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coToKVA- 1990

Celkový pohled na tabořišté Bílého Wampumu na Brdech,
kde se konala po mnoha letech opět Iesní škola LlM-Óotokva.

Vyuka stavby typl.

Hudžin - předseda poradniho sboru při rozdělávání ohně
třenim dřev.

Tatanka Witko vyučuje posunkovou mluvu prérijních indiánu.



POJEM WOODCRAFTU
Chcel by son, čo Dožno gtručne, zodpovedať

otázku: Aký cleduJeme cte! evoJou 'lesnou mrl-
droeťou'?

Štúdtum prírody tvorí podet9_tnú záktadňu na_
ěeho progranu, Je však nte cíelbrn pre eeba, l,bo
pro8trl€dkom k tomu, Čo zvene gvetovÝm názoron.
V poJatí našom štúdtunr prírody zúrodňuJe napo-
kon nlelen íntelektualltuI ole tlež mravnú nešu
poa tatl.

prl pozorne5šom hodnotenl, setonových spteov
dochádzane poznatku, že nínl §a tlahne akáEí zla-
tá níť - uš!6chtttá enEha víe§ť čttatele k uvedo_

tllohou dnes.

Ětrn vlac vnlkáoe do ducha woodcraftuI týD víac

3táva plánon výchovnýn a c€9tou žlvote.
, }ť chápeoe woodcraft ako žlvotný názor. .ako
setoňov filozoflcký ternlnue technicue. votne
oreloženo znanrená:'nrJdrogť leg9 (s€ífertov tor-
hín). žtvotnri gílu (llfecraft-Sečon). Znamená te-
da ÚÓodcraft radoatňý názor na svet. lrybudovanÝ

Woodcraft učí. Jak poatupov€ť na vel€hory. po_
znanla prirodzenou ví/voJovou ceBtou. aby snó u-
ekutočnílt v 9eb6 znóvužrodeníe Ducho.

lltoodcraft neučí reletívnyn, vedeckýn a ftlo-
zoflckýrr problénom, avšak tělegne_t. dúševrie1 .zoflckýrr problénom. avšak těleenej. dúševnel.
1ntelektuclnel a duchovneí orakei- prakaa gáJ e duchovneJ praket. Prakea gá1ntelektuclneJ e duchovneJ prakel. Prakoa 99
preJavuJ€_ 9tavbou našeho kaiekteru, našeJ vele
vzdorovať chlnéran relatívnootí, piogreeivnou
enahou o zučtachtenle bytností. Tbkořý karektkaraktcr

ltrodcraft učí požíť slobodnú v6Íu k nalwššte-
nu vfioJl, dáva eo l,pao žtvot .e modrou oblóhouv pozad{-, žlvot radogtný, J9sný a PrGtý, Jakazur nebies.

. vlene dobre. že k tý,nto_ predpokladoo riešenla
žívotných otázók doapeje ťubetvb vývo5on. wood-
crafterské luiráctvo eí. zjednalo nrrtdroěť. ku kto,

gnanou o zua.§acntent9 Dytnogt1.
vybuduJe v aebe trvalrl harnonlu.

crafterské Juiráctvo e1 zJednalo ť. ku kto-
reJ doepelo eanovolne. §řanovílo gt lu ěko ceetu
k dokonaloetí-. z ktoreí Dorr§tává w§ařka_ la lí{a
reJ doepelo eanovoTne. §tanovílo 9l lu ako cegtu
k dokonaloetí|,z,ktoreJ porrttáva všeřko, čo žtJe.
čo obeahutre křásu. allÚ.'pravdu a láeku.

Vlll,an ValoÝrě - IanoH.

příDo DayazuJe. Stat "PoJú roodo_raftq' Je přev-

poznánxa redakce:
tltDr. Vllleu Valovlě /L9OUI%L/. lékeř a ftlo-
sof. Vedle l[lloše Selferta nejvýinaurrější postava
hlstorle ěg. roodcraftu. [áěeinit Lt§-Cc. rood-
crafterů v leteoh 1931-1939 a 1945-19/+8. Eoit j9-
tro vedeníu dosáhla Llga lu, nebořtro vedeníu dosáhla Llga lu, nebot
navrracel loodoraftu jeh ho porná-
ní prevého eryslu Seton kteď po-
važóval za světoyý názo tneěné dílní prBv€no §ryglu i

važoval za světorý
ní prevého eryslu Seton kteď po-
važóval za světov5l názo _ _ tneěné dílq
ke Eeréur se brrtténe gtáÍe vraoet. Ňe Jcho poj.etíLe Eeréur se brrtténe gtáÍe vraoet. Ňe Jcho pojetí
roodlcraftu. clovencLou tty. ,eldensLou ěLolu /poil,
le tábořtště lalťlen_v Nír§ch Tatrácv <lner LIil
oříno navazu_ie. Stat "Polen roodorraftu' le přev-

.1-

příuo navazrlje. Stat "PoJ€D roodoraftu"
zata t čacoplsu VAltsA roě. VIII /1931/.



ČISOPISY LLM
Ng první číslo nošeho čaeoptau nepřlšlo onoho

ohtae0. Ant Jo.e Je nečckalt.-vždyt jeoe v závě-
ru zd0raznllt. žc ̂ tde o číclo netyDtcké. Proto
ohtae0. Ant

, ž9-J9e o číclo netýptóké. Proto
těn několtka pochválnYo a třeo neepokoJenýo od€-
anáo - co ee týče obgahu _ nepřlkládáoe význanu.

l948.
pro íiplnoet Ještó zrtřne pokuc Wablnata obno-

vlt rnydáúání vatry 1lcaálně v druhá,polovlně 70r
lit. wělo agt 5 ěílcl,, ktcrá neněly špatnou rlro-
veň. wábtlato v§ak nclěl kolen eebc-doitateěné
woodcraftergké zázení (a tudíá an1 potřebnou 0o-
tlvacl) a tak když cc doctavíla tehdy ákonttá
pereekúce, byl 1 tento pokuo ukončcn.

zrráo - co ee týče obgahu _ nepřlkládáoe význanu
Ale byl tu Joště Joden typ odezrryi ktgrý te vzt
hute k názvu čagoĎlou. A těchto oár doole0 a o-

VZte_
hule k názvú čagoĎlou. A těchto pár dople
eobních odělcní ná! tnoDlrovato k rcdakčn

',nopí,rovalo 
k rcdakční po-

znórnce.

lé
r)

2l

pontn€ng-I1 souhla€né a nedšené,, daJí ee zby-
reakce rozděltt r foroulorrat do tří otázekl
Proč se woodoraftereký čeaopla JOenuJo tak
bl$ (Btzoní vítr)?
Proč se neJmgnuJ€ vAlaA ?

3) Proč 9e neJDonuJe Hl_AttATEL ?
Ad t) Tímto 9e neníníne zabývat. Do.t€teěnýn

zd0vodntnín názw (BV) 5e podle náa klíčová cte3-
nolnenná sotonova atař. ottětěná v prvním čísle.
pořud Jí někdo nepochoptl (čotl-U Jr v0bec),
další lrysvětlování nelá conu.

J€non Dalou poznánku k eouvteeJícín výtká0. že
u náe bizont níkdy nežlll. V době. kdy peal Seton
gvou etaT. bylo v'alrertee=9at tollk btzono, koltk
Je Jtch dnee-v čs. zoologldR-ých zahradách ...

ld 2) e 3) e déle ... Při výběru názvu čteogt-
9u lgme'eanoŽřeJoě atált před o6tížnou volbou.
chtělí Jgne navázat na bfialý lígový časople. A
v tom býl problém. Ťottž kde (kam) navázat? Na za-
čótek, konác nebo enad proetřédek? xned vygvětlí-
í16o

.,&l'tlť r_.-a rodÉd
IEnrE&

ý r. l9žl-, dále pak

Ťo ra§ak rrení lĚechno. td€ové opory. v _hígtoríí
Liov 3 eebou neclv dalšt obohacení nabídky tltul0o
Řořl v r. l92Jt odóhází z LLM Mtloš sglfort, abyKdyž v
založL
řeř ř ř.-is2r-Úéhézí z LLM Mtloš satfert, aby
zaiožtl no\rou Llgu podte svých _přodgtavr_\aydávátá, vlÉtní čaaoóía-'Legní noudrogt'. Wšlo pouiei-vietnt čeaoPta' ]Le9n! ňoudioat'. W{l9_pouze
iěJtňg-iáiá vyoóins t)-číelo_i trit_ěné_v itckáirň -
Í r. l9Ž1, dáie pak lrychází-cyklostylovalÝ !aa9;píe -}budrogt lesa - Hlaratel' ež,do r. l928i kóY
boarrrií ooět ke aoolení v 1ednu Llou. A konečněbocnaií opět ke epolení v Jednu Llgu. A konečně
v onrní obl. 30. lei, kdy xlmateli t4ydávaný ná-v onrní obl. 30. lei, kdy xlmateli t4ydávaný ná-
čei ntc tvbr, ( k t€ ré _ 

p řcdg iavovalo t zvr. 1ard919!9_9škólul. newňovoval' tar. pražskéDu caěru, rydává
pražsÍ,Ý krcň Eílého §lunŇratu ,opozlční, l1gt
'Slunovret' .r.

v Bv čalto cr.tovat.

lt obnowní této tradlce. redokoe

\zAf,rRA
Lx/Ní MoUDFolŤI.

.,r.
L,



čoroKVA - rrsNí šxorn LLM

Co to Jc Čototstu?

Jíž Jate poobo9111, že to !e looitotftercká
lcaaí šLola zenřřeaá přeitevšíu rra výohonr vúdo0.
odlud sl všgl wal náaev a traitloe?

Y zápedaí šágtt atCtu f,er Yort leží lereio
CbaUteuqua a u něJ 3teJaoJnenná vesa|,oe, itaes uř
vlaetnč uěsteěko a letorlsLo. Jnáno pocbází l
1rotózak6bo JazyLa a zaaneaá illísto v leaíoh,
tde ae poille legendy někilo ztratíli. Zde l 2.
9olovlaě 19. ctoletí začeta uetodlstíoLá oítgl
9ořádat aetratlíční osÝĚtoÝá e vzd§lálBoí Lursy,
tteré ztíby líalaly obcovgEou popularltu a rozší-
řlly ae po oclýoh §poJe4ýoh atáteoh, tatsže ge rĚ
hovoří o oeléu bnutí robáutauquai /o-latuJe do-
Olee/. §peLtrun ťu§ §1o velní Ělroká, přlzp0_
aobralo ee potřebán a požailavtůn. 0he,:rakterla-
tlokýr r?g€! §lo1 že šlo o Lrrrgy příležítostiré,
vltštam ko.-,ó v nctrtóíčrún proetřcrtí - v přÍ-
rodě, táboreoh, letovlaoíoh apod.

E.E.Set@ příJal nabídlu této aběbnutó tn_
ctltuoe a v JeJín ránoí neúlgmě Jegtt1l po U§A a
přeilnášel o leaní nouttroet1 - a to aelen rood_
oratter{n. Bra3l ae 1 v Auer"iol6 Díze leoí nou_
drostí uJíná pro nlilorgkó trrrsy název- Cbautau-
9uar l ktlyž ae pat těohto kurg0 ansrlotýoh rooil-
oraíterů zúčaglníl v polortně 20. let plrní lál-

tupoe naší Llgl, přeaeelo gc ouače.í í ito ČegLo-
sloÝentka. Tebdy re 1 u nár d0gl,eitaš paalo Cbau-
tauquao Probíhela ilvoJín zlúaobel l Jedaal eér:lc
Jednoileaníoh yíkeliloÝýoh přcitnállct r parettlo\ýd,
tůázkant, Jeánrr letní táborry /proalevel6 by§
zeJu6na tábory ns Ostrově dáraó touDy aa Beroun*
oe a Da Welalgnu v !í{ýoh !atráoh./.

