 u nág není. n€-
znáaó. Odbornó líteretury Je poměrně doet. a-
však příruěky, vhodné pro začínaJící oddíly a
kmeny chybí. Přeeto věříne, 2a zázentl před-
etavovené naěírr neJetaršía a neJlepšín oddílem
(Brk0v Neolit klub), Je zárukou úapěchu pro
dalěí záJence.

Návody, zkušenoetí a poznatky ze všech gměr0
ge budou obJovovat vedle aobe. Je tottž dobré
srovnávat a obohecovot s9 novýní dovednoetnl,
odlí§nýní technlkaoí a neznánýnrl příotupy.

Je neJlepší typ příctřcšku v lcsích, určcný pro
lenší ckuplny. Povodně byl gtevěn pro !,ovecké a
rybářgkó iariy v Adlrondackén pohoří kolea roku
l8@. v oouěosné době 1e pro 6vou všogtrannogt
nadóle budován např. při světoznáDóo APPA!_ACHIAN
TRAIL. nebo na březích aoerlckých řek pro vodáky.

počaeí a Je lepší,, než uzavřený d0l.
přístře§ek BtavíDe u legního preuínku. orlonl

tuJgne J€J Protl přev!ádaJícínu větru. ýybavuJe{e
JeJ eekerou. pllou, šňOrou na sušení a wakaneo.
poslední táborník naštípe záeobu dřeva a zanechá
v krablcl, trochu cukru. ěa5e a goli.

Hodně zdaru a nodré oblohy Vašln gtezkánl

ADIRONOACK LEAN-TO

Letící sokol

Poznámka:
- lppalachlan tra1l Je neJdelší pěší traea přee

APPalačskó pohoří. Př€6 3ooo km dlouhá tra6a
vede z velké částt dl,vočlnou , Js zánérně urče-
na Jen nalým akuplnán, Je bez telefonu, fyzícky
náročná. přespává 9e v A. lean_To nebo vcnku.
Všechna výb€va se nogí 6 sebou.

- Tínto nechceme \ryzírvat k hromadnénu budování
podobných přístřešk0 v naších lesích, které
Jeou už beztak dost přeplněné. podobný přístře-
šek Je přece Jen větší zásah do přírody než ty-
pí,, po kterén ]ze běhen chvílky zahladít všech-
nY 9topy. Přesto Jeou místg, kde by stát nohl -at už Jako náhrada za 9táv6Jící nevyhovuJící
příetřešky, či nevzhledné boudy. ndbo Jako nový
záchytný bod.
\rždy Je však nutné stavbu předen domluvlt
e místnírn leenín správcen ! l l

.11.



Stopou pravěku
epoJováne 8 motívecí o Indíánech. kterou neopa_

Ceot6 za lesní moudroetí Je dnee většlnouza
a

Strn vyvlnutý pro potřc§ pravěIého tábořcní

í.lyní k vlastní náplnl. Do pravěku 9€ lzo vy-
dat čtyň!1 směry. které na gebe částečně navežu-
Jí. Pokueoe se ilorovnot J€Jlch možnogtl e 1.ndíán-
gkou úotívací.
l. První Je ceota nepodobení pravěkých člnností
o kaaonen, hlínou,, koatl. kOží r dřevenr, dále
tkoní čt tepání prvních kovových ozdob a gtavba
obydlí. Tyto znaloetí podntňuJí další r0et a 5ezde naprosty nedoatatek névod0 e podkladO oprotllctodlce, zpracované pro woodcreft.
2. Dobrodružné obJer4y unrožňuJí experítnenty, obJee-ňuJící docud četnó bílá níeta v ncpě znaloetí o
neěern prevěku. Tuto obJevnou co.tu aa1 těŽko naJde
někdo v indiánaké téoatice.

