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Je absolutní ticho. Trochu nervozita, trochu t šení. ekáme. A už p icházejí. 
„P ináším sv tlo krásy, jehož zákony jsou …“ Za íná sn m.

    Sn m mám spojený se slavnostní atmosférou a také trochu s obavami. Když 
jsem byla menší, trochu jsem se bála, abych n co nepokazila. Te  se trochu bojím,
abych na n co nezapomn la. D ív jsem se strachovala na sn mu promluvit, pro-
tože tam jsou p eci ti velcí a d ležití, a te  se bojím promluvit, protože si ti menší 
myslí, že tam mluví práv  jen ti velcí a d ležití.

V život  kmene je sn m nejvýznamn jší
událostí. Stanovy Ligy lesní moudrosti 

íkají: Nejvyšším orgánem kmene je 
sn m, který rozhoduje o všech d ležitých 
záležitostech kmene. Koná se minimál-
n  jednou do roka. Nej ast ji bývá ven-
ku pod širým nebem, ale také v týpí nebo 
v zim  i v místnosti. 

Sn m má n kolik povinných ástí, jako 
zahájení a zakon ení a n kolik pravd -
podobných ástí, jako udílení orlích per 
a titul  anebo volby. Zahájení probíhá
v tšinou citací zákona ty násobného
ohn , což však není nem nné dogma. 
Vždy je ale p ítomen ohe  p inesený bu  
pochodn mi nebo zapálením sví ky.

Udílení orlích per za spln né iny je d -
ležitou sou ástí sn mu. Ješt  slavnost-
n jší je udílení titul  lesní moudrosti 
(titul znamená ur itý po et orlích per). 
Moc se mi líbí, že o titul žádá vždy blízká 
osoba a ekne n co hezkého o doty ném 
jedinci, který titulu dosáhl. Pak p edstou-
pí woodcrafter s nejvyšším titulem lesní 
moudrosti, který na sn mu je a pasovacím
kopím doty ného pasuje. Bývá to vrchol 
sn mu.

Další d ležitou sou ástí sn mu bývají
volby. Nejd ležit jší je volba ná elníka 
a ohnivce kmene, ale i rodových ná elník
nebo len  ná elnictva i Rady orlích per. 
N kdy se k takovému hlasování používají 
fazole, jindy hlasovací d ívka.

T sn  p ed koncem bývá Chvíle prav-
divých slov, která se pak v zápise objeví
jako „Diskuze“. To m že každý v kruhu
povstat a íct, co je pro n j d ležité. M že 
chválit a d kovat, ale také kritizovat 
a vytýkat.

Na úplný záv r je zpívána píse  „Modlit-
ba kmene Omaha“. Pak se postává kolem 
dohasínajícího ohn  a nikomu se nechce 
už jít, protože si snaží udržet doznívající
slavnostní pocity. N kdy se ješt  rozprou-
dí další hovor, n kdy si lov k odnáší ty 
okamžiky rovnou do soukromí spánku.

Možná i u vás máte podobný slavnostní
ohe . Možná podobný rituál s jiným jmé-
nem. D ležitá je hlavn  slavnostní atmo-
sféra a pocit sounáležitosti.

S modrou oblohou 
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