Fo 2. gvětové válce prob§hly už Jen dvě lcg-
ní ško§: letní ětrnáatldenní v rlcscníIách v ěer_
vcncl 1947 a zlurí týdenní v Krtonoších na přolo-
nr let 1947-48. A na ně vlastně po 42 tetcclr na-
vágala naše lářtJová Čoto 1c§ už tía,
že Jl zahaJoval a pouáhal t Butrrln,
úěaetník a orgmlzátor aE álečn5tch
lcrních ěkol.

V pováleěnén období cc v couladu a tchdcjšíu
trendeu zača\y přcplrovat clrí slove fonetlc§
např. loodlcrraft - lruatbaft a tal vznlkl t qtrat
Čotolva. Iůžete používat obou výrar0: ěotolva 1
Chautauqua. ho purrtlěkáře Ještě dodeJlc, že Ý-rlomogt se la porledních lOO let uírně něnlla l
couěasné merlcké alovní§ uváděJí tvar .šétoklr.
A konečně pro htstorlt tato falta ./ncrávlglá nq
flLttvnín deníěku/: CotoLry 1990 ec lrlěagtn1lo
celken ?8 oaob, záatupců 26t1 hcn0 /něktcré lc
teprve cl§/ste\y E uatavuJíeínr lněm./ a gtráží.

.3.
31n.t ní Jt



MILÝ DENÍCKU !

oD8.t2 ohri třoíl lřov3 totrrfoto - stlóuhr

Taky náD Wanblí na to! poradn!,n ohnl vyprá-v6l. rák z.ložtl{ ln..^ -io-i.,í--]]r]l'
li!,iii*:sJsři:: ![";.ř"i:,I.iillil x.!lílÍ;gkeutokýn otldíle. ale pak ho'otrávtlv nrstřoúna ptštalku_a tek zečalt dělat woodciaft. Hió.l. p.pf.ltru E EEx z€call oělat fioodcraf.t. Nrořed
:l,|91"*y:ll,.:ll:!y.l .pak cr uJái;ii-;ň5il;Íiia.
1!q!tt-;?i!;;_ i;jil;Jiv'ii"iicři";"fi .i|3ť;3:Ipodle origtnálo a poorúejiě.-řJá ÍaňÓ'oněJrá---€lo to neřekl. protožo_to bylo koňeckonco vidět.
!i9p.! íj9t"?Trrl. že ct gt_to.každe0.0gra 1á[-99l 9cr.-., -9 9l .l r9 raégl'J ggrE JEÍchce a když et někdo na košllt po dĚdcěkovi na-
|99! eoqruly vod aóní, J: !o l:ho_věc. Tak Jccr

ždeJ dělá Jako dědcěkov1 na-
|99! eoqrlly vod aóní, J9 !o J9FÓ_v-ě. rlt-5JJr
19}| "3!9i!r.ž9 ?r ně.vělol. Áčkoltv et ecl-trky
iiijl EěÍJiv-Š"řý 3"to ncJí.holky z Logonov.k.cnc l,|ilrdtnl,, protožc qypodr3í hczky Ó rovlt-

,4,

.ký prápory 5eóu'tcl vc víĎioáĚJr.



Nrkoncc Jcnc rozdělalt ohcň ckoro v§tchnl l
!9_ ťc tam bylo kront _náčclnlctv. Ltgy c zbytku
Bílóho waopunu 9c1 šedcaót.

. Bylo_ško_dai ž9 běhu_dlokugc ltdi odJížděll
99]9l_nik!rří bylt hodně zdatcr"; rtý Jrři iařý]utclí_J€t. zrovnr když začrly rndrónókj tencá.Bylo rl to iloc lítor.alc_zrro-rá být vždyckyntcoi nc co ee človtk těší nlpřlštá.

Ftkta
(Z Ftkttvního dcníku oprrle trpt}

N9ště9tí pck přlšcl Tat.nka a zaěatl, Jene sct poaunkovou řeč. Grlzzlv lě nahnal dó orvnlučlt poaunkovou řeč. .Grt,zzly rrě ^nahnel dó prvnlucrE Po3unxovou rgc. g"L?zLY aó nannol oo Prvnředy. protože teJně doufál le když budu mllvlt. -- l a řl YvU r 9 a -9 Á9r- w99 nagvl
rukana. budu gncaltelnóJší. zJíottto Jo9.. že
poeuněíne Je bá
kterou 36 určít
poguněíno Je báJečná a celkem Jednoduóhá věc.kterou ae určítě nauěím. Hlavná 9e nr, ne ní.lt-
bí. že kdVž budu oak něco za{ínavÝho t\r6Frv6v.tbí. že_když budu pak něco zaJínavýho tryprcvovat.
n0žu přlton bez přerušování úkazoýat; Í<Uo ná ríěpro vodu, kdo příložl,t_ ne oheň a kdo-zaníchat-pro vodu, kdo p t. ne zaníchatv kotlíku.

Večer byl eněn. Mtlý deníěku l Býlo to v9la1
oblvéo NeJdřív Jcnt-potně a potíchu čekal1.p0eobtvéo NeJdřív lcnc'potně a ooaž Maholva rozdělá-ohcň'třenln ářtřenín dřev. Pek 39 ze-

čekall,až Mahpíye rózdělápalovaly ohně čtvřpalovaly ohně čtyř cvětel .a příton ce ěetl zá_kon. a n€kohec §lh€gapawln zbpáltla ohcň velkého|(ono A n€kohec §lh€gapawln zapáltla ohcň velké
Ducha. }Ěla na cobě elerrnoetnl korálkové šttyty9YrlE. t-F.9 .lc .U99 9aEYt19Ě!lla x9rElrf'v9 glEyr
zJevlla ee ozářená ohněnr a lgk šla. ozdobv ná-nlctnkely a Já nedovedu popeař tcn póctt" aie něll,ctnkely a Já nedovedu popeeř tcn póctto aÍe nělt
Jsnc ho s.i vší,chnl,.

.5.



NA RYSÍCH STEZKÁCH

hoě erávě ryr? Fotolc. iyl etríává hlryně cllbou l D.toBnou
rvěř

b.

ItBElAcl ,nilr, F(xr2lll 8 rlEoDlclíBo rAlRIlI! @ šWrvA. Al,l|onE lBtslB úl L. ED.

, ukrrr 2J-l0on_

.i-_:-Ť_--:T.-í *řlI^

,o"ruí ee v ,rorfior.sxí_
SExÝcrl usÉlr._xr rov WclÁ-zqí 2A PANťí.€ {rao vE-
treŘxí*o ícel.

eÁot ,vrr.Áru(
NíSTA s orteťr

(l:l )

.6.



Smrt Sedicího Býka
Masakr u poraněného kolena

^rdáloltí, 
o kterýoh builetc nyní ěíst, ge o6e-

lrály právĚ přeil ato lety./

Píše ee rok 1890 a br.(lí koěovaíoí prérlí taou
Jíř tarffra všloDa1 íaternování v ta,Bzvaqýoh ií.n-
illáng\ýoh reserÝaoíohi. Je to gnutaá doba; dobs
itepreee. Proto všeo\y vzruěí zpráva rychl€ Ee
šíříoí'u B€ÝBdgké lllaaerýBce kn€le Palute. Oěekává
se přícboil spesítele, s aínž gc wátí zpět ilo tn_
tl1álské zeně stáale blzonů a koní a talé váleěnío17
kteří pedl1 ve váltsách B bírýDt nuží. lle potěĚe-
al z této newěřltelně krásn6 zuěny iloaavailníob
poněr{ buie itopřáno pouze těn, tilo se Deučí ten_
čtt pogÝát4ý tengo. lat to alespú hlásá ituoDw-
ní oteo aov6 ríry - petutstrý prorots íoroka.

tráboženstÝí iloetává Jntíno Taaeo Drrobů a grětlo
Jeho pozaálí rozta.ačí rndíánv od §gverní Dafoty
ař po hortou At{.zonu. únozí bo vĚaB poněkuil pře_
tváří. a tak se v podáaí aěkterýob obňdníků nlaí
půvoilně 3qg16 6[1nnllwaé učení v nglĚlenkový a
lábožena\ý prouit v7zývaJíoí k oilponr rrůč1 DěloĚ-
dqýu přeuoží.telůu. ile tonu tet í y přípaitč latsot-
a\ýob věrozvěgtů '|Eanoe Duob[ KopeJícího lleilvěila a
Krátkébo QýEa, kteří přto!ázeJí na podzín roku
1890 od aeurdskábo Jezen do regerací rróho Lne-
ne. Když 9. říJru překručuJe KopaJíoí leitvěd po_

ryslnou hnnlění čáru reaervaoe gtandrngi IooX v
§everní Da,kotě, Ještě zřeJně nl}ilo netuší, Ja,kou
ilobnr buile Jeho příohod nít. Ve §tenal{n8 Booku
tottž žlte Jeilen z aeJvětšíob nuřil la,koteEábo Dá_
roda - §ei!íaí BýE a KopeJíoí f,eitvěd ná Jeho poz-
vání.

lěžko říc1, zrla alaqý vůiloe Lakotů otnavdu u-
věřtl v sríb€Dý ldvrat zenřelých tlrrrbů č1 Jen Je-
ko zkule4ý pol1tík poatřebl strnob aťoh goutsne-

novoů, kteří se bál1, že nezaěnou-l1 taačlt,
vzkří§ení 3e JíE t7hne. Fetsteu Jer ře eěkol1v se
§edíoí {ýk dosleohl o voJáoíob, které povolali
uěkteří oprávoové resettaoí, aby uěíl1l1 aovýn
obřartůn plÉlrž, aeJea že la.ueo Duobů ve 9ta.oitlag
Booku podporuJe, ale aán nrr za ěas ln.éíná oeobně
předsetlat.

Zgráta o a}oíoh prot1 tanečrríkůo v kultovlíob
koĚllÍcb, neprůstřel4ýob pro běloěsk6 krů§r ne_
lbaly. ReseíBě!í agent1 §lí zaepokoJen1 a ana-
ž111 se nová náboženství oo neJr7obleJt potlačlt.