3. Rekongtrukce pravěkóho žl,vota e nl,ntoeo clv1-
lízačních prvků Je náročněJší. než 1ndlángká.
chybí tot!ž zázneny duchovního evěts pravěkých
l1dí, předevšírr písně. modlttby, obřady. ale 1
popte běžného žlvota, ozdoby a oblečení. Inforna-
ce Jgou závlslé na archeologlckých nálezech a
etnograf tckých paralelách.

nuloet být ceetou k budoucnoetí, zdroJem odhodlá-ní k radtkélnlm změnám vztohu k přírodě a vlast-
nínu životu dřív, než k tomu budene donucent de-
vagtací prostřodí a 1ldských vztah0. Není enyslenr
dokonale napodoblt prarrěk, ale spíše hledet ú
Jednoduchénr přírodnín žlvotě dóvno ztr6c6né pou-
to mez1 člověkem a přírodou.

Prahy Jt přtpravuJí M6mut1. oddíl s desetíletou
tradící, kteří Jako první u nás začal1 tento ná_
mět propagovat. vT6tava s názvoíl .D€n U Moírutů.
má v nuzeu v Praze na Florenci vernlsáž ve čtvr_
tek 25. lo. l99o e potrvé až do ledna 199l.

Doufáme, že naše ínfornece vyvolá poleníku a
J6]e z\édaví na veše názory. ZáJencí Ó apolupráLcl a o !a/užítí nabízeného námětu Jsou vítáni.plěto do Blzo!!ího větru, nebo ee Ózvěte přímo na
adreeu: Jiří Červlnka. áaráškova L4, praha 4,
149 oo. ROzné pohledy na noudrost přírodního ž1-
vota mohou přece přlnéet obohacení všen.

Brko, Hombre

-I2.
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TÁBoŘpxí v rÝpi
Jo to anoho próce a úsllí. než ee bude vaěetýpí alecpoň vziJáleně pódobat indíánekéau ltanu.

(pokračovánt příště)
wanblltanka

něJší pouzóra na čelenky a oeobní předněty. \a/ší-
vané tašky,na_§Pousty.věcí, které iřr p

dněty. lryší
pravén ín-

dlánekénr tóbořehí neŽbytně -každý wbodc'rafter.
kt€rý to 9 Indlánv oveií vážně.'ootř6bula_ -kt€rý to 9 Indlány oyeií vážně.'potřebuJe.

7 dlcrvěná É,e.ta - ra}šlěa
8 nogítka na ďítě
9 Ložcštna _ ňiň- D

|0 kOlí§ _ rlhlnpaepa
t l pourdro na núž-t2 taěka z ncwilělané Lůžc
13 orlí perut -

14 par{leě

@\ ,g
Ť-
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3tl?!rl1_|.De 6chopno9t naalouchat rootlínáD,2 néo prozrazulí. ktcré z nlch nÁna {{ar -h;|ťť ť:.r.l9ž!?:yJr: i..:ig ;-;i;ň-il;"' ii;;;';6ý-gP: :el€"li ž1l1;_žtratílt lJ,ě "óňóř^á;;';";i;;-chat zvířatoo-. když nen náUržěj{ ;ňj; ó;;y';;;;-ní. gníchu, láeky'a potrav-y. oěiriii"l.ne 6anl, s€-11. irlsT, láeky. a potrav-y. oěiriii"Jene eaarl, ge-De od těchto gvých příbuzných a potoD _19me udlve_

Sun 9691, duchovní učttel e medicínnan z knene
ChlppewaJo, ae narod1l v roce 1929 v roz€rvácí
Whíte Earth v Minnegotě. Jako nladý chlaoec 99 u-
č1l u ového 9trýco. taktéž kmenovóňo oediclnmana.

SVOJ úkol nevldí Jon v dalšín provádění docho-
vaných tradlc vlgetního knene a ootatních tndián-

0
a

a potoll Jeme udlve_n1. ž€ nožeme Uýt tbk čaetÓ-znúdEňi-e Óě"reii.--

říká v rlvodu cvé nelznáněJší knlhy -The tíedlclnolťhool' (l,bdíclnové řo1o) šuň s.ái] 2e vám te elo-va něco'říkaJí? že var,-óo-ňrrióňiie-po""tutrrtE. T. setona? NáD teké. Alb nápředbíheJme. Dneeuž a0žene zečtt od zečátku.