úLlalu atoJÍaínu na pru.hu cívlltzaoe ae§lo
nožno labíilnout zboubaěJĚí aábožena\ý syetéuri
neohává ae slyšet správoe Sta,nalíňg Bocku Janea
ao19-8hlín. '|!ento eItlÝLí ketolíL, o něnž Jsou
Jebo nailřízeaí přesrěitčeal, že a rlslĚobeu zníčí
lekotskou kultunr 9 nlhrr,flf J1 běloĚekou oíyllí-
zací, rí.ryslně poníJí ve§keré prtry křeeÍgngké aa-
uky obgažea6 v nyšlertráob petutsEébo proroka l
Jeho řCků a Jlř týden po příobodu f,opaJíoího Xeó-
věda ilo !€geryBoe wsílá odilíl itvaaáct1 trritlál-
akých 9o11oístů, aby v6rozvěste oilverllí. Ale t
In<tíán1 " 

,nífornáoh se boJí kouzla Jetlnoho z
hlamícb obřailaíků Tance Duobů a přerlávaJí gÝěře-
4ý úkor oo rtkou Seilíoího Býka. Seilíoí {ýk však
odnítá 2ggÉhn9q!9

16. říJna 1890 KopeJící Medvěd přeoe Jel Sta!_
drn8 RooL opuetí. DěJe ee tats ga aslstetroe poěct-
aábo sbmu tnittánEká polloí€. Janeá Xolgn8řrla
slarí rlapěcb a baeil itrubého dle ňlá8í konísařoyl
ÚraOu Bro ínitlángkó z4težltostí, ře skutečnou s1-
lou, která atotí n Ta.noen Dnohů ve §tandíag
Rooku, Je §eilící BýL. Zér.oteň navrluJe Jebo uvěg-
nění ve voJenskén vézan{ EiEo reaerŤBgí. Konl,aař
po poratlě s ElnísterEtven války lnozatín od toho-
to řešení ustupuJe.

sEDÍcÍ ďr
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oí 
v lakoteEých reaerta_
obó aíc Jtaóbo nezeJí-

DÁ v5říoí po proudu Bíló
ře§ ao puetíny Badlanitgl Ý rlalĚí l rcggrrBoí
_ Cbsyenno Rlver - ae obřerlůn věnuJe šeetlaet-

Čleaaá skupínr latotakóho kueae tlnn€oonJou.
Yětší.nou ae Jeltaá o tencčaloe - vttoW tělíoí ae
na příchod evýob nužů. [rtyř ae aprávoe raaří
protl, nín 3g6Áhrr9qt, odváití Je JeJíob náěelníl
Veltá f,oDa vca 8 ro!€rrlcc.

EžsrÁ sFGnBsd rďrll úr lrm Ducd-

Bylo 15. proaínoe 1890. !ěaně přeit úsvl,ten
obtloptlo roubeaou cbatu, v aíiÉ ž11 Sedíoí Býk
ae avýn1 ženant a gednnáotíletýu oyaen Yraaí [o-
bou, ětyřícet tří tadíáashýob poltolstů. Ág1 o
llv§ níle dál čekal itle dobody kapítán Feobet ae
wýní Jezito1. Do o\ýše vstoup1l poruěík pol1oíg_
tů aýčí Elava, Jebo záatupoe ae žant Oboleaá
Elava, eeržaat Buttý lonabavE a několít dalĚíoh
nuřů. Seilíoího Býtsa naĚlí apícíbo aa podlaze. Bý-
ěí Elavc bo probuití.l. Žeay začaly běilovat. 9ettíoí
Být Je po\ybea ,,nlě€l a podíval ee aa pollotatu:
nCo tu ohoeĚ?r zeptal ae.
iJaí qýu zaJatoenrr řekr Býčí Blava, .nnsíĚ Jít
na aprávu.i
§eitíoí Být zívl a posadíl ee. 'Dobrár' oilpověděl,
'Jel ee cbl6tnu a p0Jdu s tebou.i Požáitel pol1-
cletu1 eby lu zotín rlal oaedlat loně.

Eilyř wĚel Býčí Blave e §edíoíu Býkeu z cbaty,
zJlat1l' ře ee otsolo shronáža[l itev ríčaetník[
aďního íenoe Duohů. Bylí zpooeal, zapráĚení a
eroltErelí. Počten převyĚorrelt poltolí v ponřru
čtyří ku Jedné. Yyrážel1 ze sebe tÁhró gkř€ky,
pftďÝe.ué ťzvení k §edíoíun Býkoví, aby aougtu-
poval přeil aáeílín. Jedgn z aloh, ltarý nepřítcl
Býěí Blavy loveo f,edvěrlů, přlatoupíl k por.rrčí}orl.
rŤy aí ryelíĚ, ře ho dogtaneš, alc ty bo neitoate-
aešri Lřlěel. Kruh teaečaítů ce gteboTBl.
rJen poJát' řgkl Býčí Blave llídně ev6nu reJato1.
rlcBoalouoheJ aíkohot r
§etlící BýL yšat lúgtal gtát JaLo aeoba a {ýěí
Blara a aerřant Rudý !o--hgvt bo lugelí popostrl
ěít k JeEo loal. Y tn obvÍll oitho<l1l írmeo ledv._
dů pokrtru e wtíhr pušEu, eě něl být poitle rc-
celÝrě!ílh zátgnů aeozbroJeno Yyetřelíl od zcn!
!e Býčí Blgvtt. ZaeÁhl ho ilo boku a snrtelaě bg
zrenll. Poručít ee přl, páitu anaříl wpálít !a ú-
tďaíLa, ele podař!,lo ae lu Eaoáhnout Seáíoího
BýtB. í6Dňř souěaa!ě 3g6Áhr1 vellébo Lalotu ito
týla kulta z revolveru Bud6ho |lonabarta. Polí-
clata Jntíael Olarě§ lul gabíl přeaaě nířenou rr-
lou lovoe leilvěilů. Jeilea z taneěaítů geD1l Obole-
nou Elaru. Za boJe zaěal atarý oírkusový t6ň, še_
dáL Olat Glor1, Eterébo itaroval §eltÍcínn qýkoÝr
Buílalo 8111, předváitět gv6 Loual3r. 8eP1 al B ze
36itní p6§ e zvetlal Jedao Eopyto. Zdóio ae, že
začal taačít Taaeo Duohů. Padlo něEol1l delšíoh
h,tsotú í polloíatů. Bltka skonči,le Jen dílry pobo-
try6nu zágahu Jízdy kapl!áno !99!9tg.

§rítalo. §edíoí Býk teřct ee akřířeqýB lup
kaue uproetřerl patnáctt nrtvýob - 89dní pol1cla-
tŮ a oauí l,erotů. Iezt nrtvýÉ byl í Vrgní lo-
har {7tr Seilíoího lýla, kteď kityai, Jaeo ualý
chlalro, předal otoovu prrĚku velltelí pcynottl
lort 8uíord re elíbql přáteletrí a labírtkou
bntrgtd. Pět maě\ýob zůgtalo leřet á čelalo
!A poroa. V o§šr etále síítlla 9etroleJová

20. l1atoparlu doetávaJí r9t.F!6rí a6entl
rogkaz oa Úňrl pro taitláagló z{tcřltoat1. bJítelegraíío§ ggaJnlt trrÁna vĚccb mgentzátorú
laaoo Duohil. tl gcanenn, ktelý Je odesláe lrlav-aílu štábu geacrdla lclggna líleac, ííguruJe 1
tnéao 8edíoíbo Býla. Iílla ac rorbortuJc v0itoo

teltuJe, a tat Je netoŤo Bulíalo Bíllgrt opráv-
aěaí gettat ge g Scitíoíl Býlcn oaiato.

l2o prosíloe rtostává pottpluXovaíL líllíar !.
Dnr, velítel voJske ve lort iatea' od geaerále}llca. rotka3, eDy g toLaqllíawou Douocí 9edí-
cfio Býta zetkl. §parávoc 8tanrtín6 Booku nalóhá,
.E bll laIotaký přeitáL nJlštěn gvýeí ÝlactaíÉ
llód, - índtárrgkou poltolí. ÉaÍtrí velltet arná-
§ eoublaaí a tín ře Jeho voJáol butlou přípravg_
ní v ráoze.
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lelplěLal Ltcron §cdíoí BýL rolsrít1l v o&anž1_
Lu, L§ ho přl,šrt zatlaout.

§Et rúiloe hlubooe otřásla t§řoe z&orĚeAýn
lakotelqýE líden. BEarrdaí oporrĚtěl1 8tatialílg
BooI a hlerlelí útoělště vc rpřísnělýoD tábo-
reoD vyararuě[ laloe Duohů.

17o Dtoe1aoe itorrgllo así lto trůoqýoh ute-
óenoů ilo tábom aáóellíla Vellé Xo§, Lted ac
nytrí rozEláitel ndaletso !řeĚňovtfro potoLe.
laněíoí línneoo&louw6 ee JeJíob 1Ěíohoden o-
oítlt v těřké sttueoí. Ban ae nyní uo\ýlít?
Bozbodle rDráva o anrtl Sedíoíbo \ýkai Yelká Xo-
he-něohgl glořlt tábor e zaaířtt do reselÝBoe
?1ne Bldse, kdc žíl tou itobou lee§lil.írní Rudý
Oblak, kt.rý Ja Jlstě oohrání přeit voJátry.

Ve steJď rlea ryilalo ltaíeteratvo válktrr ror-
Eaz t zatěan{ a rrvěrnění náčelaíLa llnnecoaJou.
8teJně Ja,ko Joáao §edíoího aýHa uyto í Jebo
Jnáno la ocudn6n 8e3!8lu orga.nlzátorů lanoe Du-
obů.

lírzlo a po plin{65 re probáněly 1etlov6 !9Ý6!-
aí větrry. Zástup pormlu lc po\ybuJíoíob ladlrh0
oblečenýob ilo oDatr4ýob pokfiel zaaypárale
ngěla borleJíoíob aněbovýob vloěel. llnobo llrtí
bylo aeuoo4ýoh. YclIá troha ilogtal těž\ý zápel
pllo a taĚlel Lrev. ileho rpoluboJorzío1 bo nu-
eelí nógt č1 vázt ttB Ýo8€o Žcny a atětí byry
prokřehló a hladověly. 28. prooi.uoe rlorgzí11
La,kotw6 t Uraonínn potoku. Reaenaoe Plae
Blilgc Dyla Jíž blÍako. Y tou uřldělí ětyřr Jer_
deoló oilrlílyt ktrré nířrly L aln. Veltá loňe
acobal lbaed vztyěít na rréu voge bílou vláJlu.
Zaaetlloubo rato, ve dÝě bodíly odpolednp, vgtal
ze svýoh pokrťvel potříaněqýob vykaĚlanou lrví,
a§ wítal nJora §amrcla Whíte1ll*, il0etoJníLa
9eduého Jeadeokáho pluku SgJdoh etát0 auer.lo-
kýoh.

llaeazen{ 7. lravaled,e ilo a,koe Drotí tenčíoíl
radtáa0u ge ulázalo být tragíokou volbou. Iově
vybullovalý plú, Jehol eltta parlla v rme 1875
y bítv§ u Llttlc Blg Eorau do poat6lln{t,o nuže
prÁvě v boJt a Lakoty, potřebmal atíalako1o
§et generáa Custete byla Ještě přírrš t ř,írvé
paněti.

lbJc lbítelale ogDá[íl náčellrítr1 lianeoon-
Jou, aby ge od táto ohríle pcažotal ee aťní
UdEi ,e leJetoc,7. katalerle a náglcilwel bo
ito voJenakého tábora aa potolu PorreněaJho kole-
na. Velká Xoba oDrepbvfi Ěepoten oitpgvěilěl, ře
Jde tfu anĚrell aebof veate EýOJ l1at do bezpeěí
rea€!ÝBo€ Ptle Bídge. Z trolu un 9řtton teDab
tsrev. DůstoJníL ital !říba3 r6n ,Ýěalml, lí-
šenoí Jobnu §hrn8reauolt, a§ rndlá4y dlsbroJfl.

§topař protestuJe:iJeptlí to ud§láte, Je
grevděpoilobnó, že tu doJile I bott, a rtoJlte-lt L
boJt, zabtJete všeohlg tyble řeny a rtět1 e nrř1
váu utečou.i Xhíteíale vša,k trá na avén.
rReděJ1 Je nalňed oóvEáne do tábora, tau !íu
potou Ýe8E9E€ koaě 1 zbrr,něrn nattuJe §hlntn€_
ttlo
iDoDrá, řell§tě VeJ.kó troze, a§ aJelí do tábora
na Poar,něaón Kolenu.r 

o

VoJáot tedy neložlU Deiloalaíbo náčelufre ito
ráolrana6ho Ýouu a kolola zenířtlg t určerr6un
níatu. Y JeJín čele Jely itvě Jezdeok6 eaka,itrongl,
nágledoval lazaretaí vůz a Velkou lohou, nák_
ladaí vozy a zaJatí tlltÁnl . f,oloau rrzedrely
další alvě eekatlrony ee ilvěo velIorářdnt itěly
typu EotobElea.

Za aounra[u rlortz1,l enut4ý průvod t Poraaě-
n6nu lolenrr. 8vé podívaé Juéao ilogtel potď í
kral od Inilíálrů podle starábo krrlbavébo obohod_
níka g kůžeoů, kteď zile ř11. Iěkde tedy talé
odpočívá etatečné sr'doe náčebíka osl.alů šíre-
ného Eoně, vltéze nad 6eneláleu Cugteren. Erát-
ce po Jebo násllnó e!at1 v Denogtí Fct RoDtn-
son JeJ tu pochotal1 Jeho rodlče na gvén útěku
ilo Eanaily za Sedíoín Býken... Vyznavečl laloe
Ducbů věří, že duob Šítenélo Koně, oitlouěeqý oal

těla, čeká !a lo9otr a€Eo

íež voJáo1 Initíáaůn dovolílí, aby ee utábo-
ř111; aeJdříve Je peěltvě spoěítall. Bylo zaJa-
to gto drrcet nužů a rlvě stě třloet žen a ilětí.
Jelílož už byla akoro tm, roaboill naJor lhli-
elile, ře ae oilzbroJení akuptay provede ráao.
Zároveň stenoví,l,,aby La[otov6 rozbíll avá týpí
!B JrřDí straně voJelekého tábore a aeobal Jln
vydet iláfi potrevín a, někol1E rte,EÉ. Do gtanu
Velké Xo§ ilal poatavlt kanng a vyslal za lre-
nooqýn pltůovaího lékeře. Ostrabou tábom poÝě-
ř11 dvě cskeilroq7 Jízrty a !8 návrší natl nín
přlpnvll oDě BotobrtsaovB alěla.

{astele !oo. I!díán{ ae právě hotovílt E
slÉatsu, když ts Por:arrěnénu kolenu dorazíl atl4ý
Jezileo\ý otldíl. §1 to zbytel 7. kaveleríe pod
velenín plrůovníka ilenege Y. loraytba, který se
Ja,lo neJv7šší velltel pluku uJal řízení oetó
akoe. úeJprre adělíl §hltstdeovt, ře ná rozkaz
dopravtt ahuptnu VelEé f,o\y k tratí Ualon Paoi-
ííc a po aí dál do voJenskóbo věze"{ Ý OEze.
loton _ rnl!, ts tonu oěl seDeneaší důvod - poaÍ-
111 <lěloatřgl€ckou Deterl1 nad táboreu ilalĚínt
ilvěua larr6rv. lakoneo neoDgl vyvelít §oud€k
úll§ a pozYel dfistoJdo§ sbm De oalant vítěr
ství Dail l!díá!y.

!u aoo Vel}á IoDr neelnlo Dvaaaeiluileaátíletý
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náěeltríl ztliEa dýoDd e'!!avou ur táhly lotlB-
dostlá 9řoilltavyo lafé mozí boJoaío1 balěl1,
rrcbof rea1 voJá§ poualí lělol:tt velltcl0, r
ltctý!ú, re gtřetlí ýeit čtrnáotí lety ra !1ttle
Blg Eo.nu.

I rlloprá llnnl[ noo nÁ *é r{no. Ráno 29o pro-
ainoe §lo carív6 a zaoážen6. iad Poran54ýn
Lolcnel lún§r hlar voJeneló trub§o f,aralerict6
nrsedl1 !. lo!§ a otůlíČílr fidl,íÁ*ý tábco h-
ř0! Dřrtálllr aDý se lh8ouážalill qrogtřed lc-
ře!í r Jedlálí. Vellou lohu dal1 ryaóat !. !o_
aítláoh přod etan. Pat tyl rozilárr příitěl auoba'r&
ke rnídalt a lllo nárleilovat odlD,rotel{ aLupí4r.
Podlc lorcytboÝB rotbazu nál1 la,Lotovó neJtnc
odevgalat DuĚ§ e rlgřít Je před náóelaftOv sta!.
Pů přlšly na řetlu oetataí zbrall: lu§ a šíBy,
oĚtěgy, rc§r5rr"-aořc... DeatoJnío1 všats ne§l1 s
počten odevzalaqýob zDralí spoLoJeDí, a proto
poslel1 voJálry, e§ plohrgdal1 stan5r. Přrbylo
nětglíI scEe!, aožů a etenovýob kolíL0. Xáelealo-
ral roztsag L ogobní prohlíiloc.

BoJovaío1 etlží 9řeuábe,r1 bn§v, ete poórobllt
3g. Pouae Lonzelaít Žrutý rt& g8taDě11 něEolít
kroI0 laaoe Dugbů a zazpíral Jeilau ze svatýol
píaní uJrĚřnJíoíob vd,ečnítry, řc voJenlké krů§
EeproJdou JeJtoh oilšty. DB rldílílt uhyrí puĚ§
poil potrývty, v nlohž byli zaDrleni, ale JeJlob
hby!ě o a§oo přeěaínly. Jalqýct voJáL to zahr é-
ill, a protoře dogtal ltreob, aavolal eí na ponoo
dÝB LeE láaly. l§ř ee kalLlerí.at6 ýtb}ížllt ts
nladíkůn, Jeden z nlob - Čerqý KoJot - zÝedl na<t

hlavrr uSou, v!.lchett€loútu e třtčel, ře lDrrň
Je Jebo. Je aová a o! !a ní zaplet1l uoho pelěg.
VoJáoí m něoo říkalí, ale on neelyĚel. §1 hlu-
oDý. hĚLou !. nlLobo redřtl a ušl v únyelu Jl
polořl,t. V ton ae ho oboplly ruoe voJáIů. Orrel
ae hlaaitý ťatřel.

Po něLol1tse vteřtaÁob tíoie zabuáoely zcr-
lou LrrJí^am voJenatsé tarabí.ny c ía6láns§ tá-
bor zabBlíla ntčaa atřelaóho ylaobu. Eavelet{.a-
tó stříleil bez níření e !a Ý!eo!rý etreny. Saíh
u Porgněnáho Kolena ge gberÝil Erví. YelLá loba
byl zabít před rrýu gtanen r:lroE tlo ěela. Jeho
nrtvýl t§len pak pronítslo 6alĚíoh sedn protcEt1-
1ů. Berbawní laitlán1 heuěll, 6ír by palbu ÝoJá_
Xů opštorrl1. louse n16 alup1rl§ botwaíLů se
brtíÉly dý!ka!í e holení,. bzy ae ÝšaL í oní ila-
lt la út§l. PlutswlíL lorrytb vytsřlll nřtsol1t
rozkazil. Xeto tarelertrté opuetílí tábor e za-
lehl1. Pa,t se rozpoutalo peLlo.

BotohllssfrB děla g rlta!ýEí hlevaěnl poIryla
svýÉ šrr9ne§ oelou lůmbu 1rrdltínalého lcřr.{ a
ngdělale rozdílu rcrl luř1, řcr.ní a d§td.

IA§Atn U FonArlúBo rciEaA.
OEar aeualoveaý ponlc fotograí1o./lotopaf,nígtl! evOS fotoapa!át tat, ab, neby\y Ýt-
illt ntvé žcry a dét1./

Eilyř Fosyth zaatavll palbu, rozhoetílo se
uáhle tloho. YoJeneLý oitrlíl začel p.ohredávat bo.
JlĚtě. Y§tšt-ua lilllí!il §la ntvýoh. nebo rrnírn_
la. la obzoru se obJevlla těžká nrěna s!ěboÝ6
bouřc. ÝoJ6o1 n§lt itvaoet pět utťoh a třloEt
alevět ra.něqýcb. Šr.epnely B krrl§ z tsanbín st
aeq7bírely. Bfl la?tzen oilvoz raněďoh Jezila0 rto

!€.€ťr!ě!í sDťáw v Píne Rídgeo Útyřt 1a,Lotgt6
nrže a ětyřloet aedn žen a dětí neloží11 voJáo1
na acEytó dřorrřná vozy. Ještě ráao 6íta1 tábor
třt gta pelteaát líalí. !1 teó ležeil na obleita6
ted, tal, Jar Je reatíbla slrt. §1 dáa roztas L
odJezttu. Bouře Jlř §la zde. PaE ge ilen rdrúl v
lloo B bílou tlou, která postutuě ě9I!818...

Y Pnze 2). řttm 1990 Dro '81zoní yÍtra
napaal

Pctr XaJer

.10.



KIWENDOTHA I990

první ročník ee konal ve zmíněnén rooe na Br-
d'ech. za vytrvalého deště. pře€to proběhlo všech
13 plánovených díectplín. Jlž tehdy aněřovaly ně-
které díscíplíny k plnění orlích per podle našeho
eygténu. ltné byly Jen zaJímavou goutěží. Jlž
první ročník byl zaháJen tradičnírn pokříkem.

Každý závodník ei měl vyrobtt během určené do-
by Jednóduchý luk. šíp a oštěp a 8 těmlto zbraně-
ní pak absolýoval dal§í goutěže - hod oštěpen na
délku a na cíl. etřelbu z luku na délku i na cíl,

Běhenr let doznal merroríél někol1ka zněn. Jak
v dtsclplínéch, tak ve aložení ooutěžících. z9-
tímco první třt ročníky byly výhradně záležítostí
knenovou. v dalších Jlž eoutěžtlí l hoeté. Neko_
naly 9o také už vÝhradně na Brdech, ale í n€ Jt-
ných míetech Ěech.

V hletorít Klwendothy naetaly dvě přeetávky.
dané znrěnanri ve kmení. Proto 3e tedy letoe po
patnácti letech konal dvanáctý ročník.

L6to§ní dvanáctÝ ročník zaznanenal dosud ne5-
vyšěí rjčaet v sešlÓst1 ltdí. nikolív ověen v poč-
tú závodník0. Poprvé v híotoríl se JeJ zúčaetnllt
též 3egtry a bratřt ze slov€n3ka. Byl tak výrazem
začátku nových a věřne. že lepších ěae0 pro naše
hnu t í.

Lo9an

oÉrsrcÉ KMENy v LLM

n1 leení moudrogti.

Schozka. domluvenó na víkend 19. - 2l. lo.

epolečně Jeme rozebrall všechny zdánlívě cporné
případy.