Je všechno.'co poškozenénu člověku poaáhár co JeJžnovuuzdravuJe a zoceluJe. ].lOž€ to byt upřtmnY- -žnovuuzdravuJo a zoceluJe. ].l0že to být upřímnY-
rozhovor, nové_pochopení. crdečný dotyk, .toJňě
Jako Jedne_ ze l5o bylln_, které oedícíňoan poúZt_
ro3hovor, nové pochopení. crdečný
Jako Jedne ze l5o bylln, které oÓ,vá, ale také tance. nodlltbvl obř,prožltek vlagtní .víze-, goznánt olryolu života avlestního poelání. Jen tak Je štěeti., n€JúčlnněJ-ěí rnedícína, možné.

SUN BEAR: oTEVŘrn SVOJE oČI

. Z€ponněll, Jene, Jek naslouchat příběhOo a oís_
1}?.: í!?.ó k.nán přínáší vítr. Zapbonělí lgne'ná_oroucn€t noudro6ti ekal. které_Jeóu zda gé poěát-ku čaco. ,zeponně11 3eme. 1al "aŠ-vóai ÓUĚá.5iwj.a obnovuJe.

KDO JE TO SUN BEAR ?

vé, ale také tance,'nodlltbyi obřad - předbvšín

.L4-
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K docílení této 'vlze', kt€rá hraJe v žlvotě
Sun B6ara rozhoduJící rllohu,, naponáhaJí doepíva-
Jícín índlánakýn děteo Ještě dnee tryzkoušené tra-
alíca. po dovršení čtrnáctého roku věku Bo na nl

roctlln.

ceetu k 'velkénu Duchu'.) Aby člověk tuto coatu
nepřcěel, nucí ee učít žít v bdělé. avěak uvol-
něné pozornogt1.

sun B€ar.

mor.

'... Rádl clyšíme, že ee řídíte prlnclPy_Ern€8_
ta tňónpgona Seiona. Je to vskutku velký muž, kte-
rého Je'hodno náaledovat. ...'

tí. I

BlDtnlJl

aŇry.w

!..,

"Ť+
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Sun Bear (Sluneční nedvěd)
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P 0 Z O R na noÝou kontaktní adresu LLM :

Liga 1esní noudrost1
P.O.Box 7
1 69 00 Praha 69

Kdo má zájem o osobní kontakt se zásbupci náČe1-.
nictÝE : návštěvní hodiny sekretaríátu jsou kaž-
dou středu od 16 do 19 hod. Adresa: Praha 1,
Senovážné nárn. /dříve M.Gorkého/,é.24, 5.patio,
místnost 5O2. Blízko Hl.náčlraží čSD, jeanú sta-
nici trarnvelí z yáclavského nárněst

INFORMACE, OHLASY,
ZPRAVY, INZERCE

Na tornto místě vás buderne v rubrice ltpsali o
nás ... a hovořili ...il budene infornovat o pu-
blicitě, které se LLM dostane ve sdělovacích
prostředcích. Naše "sítěu však nestačí všecbay
Čl,í.DBy a relace zachytit a tak Vás prosíme o
epolupráci : upozorněte redakci BV dopředu nebo
až zpétaé o každé zrníyrce o LL]tl nebo o Setonovi.
Poku§ nůžete, zašlete č1ánky do arc}i|vu LLM nebo
aspoň zapůjčete k ofocenÍ. Tak tedy :

lseLr-g-lé9-ggc
Nlk-a, ó, 34/1990 , /úvaha o woodcreítu v ČsOp

též v č. 1-2/1990/ ,
Hanácké noviny, 29.).199O
Moravskoslezský ťlen, 4 .6.1990
Vandr, nulté óíst-o /1990/

.AhoJ na sobotu, č. 31 /27.7.199O/.
Howgh (příl otra Rodokapsu), č. 'l a 2
Lidová dernokracie, 10.8.1990
Mladá frónta (Jen t.vydání), 14.8.1990
ABc, ě. 23/1990 /z ilat*y/
[,11adý hlasatel, č. ,| 1/1990

e-!gysšili-:g:,
čs. rozhlas, 3.6.1990 /ve veěerních zprávách

o sněmu Lllli/
Čs. televize, 12.6.'|99o /ýe ViašŤovce hovoři1
čs. rozhla g, 23. a J0.6.,3'g5")§'"3r:tiilýorl"

vŽdy dramatizace Setonory povídky + inter-
view o LLM s loganem, Hehunem a Bíninijiw

všEM AuToRťw oÉr<u,rom zA pRopAGAcI !