Další problémy JBou v organlzační oblattl.
N€JpalčtvěJší "bude v součaené době patrně převe-
dení naJetku nebo práv k užívání klubovny, což

k práct e mledšíotí, naJednou nevědělo, co dát
(což J€ zřeJmě problén většlny ekautgkých oddí-l0). Podle oěekávání neJvíc diekuzl bylo kolerr.hranl,Čního věku.. §gtonen gtanovgných 12 l9t

18.,'19. slunoc
Mřsícc podqiůi}p [.t
r.|tl5 sc nqBrdpch lond

KII,íIND0IIIA
I.r*nik ncnoddlrr

ErNE§Rlllilt§Ott $mn
*r,nrn,
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přílrš n€vyhovuJe, obvyklý věk détí v kmonl, J9
1o _ 15 let. zdá 6e nutnogtí u řady čtno ctano-

Všem1 problémy. týkaJícín!, ce Haté lÓže, ge
bude zabýllat konleer která byla n9 míotě zvolena.

cESTA
DO SETONOVA
RODIŠrÉ
Acl v kažďéu a aác Je ríce ěl, uéně 8enetlc§

zaLÓdoráng torďre vydat !e ne ceatur, hraaiat jlú
lraJ. vldět jlné obzory; rle to onen ngklló, JaLpíěi-tndlánský sptsovatcl Grey Or1 - Sc6á Sora,

SloŽenís Logan

lraJ. vldět jlné obzotY; rle to onen neklld, JBIpíěi-tndlánský sptsovatcl Grey Or1 - Sc6á Sora,
který nrrttl uuže_ vyhletlat_a zaballt lrosnu, aá_It€rý nutl'l Duze vynteqaE a zaoellt xloanu, !
ně, iněžnl,ce, r7Mřské účfuf, zbreně a vydatllět ctaĚúalrgEt lJgof§lE lEgE' auqllg E YJSE9
lé-na "avou velkou cGatu'. ZPúaob žlvota t prd_!é ne "8tou velkou cC8lu-. ZpugoD zt.Yola 1 pm_
ce. rodlna a další okolnogtl náa ovšeu v našleh

Horko a zlua
déšt e rítr
záoed a aluacc avítání
a itrgzný oheň poG hvězórnl
a norá ceata před náiol.

Glrt ucartntlú letďd EillDolE.

c poeílánín podnět0 neotéloJte. ZaJíná náa:
- 3ak dlouho a e Já}ou akuplnou dětí pracuJete

(počet, vĚk, zaetotrpení chlapc0 a dívek)
_ podle Jakého 9y9ténu pracuJet9 (néte_l1 vlagt_

ní rlpravy. proeíme o zaalání)
- v9š€ zkuše4ostí c vělovou hrenlcí a přechoden

do velké lóže
_ Jaké hodnoct1 používáte a J€Jtch podmínky

- zda u dětí rozlíěuJet€ ětny a velké čtny
_ náto_lt otanovena některá orlí pera Jako po-

vJ.nné, např. pro zígkéní hodnoet1
_ váš názor na dělení podle evětel
- vaše návrhy na doplněnír popř. zněny v orllch

perech, hodnoetech a n1,6trov9tvích
plštg na adreeu3
Iva §ynékovár Koanákova 36. 615 (x) Brno

Tgp1

IqeJ, vl4ět

V iludru veršů této báaně lacef,lelda, která §la

alr-ihrš!, 1 ducha nraaící I
|u vC

- Maw6danlr Davle (náčelník
LLM)

- Gananenlna. Brno (vedoucí
sekce pro prácl c mládeží)

- Tekumta. Praha (souhle
zíekán předem)

_ l"letogth€nl,akB, Brno
_ Kruh. Praha

Tapí

čtketka

Bldža
Bruncvl,k

l uuglu YĚJ-9u w!9 wa&Ě ldwggagq, L9gr9 gara

ríe acž btízeká atglýD pražr§b roočcreftcrůn,
joue ceatovall po aáo tak Dr\ýď, a znáq5lch atejgue cestolall po aáo tak ut
Ěách a táboř!štích čt jlďďl a znáqých stáz-
Ěách a táboř!štích čr Jlďďt uíotgch ctálle }rís_
ného Slovenska. lalden, SvatojansH dollna, §_gí rkálg. Eřnícf řeka ne Pod,Mnckén, Tatry,
Forúdl. Slovenské rudohoří, Belo8r Pohroní g
nélto Slovenska. lalden, lgf rkále. Eřnícf řeka ne
Eorúdl, šlovenské rudohoří, Belo8, Pohroní g
další á další. Ty ce všeďttv jek korÉlly navlé_
kaly ne nlt našeho ccctoyání. Ercal po návratu
ttalší á další. Ty rc všeďtrly jek kor{l§t navll
ke§ n9 nlt našeho ccctoyání. Ercil po návratu
následovgla příprava a EoÉ c.tt. přg! Ilqldel-
,ber8 a Sllrbr{elln v tSR r pře8 sl,ce slevná.,berg a llSR e přea slóe slevná

ící bojtště u Yorftrnu

A zase delší cesta přetl náui. eílen bylo
nísto zvané Klngsberns Ležící neclaleko gkotské.
ho něgta St.Andrers, r něnž Je staroalavní a!€jtterší unlverzlte r této oblettl. &e jc dún
a zebrada br. Střízlíka - jlnak profecore-rráro-
dopleu na jneaované un1 tuó jeue u_gkuteěnllt několí,} výje r a západ óo
tlrgného a přece tak lrá La. A anl tan,
ba anl y této chvíll ne ztt lepěíďrglov než v dříve cltove

Snad gítle, suad teD ze horanlje zeuě, jež náne ve zraluo
Eleiláne zeuf boží lír7 .....

lbtvlsůi
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. tledťna z_q5lch dávrlých tužeb se splnlla, kttyžj§eD se svýn nanželen nobla rrevštívít Soúth -

llUo

nlh Nového Founcllandu. A nade všín, povždy.nade
všín kříčící spousty EcLů, třepeýéíc|r hí\ýnr
kří,at\y.

Nazad odltud, severně e zépadně, vystupovaly
sva§l, pokfyté tlbny hornílnl, nebot hluboko pod
těnlto nízlqýni pahor§t se ještě nalézají nej_
sJ,avnější uhelné zésoby Angllre. Vklíněné nezltía tu byly nespoěetné tovérr\y, využívející vý-
bodu levného uhlí a nadbytku laclných poooqí§ich
dělníkú.

Kťtyž jsne se pfocházell, vyprávěl ní o sta_
rén osni.hrannén ťlřevěnén pav1loně, ve kterén
bylo hlavně městské tržíště,. a o ton, jak staří
oořští vlcl sedévall okollo kouříce dýnlry a splé_

Potřebujíce být zaměstrrání a,
vyhýbajíeq se kouřl ta a továrnáu
Uppcr čt, Hlgh Shiel alí, ttto lfié
uznéní větříku z oc postaví,l,! svojl
nalou osadu blízko a noře.

^ _Zde.vyrostly ullce na svehu _ Uell1nrtongká-
3íi!"říin]á3lffT}*3§iHl i§lt3i§:-ís"{}Bi3*'Ieetoc a Cleďoá.

Z19 ro bylo, kde nůJ_otec postav1l svůj
ř:iii*-!il*,;itB:"3:3Ť";{ it*i,"l!"k"3Ělí"
Jeno početné potonstvo _ celken ětroáat dětí.
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ORDER OF WOODCRAFT CHIVALRY

Těš111 Jrne ee na tu ohvílt dloubo a předrta-
vovelí Jele st Jl v netrpěllvén oěekávttrrí všcl1-
JaL.

A pat nedešla. Scdnráotého trpna nayeěerr ge
osYalo do prouollého lega:"Už Jsue ta(§r ttt. E
táboru ae blížt§ dvě postavy lterších ngnželů e
okulttě od týpí L týpí letí zvěst: Angllěané už
tloragt11l

Dolarllt e tal splnllt evůj vznrĚuJící allb.
lollle a rlohn Flngleovl, dva ětnovníct ňádu
lerního tTtířgtva - tlre Ner of loodcraft chl_
Ýeb!o

rla}o byehon s. snall odJa}žíva. Negnělé ěegké
Jary§ at r7Čtrle zrykaJí na bárnou mgltětlnu,
rŮznó pře<lautl§ a útv o lonaervatlvnoat1 Anglt_
ěan0 padaJí Jalo doneěek a tq!.et. tlašl hogtá
Jsou velrl přátelští, eóílní, upříurí a otevřcní
o<l prvního oranžlku.

Věnornll Jaue sc Jln ty třt drly, JaL Jsle jen
neJlépe uohll. Předvedtl Jane jtu to nejlepší,
co rníne a snažlll Jene se Jln vylíělt co neJlé-
pe utnulort 1 součaanoat loodcreftu v OeeLoglo-
yen8lu. Nafottlt jsne deaít\y foteL, nďrráll ně_
kol1k kllouetrú uagrretofonové páa§. rylr tat
aadšcnt atnoctérou tábora, Že rt natáěell l neše
ěerté roghovory, bter5h nerrozrněll.

l&robo nán toho po večereoh t o tychártácb do
oXolí tábora ňapovítlall o sobě a o ňádu.

Naučllt Jsne Je lndlánslé tmce a píaně, ale t
ěeslé národní, ont nág !Úzné g}otské a angllaké
popěyry a akota§ ětvercov5í tenoo. lloc Jaue se
narnál1.

Ale to Je vše Jen zaěátek přátelství. Do bo-
nl§ nán napsall, že se ÝTátí a že Jtbh bude ví_
oe. Jen to aás udrželo ve chvíll, katy oiljížalělt.
Oboust!.mó dojetí přt louěení byio ctuteěně upří_
urré. §lo aán a nlu1 báječně. lat te{y aa roL
nashledanou.

S nodrou oblobou l - Blue a§ t

Igradant

Jetlaoho deštlv&o ilopoledae Jane reděl1 ve
gn§notaín 193rp€e § DgšltrÍ anBrtg\5f6[ lo1cp r
ňáau tegnílo ratířatva. Kityž už Jene sí atoet
zazpíyal1 ěcakýob, akota\ýob a 1aittána\ýoh píaaí1
požádal1 Jene Je, eby aán pověllělí ůěoo o avé
bíatorlí.

iloba aeobvykle zvážaěl a zaěal vyprávět:
Order oí Woodoraft CLlvalrtrl, ě11í ňáat legníbo
t7tířstva založLl Ý Too9 1916 přírodovědeo a
výzkrrnn{1 Ernest Weatlake. Ť1 to ěldÝěk rreobly-
ěeJÉ předĚllť a Jako přírodovědoe - evoluoío_
ntatu JeJ zauJala ryĚlenIa Ernegte lbonpaona Se-
tona o využl,tí eyoluce ve ťohovš ělověka. P:mí
gvětorá vátte qtsázala rozytácenoet 1íilak6 společ-
nogtí a to b5rla delĚí pobídka pro f,egtlelcea _ an-
tropologe, aby ee zabýtal ryšlenkou ťohow no_
vé, lepŠÍ 8g!6rrBoe l1atÍ. Y A"8lll byl v té ilobě

Jlž velnt gl14ý akButlag, ale Jebo ntllterlgtlc-
ké p[Tt§y odrazovaly f,egtlaEea paolííatu natolí,k,
že se rogboill t7tvořtt ang!.íckou adaptaoí neJpů-
voituěJší ryšlen§ - ryělenky voodoraftu. P:raí
akuplry ÍáOu rznrtely ve školách. Začátky byly
velní těžké.

§kutečqý rozEBoh bautí nastal ež po roce 1920.
Tebtly zakoupíl Eraeat trestlake na Jlhu Anglle v
Sa.ndy Balla gtarou zeoědělekou ugedloet e uělntt
z ní síallo gvé organtzace. trolaly ae tan pr*aí
letní tábo4y a víkendová tábořoní. Ceatra hnutí
vznikla na Jíhozápailě, na Jlhu An8lte B y TJonatý-

ně.

V roce 1921 byl E.!.§eton Juenován ěest§n
náčel_aíken OWC. V roce 1925 ravĚtívtl Angllí
oeohně. lo byla ílž msg.nlzao€ Ý Dlná gíle. Kež-
doroěně se zástupoí z Jednotllvýoh center sJíž-
ttěll do §altly Balle na výroční gaěn - Folknoot.
V rooe J-926 ae Jloh gJelo rg tří sta.

Přeatože ogganí,zaoe vzkvétala' byla često
zwítÁra gíLqýnt otřesy - růzďnr ryšlenkoťnt
přerody nebo náhlýní. úbyt§ členstÝB zartně4ýuí
většlnou neaadá\ýn odoboiten některé sílné vůatěí
oaobnogtí, v určlt6 oblaet1. Xlkdy ele OWC new_
boěll z roodcreftergkébo cberakteru, Jalc k touu
došlo u Jl4ýob původně woodcraltere\Ýob organ!.-
zaaí / !apř. tríbbo f,lít Eínrtrett Pod vetlenín Job-
na Eargrevee, nebo troodoraít Folk /l které nulét-
1yi (lo různýcb extrénů.
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Yi třloí§cD 1růrů. v illrllitl borDůaář*ó
Hrr lvtr dltrrr Éíiu vatla oDrotor. lorr-
Jrlrrrol3 oclrorilr řlvoty irdot 11dí. §!rá,
Lllr, orrtlur Drutí, re rtalo útoělĚt§r lclvíoe
,oďlr.4ýoĎ člu0. OattuÁ vyrátcl1 hlrilat 1néoí.
Ilo pilgl rl1.1, , lráDal oelý ťd6lgts vúlovrt
to cpo1.6ta potlrd.uy. Z této ilo§ eo tnÁuJo
dt š!í rr7t láan - tň.(i elšlpr e po o5u hoito-
vlt rr rDcloěr&o gtolu. !.bd, l1i!a Jíúl:l tr Jed-
rrrbo rtoll. e§ oo nclyíoe úctřílí l těžEo la--
lvtýel 9rortřrllL0. lato trrdloc Jc álcr vclíoe
alrÍ r Jg doplu§lt talggrádr oountrry taaoů,
nlÉ, oblíbclon ělueltí ětcl0 láon

Jdr r lollíc Prllgl.eow nár yypávěl;l r hrl
ilortí Jolt§ o Jcdaol úgctn htatooíe řáitu. Y itobě
lcteotó Dttw prn8r{t, za ltrubó gřátwé vál§r
ee úlenovó ňeau ťznarnl zeclouřllí o rlalňoD eua.
luro€ tlgíoO lídí r lonitýla !e Ý€ELoÝ - do oeni
ter, tsile byry přeit vdlEou pořáitály leaní štoly
Orc. lád lce!ího rrytířatve ee tal bes olázalogtí
rařrd1l lerl orgeri,1eoe, JeJi,obř přínos l rrítts_
rtrí leit raelsrer aebyl aanedDatcl4ý.

Po itrziá gvřtró ulloe aagtal y lr81 t1 vel§
horpdtířg\ý roltlob. f,ult bla^bobytu a nterlální
ilogtatoěloetl ilo rnaěE6 fír, BDíř1l počet lgťoh
rožlýol láJcnoÉ o ěluoct ňádu. Jat nán Joh, s
Iellír ňotli. Json lhea v llgrl1 goreřováú ze
bláqy. Dncs !ř totíž v rr8llí nálo1rlo, lpíĚe
rtilq Jerilí tábořlt pod stal a vaří ÝBDIE !3 oD9
trí. Y§tštll líltí tar daes přespáÝá v botelígh e
bE!€rlúeo!, nenš1tla y ogrettrl,oob, Lilc rrr Ýeří
aa D§aa.

Daee Eá tcdv Í{6 Jcn kolel tří aet ě!.enů, ele
tlto l1ilá v§ilí, rcg§ dšlaJí to, oo itělqJí. Je po.
t§Ěítelu61 řc prooento rlaáýob l1ití svglDa !3-
r{gtá.

ffilí ryšl.elrgÝfu, prtlo1py Jsou aáD tlto lt-
itá velíoc bťloí. YyuříváEí Eouzle obaó l přtpg-
lílEl1 d.uglgrt1 llitatrur pobyt Ý Dřírodě a JeJÍ
atEilur, d0treilaá apolltlělost a rflcučclí veĚtt
ďob Érítuí,rtíoLýob rarlů v óíanost1 1 ve vEěS
áí t@úo ttcaob!,-ug by doůlgi, Jaf ěagto cltuJí
ráeadu Brraeata lestla,kcar čllí iryalíoí rrrta'
JaIo hlaraí DroatředeL ťohotv, ilůrez in kyelltu
a lrtlol1 ne lrrltltr, rtulníoe óín& Jatso vaěJĚÍ
DroJ€Ý rtoeažeďoD uct, il0rat lg ,íloha gvĚdooí a
ns eoholnoat zaryalet sc, ÝružíÝá!í nleDností
oDřail0, ěleEgtrí bea onelerú věLu e pghleví -. to
leou ty.neJLlaraěJéí rlgr, ltcr6 alělaJí 3 al81t6r
llDo Or.ltcr ol looitolatt CDl.vlulr? aár netbltŽŠÍ
a aeJepříalrěněJ Ěí orga.alzaoí.

Dllle a rloba Eta3froBr.

T§říne. žs budouonoet budc petřrt črrtr vpá_
Jeqýr atykůn, lebol ty Jtetě Dorílí Ýěitod
obou m6a.aínot, že ryĚlenla roodonítu v So-
pě řlJe.

Zlateu ňáau res!fto r7tířatta Je štít a ilv§
zLřířená aetetry. Šttt Je ayubolel rrytířstd,
aekerry názorňu5í roodoraít. A"8rlčtí členwó
aJí u bílén §tít§ čene\ý tříř gÝ. atríří, sroů-
Ětí Xříř lv1 OnilřeJe a írští kříž rr. Petríolee.
f,říže'rr. OailřeJo t !Ýo letrlclee taou vc tÝllrr
gíenele Io Yšíobn1 člonov6 řáitu uříveJí tra6íčaí
roodorgtterelý politrrav iBlue atyr, čtl1 8 rodrou
oblobou, a téř poldrav rttsou ve tvanr z!!ůu
roodoraítu.

Obilobou laĚíoh orlíob ger Je ryetár lkou§et -
il0tserů. Podlc zíaLa4ýob il$lgrů Jcor členoÝ6 ol-
naěovád tltuly, líatáva5í téř obřeitní Jaána.

7aJíutý Je srgtér origBltzečEíol Jedrrotel
člelgtaB. Yeille ogal§lýob člel0 l oeerě\ýob arrp
plu nohou elíatovet roilí.ua6 glupl_uy a. roitíly
rocšířetré o.přátrle. YětĚíÉ, aeatsupan{uí. Jaou
p.r 16ř€, tteré v soD§ zahnuJí aetráaě třt r{z_
né větsgvé hategor.í,e. 8poJen{ atsugí-u l oeelělaú v
u!ěíté obl-egtt ae nazývá Otrílito

A toto eltbuJe brdý nov§ příobozí členr
iOdporěilět lÁ -volání rěta příroily, vyhledárat v
aěl Jcdnoduoboat, zdroť roaut a,.oi!va.hu. bát
etateěn§ a veaele il,óDroatružatrí l1vote, uít v
lásoc ,r§e,, oo g gebou ncac Lráír, :áralt e ro-
rentltsu, glBtlt se ťtrégt t7tířak6ho dncba do
kaŽdodenn{lo žívota.r

topan
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K HLE ÁXÍ XeŠÍ IDENTITY

s tím však souvieeJí neJméně dvě otázky, které
Jaou otevřené 9 řeší Je sám žlvot.

přeevědčen. že nenaJdenre vhodněJší konkrétní vzornezi _etníky a kulturani, .než__Je- g€veroanorícký
rndlán. ale nícméně eoudím. žó v índlanlsnu nónípodstata. neŠí.rnyŠIenky. Jde tu apíŠ 'o nezbytny -
malebný kolorít.

moudroetl. J€ V oblaet1 nr.avní. Jde o vyvážení
rozvoJ6 stlného lndlvídua, k němuž celá myšlen-
ka směřuJe, e harnonlí Jeho apolečenekých vzta-
h0. pro 1dentl,fíkacl mravního profílu vudkrafte-
ra V€ grovnání třeba ee skauty (ale t mnoha Jt-nými) slouží dobře dávná formuláce, že ekautingu
Jde o řádné občanství, kdežto legní moudroeti Ólid§tví. V tomto zdánllvě Jenrnéer rozdílu Je hlu-
boký snysI. Je tu l 1dentlflkace s charekterenr
sebevědomého, hrdého. samostatného a avobodu ežk prvk0n anarchisnu mlluJícího Indiána. zcela _logícky Liga, pokud vím, níkdy neklegla tak hlu_
boko, aby volila za ěestné náčelníky generály
nebo polittky. kteří Jsou náhodou na vrcholu evé
Jeptčí karíéry.

p|ogtě nekouřÍ. trlíkdy a v žádnén věku. A to Jevíc.

.16.
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-HAU, KOLA !
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pŘíroHA BIzoNíHo vÉrnu vĚNovaNÁ rNolÁNŮu z prÁNÍ

dokáže poahoptt Inólánovu touhu po volngstt.
Kalhoty. to -je něco jako vězení.'Vzpoueňte sl jen
ne Robtňgonova Píltka, jeké 6 ntnl něl potíže.
Sloux ae ott něj noc ňellší.....

h$rzen. přea praHtcké vJružltí a zpracování'lrůže,
až po óbřadní oble§, nádherrrě zdobené, které se
používa§ pouze ke alavnogtníu příležltosten.