ková, Kosrnák ova 36, 615 00 Brno.
V létě přije1 z Anglie do Českoglovenská,

mimo zástupců Order of lťoodcr.aft Chivalry /pÍ-
šene o nich na jiném nísté |, také pan H.Kíng,jeden z nejstarších členů (B5 ret) Woodcraft
Folk. Vyprávě1 nám o jejich před- i poválečné
činností a velrni se za j írr,a1 o obnovenou LLiv'I.
'Iěnoval nán do archivu rnnožství staré anglické
woočlcrafterské literatury a další cenné věci.

Náčelnictvo LT,M a redakce BV noo děkuje :

- J-Gilloví za zajištění tisku orlích per ,
- D.Janákovi za zajištění výroby razítek ,
- V.Svobodové za přepís tohoto čísla BV ,
- L.Ruskovi za poskytnutí svých krásných grafik

našemu časopisu
kmenu Čeptabhanů za výborný časopis Březová
kůra ,

- Z.Laitovii A.Okánikovi, J.Paukertovi, T,.Pe-
chovi, Z.Poubgvi, M.Pultrovi, J.Sikorovi,
J.Stárovi, J.Žáčkovi a sušickým 'lí.Raagers CC
za to, že se jim aena, za 1.ČÍslo BV nejen ne-
zdála příliš v7soká, ale rydávání navíc ještě
podpořili finančrrínr1 dalT"

Někteří z členů LI,M strávili celou dovolenou
na táborech (děkujene za pozdrary), jiní se rry-
pravili do syěta. Platilo, že čím starší, tím
dále. }iapř. bratr Sýc se v7pravil do Kalif ornie,
bratr Ink (81 let ! ) za synem do Austrálie. 0d

ři a žít by tan Ink nechtěl. Za zmírtku stojí,
Že jeho dopis šel do Prahy pouze 6 dnů !

Jménen amerického velv7slanectví blahopřál k
obnovení liry a popřá1 do budoucna vše nejlepší.

Ještě více nás pak překvapil dopis z Washing-
tonu z 31 .7.1990, v němž pan C.Munter přeje Lll/t|lbest of luck" jnénern Unitetl States Department
of state (ninisterstvo zahraničí).

Redal,er Blzoního větnr žád,á ptalÁ§ jcdnotlt-

Heré nál pošlctc.

f 
" 
t:^3řt:n3"o Íiti, ii,3.í3i3T3*.B" :i: 93 iti",

ÓÓiňEir B.T.Setone. jak tndlánskou posunkovou
ňluvou vyjedřuje blzona.

rnÁVE VtÉrc t rrako svou první publtkacl vy
la LII pro 8vé ělerly konpletní ěeskou lmlžní b
bl1o8raftt E.T.SEToNA . Do kaži!ého knene bude
alán-t výtlak zdarua. Ostatní zájenc1 st mohou
brožuru 73Z atr./ objeddat na adreae : T,Tu,
P.O.Bor 7. hahe 69l SC 169 00. Cena l0 Kčsi' řňáňi"' á, :- Ě; ňá' poliovňé. -Ťýaa"ó pouie t f o
výttalú.
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SOUTH SHIEL.DS
10.B.1990

Letošní naše vzpomínání a oslavy
1 30. uýročí narozen í E,T, Setona vy-
vrcholily počátkem srpna přímo v je-

ho rodišti v severovýchodní Anglii,
kam se vypravili bývalíčlenové Ligy
čs. woodcraíterů, Mahykan* a Stříz-
lík, aby zde v předvečer uýročí polo-

žilijménem Ligy lesní moudrosti kyti-

ci karaíiátů před rodný dům, pod mo-
hutný javor s pamětní destičkou, kte-

rá připom íná, že se zde 1 4.V ll l. 1 860
narodil Ernest Evan Thompson Se-
ton, malíř, přírodovědec a spisova-
tel. Stuha v červenomodrobílých
barvách připomínala udiveným ko-

lemjdoucím, kdo a proč zde květy
položil,
Podrobnosti v příštím čísle.

x foto na společném snímku vpravo

'
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