U leggln Je vývoJ zcela jaaně vldltelnJt. Podle
jednotllvých erenplářů z nrrzeJí nůžene urělt přt-

meše, nad kterýnt se ješ
deoh.
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lr<,luv a u!.-iřid,.Crrv orsl-teé
a,

Íml;avva1 rrEBo líír(n. ílNE R^a,l

,
? Flr1loWrrÉ VEEV.

typrr gdobenénr urgonínl oatqy.

vgalná nožnogt.

ooužívá vzorů e jede ee záklqdní barva o6 ghora a
áž dolů. Je dobré, jako 1 v jlnýcb věcechr _D.9p9-
léhet tc na tnsplřgěl. ele choete-ll nít výrobel
tndlána§l, pnacóvat pódle návoitu l

té e zhotovené leggtDy by
§ by vás tlačlt a řezat,
podobně. ile jasné, že g l

álkena netlěláne dřěvo a ne
ce. I Indián1 rozllšovalt

pracovní a slavnogtní. Délka a šířka kanaše ee dá
poněřtt velnt snaalno na nozeo Pohail jcště rogte-
te, nená příllĚ cenu dělat velké oz<lobné výšlv§,
na!ř. u leggtn a nokesín0, protože ty budete uu--
eet někfir už za veln1 lrátkou <lobu něnlt.
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NeboÍ se Jíž dlorrliou dobu zebýváne tábořenín v.
týpí, uJaly Jsne se ný, ženy woodolafterského kne.
ne Bírý Wampum, rlkolu sestavit tto l1gového časop1-
su přílohu určenou předevšín ženárn. Budene ei v
ní povíťtat o šítí, vaření, přírodnín léčítelství
a růzqýoh zaJínavosteob. Vítáne vás,tedy ženskýn
slorrxekýn pozdreven MA§(E ToNIKII'KA HE t

Některé índlánské krneny žlly Jako v době ka_
nrenné, Jtné dosáhly weoké kultury. Indíánky by-
chom nrohlí charaktedzovat aei takto:byly Čí Jsou
převážně nenĚí než mužl, postavu maJí apíše zava-
l1tou ge širokýnÉ ra]neny a poměrně úzkýn1 boky,
stevbou těla přípomíneJí muže. ObllčeJ Je Ělroký,
některé naJí šíroký nos a ústa. Ňadra se koJenín
uvolňuJí a ztráoeJí tvar. Některé Indíánky koJí
1-1 a půl roku, některé 6 t 12 let ! Bar.va kůže
Je světle nebo tenrrě žlutohnědá, po delšínr pobytu
na slrrneČných prédíob ee nění ha bronzovou. In-
díánky ge však natíraJí tuken a rudkou. Zuby rnaJí
zdreÝé,- silné a šlroké, vleay tuhé, brubé, černé
6 lesken nebo bez leaku, dloubé průněrně 40 cn.

PosTAvE}l,Í ŽEMť

U přírodníoh nároitů Je postavení ženy různé,
podle zechovaloEtí starýoh obyčeJů nrateřskopráv-
níoh a podle rozdělení práoe. Paní Eastnanová,
která dlouhou dobu žíla nezí rndlány, 1íěí poste-
.vení lndláaeké žery taktor"Utrpe!í §íouxské žeay
zaéíná JeJín ,rarozením. Jlž Jako dítě Je předd-
ten opovrŽení ve grovnÁní s JeJím bretren, z kte-
rébo bude Jedaou velký boJovník. Jako dívka Je
otěna, dokud nledý nuž, který J1 ohce za Ženu, eí
není Jlet evým rispěchen. Stnne-lí se věak Jeho
Ženourztratí nuž 1hned záJem ne JeJÍm oeuitu. Bří-

mě rodlny epoěívá na ní. Když muž poruěí, nusí
žena aelý den nést na zádech těžké břeneDo a ye_
čer, když Je zastávka, musí příprevtt Jídlo pro
rodínu. Teprve potom s1 může oitpoěínout."

Toto líčení .Je poněkud pesí.nletloké, ale ne-
platí pro všeohny kmeny.

Irokézský rod byl souhrnen pokrev4ýob příbuz-
ných po přeslícl. Oteo, který v itůeledku exogsorl,e
byl vždy z Jíného rodu, nebyl považovál za apřía-
něného se svými dět]nt, Jež dostely natčl,no tote-
mové trméno e zůstávaly v nateřgk6lr rodě. U lroká-
zů obdělávaly půilu ženy, proto teké rozhodovaly o
zásobách potravin. Mužt lovílí, steyěll, konoer bo_
Jovalí e wrábělí zbraně. Veille zeněděletyí ob-
etarávaly ženy domácnoet, Wobovávaly dět1 a w-
ráběly obleky. Sňatky byly téněř vžily uJetlnáváay
natkam1 nebo Ženskýmí hlBÝemí donáonostr.. UuŽ ne-
předídltl do donu wé ženy a pobývel u ženy Jen
přec}rodaě. Musel pravlttelně noeít ženě čáet 1o-
veoké kořleti, Jínak se 6 níB rozešla. uonže16 ae
mohlí kdykol1v rozeJít, 1 když tekové rozvody,
zvláště byly-li dětí, nebyly v obll,bě. Dět1 pek
náležely natce a nuž ne ně neněl žáitné právo,
steJně Jako na Jmění evé ženy. Dědění exlatovalo
Jen podle mateřské líníe. Maaželovo Jnění zůstá-
valo v Jeho mnteřském rotlě, v rotlíně dědtly pouze
tlcerry po matce, kdežto synům bylo posk3rtováno Jen
žlvobytí. Ženy se účastníly ro<tovýob sbronÁžatění
a měly v klanech a vůbec všude moc y rukou. Po-
dobné mateřekoprávní vztahy byly teké u kmeaů
Mandan, Mínnltarí, Crow, Cree, Cheroke. U OnabŮ a
OJlbweJů ee Již udržovaly otoovgké l1níe, ale n1o-
méně žena něla vynlkaJící postevení. U OJtbneJů
ee ženy úěastnl]y neJen poraitních echůzí, 4ýbž r
boJů a wskytlo se u aícb nnoho proalulýob pro-
rokyň a kouzehío. U JeJíoh knenů brivary ženy t
aáěelaíoent.



Žirrn v týllí
E roodonltu retří aoodryr}ltrlnš lo|táreLó

týpí. Jo to Eírní; óírtú r dobíLlí olyltlí1
ltcrJ d oLářo tlÝcdlt rroprlcrtolrou rtaoríJru.
ilo však třcba; r§ 11rló, Ltoří ohtlJí v týpí
tíbořlt, url1 r&lr6y Jcbo aákut e zlříiclí.
Joa přt n9latlěaí láklrdu ll,vete v týpí budo
váĚ prcřítots l ;lo§tn v 9říroltč úplqý. Proto
budoao r túto kepítolo uvcřoJňorrt ilkleily vy_
Dlvrní a obcvání v týpí, eby rl11 7ltrhnr 9dt-
ní záJenot rořaort ro tšrttc 1natlátrr§rÍ ráar-
tlgEt říalít.

Přolto, ře cc ílitíá.Erká rpolcóroet zilá být
velí.oo ilonokratlolá, aěle evá eákon5l, které
§1o autlá dodrřoret. f,e§ly to zákoa5l v nešel
l1o,ÝB luvglu, ele pouao eouetave uorÁlníob r
aábořoaekýob záead, ke Lterýn §11 vĚlohat ve-
riení oil nalíěLa velnl aoaágílnou oeatou. Ja.lro
y§t§{na přírodaíob národů| dbal1 í laitíání o
pr.aktíěnost a rlěelnogt všebo ovábo poěíníní 6
atcJ4ýnt zágedaní se říalílt t u gďoh výrobků.
Každá rrěo ná své Gíato a eteJaě Je}o většr"e
JeJlob ěínů Je il0kezen norálaí ětatoty těobto
aaĚlob vzorů. !ýpí bylo donénou žeay e la ní
záleželo, Jekýn půeob1lo iloJnen Proto uváitínc
tuto kapttolu v žeaghé ěástí ěasopígu, Drotqže
ilonov tvořf žeaa a Je tedy la ženáoh ět ttěvěa-
teoh, Jak bude JeJloh týpí wpaitet a Ja& ae v
něu builou hoaté oítít.

Týpí ae skláalá z pláště, ltnlngu a popřípe-
ilŠ í z ozenu ./roené plaobty unígtěné lod ěel-
nín lŮŽken/. Přeo4ý atříh e poěet tyčí, na kte-
ré tý9í poatevíue nůžene naJít v knížoe G. e B.
Loubíaovýoh, ITDTÍNffiÉ ['ýPÍ, ktle Jsou wedeay í
epeolfíoké rozilíly v Jeho střlhu u Jednotlívýob
knenů.

Týpí atavíue vohodcn eněřuJíoe !r výohoil. Je-
ho vnttřní zaŤízeaí Je roztlě\euo ng nužskou a
žengkou ěáct. Pokual atoJíne yo voboťlu, Jq pravá
poloÝínB nuže a levá ženy. Ý ěete týpí naJí rvé
níato Jebo naJttel e nJítelkeo Po terloí na{ttcr
le guěrcn ke vohodu ae§í nuží poillc hoihogtí a
rloeeželýob poot. l[íata u voboilu lauJínlrJí nlailí-
o1. PříJite-l1 váže§ boat, Jc prarlillcn, žc nu
naJítel nabíttac nígte v čclaí ěártí týpí. f,g le-
vé stn!ě eedí v ěele naJlterka týpí a italĚí řc-
Ey apolečlě l itětní.

Šiti il výrtlblty u llítžll
Y 9rtaí kepítolc o Ěttí vár nauěínc vyroblt

r1 erril acJpotřobněJlí ěáat íadláarLóbo lroJc
_ noLaaí!ý.

umesÍr! InftIďrÍno lypu - noJobyykleJĚí riřtb
Iolaríny toboto typu ae gLlárlaJí_lo ilvou číltí

- podrář§ e vrobní nártorá ěált1. lvar poitrářLy
zJletíuc ta,k, Žo g1 oDtsreslíne ttur ao§, Jak Je
to'.B obr. 1 na tvr(ý 9epír a poille ná}rcsu upl3-
víue. Yyetřlřcaou pepírovou poilrálku přcnceour le
Lůř1, ncJlópc na s1l!šJĚí bovězbu, gbkrealíno r
ryctřlhaen..|ltBr aártové částí rí aoJpre rLnrnr
agkrcglíuc le papír. Poton c1 zEšříle výlkn nártu
la něLol1ke lícteob eteJaě oil ccbc viaároqýon /u
obr. 2e Je vziláleaoct ollaěelg píauclol ý. Try-to

rozněry aí přerrcecnc na papír a upřernínc tak
tvar gtříbu. Papírový atřlb přeacgonc ne L[ž1
/neJvhoilnšJĚí Je allná v7tažeaá Jeleltoe/ " ?-gtřl,hnene r Lůře. 0bě ěágtt - podrážku e nárt
obrátíne líoovou atreaou L aobě e acšíJeue /obr.
3A/. Po aeĚttí patgiólo švn /obr. 5/ oblátlno
nokisínu, nglío. PřtšlJene Jezyk a provlcčelc řcní-
nek na zatzzování /gbl. 6/.

6.



urĚÍ rchrÍ srlrE rr rcusÍrr Jc r Jedmho dí_
tu a používe§ JcJ větštaou bcny Vran, IaDdaDO
r Atlllbotlú.

l'ttřtlrrí
K ženán ě1 itívkán patří zeJména znalogt vaření

a různýoh speolfik 1ndiánské kuo§raě. Je tobo
nnobo, co rnueí ]r.aždá dívke zvládlnout, ohce-lí se
vážněJí zebývat tábořenín poťlle vzoru geyeloane-

ríokýqh Indtánů, a proto zaěínáne oit úpl4ýoh zák-
led11.

?řed příohoden nbílých l1dín \rařilí lndtÉnky
bez použltí kovovýob nádob, JeJlobž výrobu LezDE-
Ly. J!žaí kneny /zeJrnéng v oblagt1 eouěe$lébo te-
xlka/ síce používaly kerantcké /}rllL!'éné/ nádoby,
ale Inttlání geyeroanrerickýoh plání takovéto aádo-
by téněř neznel1. Nebyly pro JeJíoh kočov4ý způ-
eob Života praktloké. Vařil1 v zeni nebo v tlacho-
ru, ě1 opékalt nebo suš1l1 nago.

T této prrní kapltole zaněřené na vaření ván
popíšene vaření Ý zeni. Tento způeob, který roz-
šíř11 nezí ltbílél' táborníky E.|!.Setoa, Je razýván
neJČestěJí §etonův brneo. Vzbleden k tonu, Že

patří znalost vaření v zen1 i k ělnům uvetle4ýn ve
§yttku březové kůrT, uvádíne hnect dve způeoby té-
to rlprar7 pokrnů.

Setonův
hrnec a

vidlíoe na
podávání
kamenů

t tírto 3D0!obcr vrřoní rrr přlprvlt 9obl
Fo Ýatší Doěct o.ob. ?tlcžt Dout ar volllor3l
Jary e poětu hra0. le nrtcr taboň. JJr. t lí3o
núrttlt ,0 lldí.

Y zení vTkopeue Jánu o pcůoěru O15u o stcJnĚ
ta,k hlubokou. Vyložíne Jí kauely, rra níohř rogalě-
láile obeň e v něn rozpálíne italší kancl5l; f,dyř
Jsou tlostateóaě žbavé, y7lerene pr*aí r=stÝu Lg-
neaů a v7netene z 7áw uhríky B popelr ZÁlrlailovou
rritvu kanenů nEoháue v JánĚ. taso, branbortrl a
popřípeitě 1 zeleaínu reřežeuř na plát§ a v tcl-
§ob nstváob Je zabelíne do kůže položeaó rratí
ven. Takto přípravené Jíitlo itáue ae rozžhaveló
kenely a pokryJeue další vlstvou řhavýoh kaneaů.
která Jsne přeit tín vybral1. Vše peóllvě zafr7tre-
uc zení a udugáne. Po několíke hottínáob Jáltr od-
kryJeue e hotové Jíitlo rozbalíne. íeobocnc-lí ní-
ětt kůži, nůžene Jí nahradlt dosteteěně gilnou
rlstvou tráv7 a lístů. Jegtlíže náne obul pokřtr
nevšedně eronatizovat, v7eteleue Jánu voa4ýnt
listy aaeafresu, Jayoru, lÍpy ě1 illvokébo yílg.

illlý způsob vaření v zen1, nání čestěJ1 lyrq,k-
ttkovarýl Je ze použítí vody. Vykopene Jánu steJ-
ně velkou jako v přeitešlén popí.su. Vynažene Jí
Jílen, aby nán vocla ueodtékala. Přlpravíue sí oby-
ěeJaé obniště, ve kterén rozžhavíne kaneay. tra

plátky nakráJené naao, brenborT a zele!írlu pos-
kládáme na trávou pokrvtýlvětší kus kůr?. YĚe za-
balíne.arovu do tráw. Pokuil náne belíěky k vaře-
ní přtpravcné, poatavílc tc baJl Járy ltl t.L,
eby JeJ bylo rnožné po zabrnutí díry rytÁňnout. Za
ponocí ilvou vidl1o nenogíne do Jánv ttgtvrr žba-
výoh kenenů, na ně poskládáue kůrou vzhůru balíě-
ky Jíatle. PokryJene Je rtetvou ěergtvé tráty 1 za-
§ypene hlÍnou a udusáne. VytÁhnene kůl, ito vzník-
1é díry nellJene příblížně lttr až ttva lítry votln
kůl znovu vgaCine a Jánu udugáne. Ze 3 - 4 hodl_ug

Je Jíatlo hotoyo. Př1 přípravě pokrnů v zcuí si
nusíne poČÍnat velní, rTohle, aby kanery, kteró
Jene praoaě rozpiílílt, aev7cblaillt, něž tánu ze-
hilene.

lDřírorlní lri ť:itrllství
V této částí st buitene povídat o líitován DřÍ-

roilnín léčttelatrí, uýádět reoepty e růzaá zeJí-
navosti z této záJmoví oblegtí. Dovíte re vžily
aěoo o wužltí rostlía, které v ilaa6n ob<lobí uů-
žeue abírat v příroitě, e !ěoo o typlo\ýob 1ndí-
ángkýoh rostlínáob.

T índlángkýoh reoepteoh rc Čagto v7akytnJí cu_
roviny, které se u nás iteJí Jea veluí, těžoe gob-
rgt. Pro zaJÍnavoat budene podávet íatorruoe í o

těobto rostlínáob a glaat lc ÝáD po<leří něLteró g1

zaJístít. J{aak používeJte náhrržlsy buĚ uveilcnó,
nebo dle vlartaíbo uvážeaí.



BIÁCK YAIníUT, nobol1 ořeěák ěer4ý Je gtron.
V t€to!§kéu itíelcktu cc Da;zýýá Č.lr-SlU, ěttt
ěeraó rlřcvo. Z kořenfl etronu ae qlrábělo ěerná
barvtvo, ořeo§ ae Jedly _ but ganotrró aebo g ne_
den, nebo v úpravě ořcobová polév§.

BrcKoRY ilIJT, nebol1 ořešák bílý Je takó gtron.
.Y Jazyce Lakotů ae nazýtá ě^l,ttSU-rU, což zuanená
atron_bílý ořeĚák. .reho ptotly ae lazýveJí hlokora
ořeo§ a rndlánt Je používalt teké k Jídlu ganot-
né čt g n€den. T,éěívelo ge tín drobné naohtazení
Čí kašel. Z nízy atronu ee obdobně, Jako z Javoro-,
vé lízy vyrÁbělo aírupové glaitl,dloo

Obtlobí ztry Je obdobín vegetaěníbo klltlu ros-
tlínstyB. V líatopaitu, prosiaol. a leáau Je u náe
nožné a vhodné ebírat nepř. kekost luční a koz-
lík lékeřgRý. Poilzenní krátké tlugté od<tenky

K.IKO§TI T,UČIťÍ ae sbíreJí ke ,konol podzí,nu. Očlstí
€9, po déloe ge někol1krát rozříznou a zvolne u-
ruĚí. Ubuše4ýob oildenků pek lze rryužít protí
průJnůn, neboŤ ná gvírav6 účí!§. Odrer ae přtpra-
rí tekto: ve čttnt l1tru voily poveříne 15g euše-
§ob oittterků e užívá se 4r aleruě polévková lžíoe.
Delší rostll,nou, kterou nůžene v poztlnín poilzinu
abírat, Je KoZLfK r,ft.lňsrý. Vyrýpnene koře4y, o_
uvJene |e v tekouoí voilě a sušíue zavěĚené y tep-
1é nígtnogt1. Poté lze obkledů nanáěených v odva-
rtr z této sušené léČivky použít pří bolesteoh
blav7. Oitvar přípravíne povařeníl L/8 I1tru bílé-
'ho ríne e 108 sušeaého kořene.

kakost luční

Kozlík 1ékařaký
e detallen
květu

JAi( JE PozffíME ?

-

K.AI(OSŤ LUČrÍ Ocranttn DagtcDlc
nazýwaný též éapí nůgek čt potoční koření
Z krátkého tlugtého odilentu v zení vyrůetá

rozvětvená loityha doeahuJící ťš§ ež 3/4 netru.
Je pokryta ohloupky. DolDí 1taty EaJí dlouhá i,B-
píky, horní ltety Jsou přleedlé. VĚeohny Jsou pě-
tí až sednídílné. Kvete od Černa do srpna, květy
Jaou po dvou ng stopkách. Kalíoh í koruna Jeou z
pět1 Evětlenodrých až ěerve4ýob lígtků. Kakogt
luění naJdene na zavlažovanýoh lrrkáob, u potoků a
ve atínnýob křorlnách. Podob4ý Je KAKOST S!ÍRDUď,
který však }rete růžově, í lodyhu e ltgty uá ěer-
venofíalově zabarrené, ltety Eá ilrobaěJší e walá-
vá nepříJenný oharekterietíoký zápaoh. Oba lze
schoilně taužít v léělteletví.

KOzlÍT, rÉ<.lŘgrÝ Yalerlena offlclnalle
nazýÝ:aný též bBldrlán ě1 koělěí kořen
Kořen ae četně větví v ten}é výběžky, !epoÝŤ-

ohu hněilé, po rozříznutí bělav6, z něJ ryrůetá uv.
nttř dutá, na potlchu rýhovaná lotlyhe, která clogar

huJe výškry až 1 ne\.r. Dole Je pokr1ta chloupky.
l1sty rahoře přísetlavé, dole e dlou\ýn1 řapíky
mJí pět až tteset Jařen, lístky Jaou ptlortté.
Kvete oil května do srpua bíle ěí naóenenale e
květy Jeou uspořádály do obooholíku. Koruna Je
trubkoyttá č1 !álevkoÝítá a ná na okreJt pět zubů

Kozlík lékařský naJdene !8 ylhkýoh nísteob, ale
čín eušší naleztště, tín Je bylína pro lékařství
uc].leJ §1.

Kakost emralutý]



KMENoVÝ SNnvt

lteybě suělovlště podle §etone. Dne8 ted;r I ea-
lotnáru cněnovnínr řáalu.

silĚHovťí sto^ríl, K{EIťE zuM

Pottle tohoto ccbeuatu jane uspořádall moho
sněuů a osvěóěll ge. Ještě k provózu gněnu. ilik(lo

Na cněry náne přtpraven 1nilitlrra§ oblek. nebo gně-
notní roucbo ě1 šerpu re aqbt ríekanýlí orrlíul
Pgtií.

ranblttenka

.L?'



OHEŇ TŘENÍM DŘEV
píět dncr de Btzoního větru zerc drltí návod

r9zr, ty vyrrolerré,. kt.ří toto lnoho tlcíc let etp
ré telěrrtví e urěn1 ovládcJí.
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RYTMUS RuDÉHo Mužr
zrEv r vÝcHoDU §LUNCE (kmen Zufii)

Published by Tlreodore Presser, Phita, Pa. Rccordcd aurl
harrnonizcrl by Carlos Troyer.

I t*ta-/a llanla
t rí'

ar-|i zo-urr' |elhl*t-l'.' lle{tl tm-tti zu-an' laa,e-//.

TzbOnr! Vlhůnrt Yzbůrrt Yrhúru! Tgh0nrl lrhůrut
Vrbui ee. vstáycj. žtvot tě vítá.
Trbil cc'vctávcí. - brň atále_bdě\ý.
retra Žtrot tl řótct ratta žtvot tě vítá.

TeJelství.

lenbllt.Dlg

pÍSEŇ K ZÁPADU SLUNCE (kmen Zuňi)

Published by Theodore Presser, Phita., Pa. Recorded arrrl
harmonized by Carlos Troyer.
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TABoŘnxí v rÝpí

orí
Časeu jaen pochopll, že _bez li,ntngu to nepůJde

B tek jgen dlouho hledál návod na onú rosnou
plachtu, o které se v 1ndlánkách píše. až se nl
ťlo rukoú dostall, Ipubtnov1 - Btble kažttého tábor_

Střecha v týpí _ ozaílo Do horního obaje Untnsunašltý cíp ttlouhý do polovlrry týpí a přrarlený-
provezeD o ťlvě vchodlové tyěe asl tam.- kde koněí
horrí epínací Jehllce ./vlz nábes /. Ý,to nechtělnít ozan stále přtch5rcený v létě t v zině. nůžesl lro udělat volně a k tyěín ho pouze přlřazovat
a zastrkat delší konce za linlng tak, aby po ntch
vode 8tékele.

h,ig

r/ !^\

§
Itt

.20.
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E.T. SEToN HNUTI WOODCRAFT

v€ 6vých čtrnáctí letech roku 1874 Jeen,zalo_žtl lndtáneký knen, kt€rý 6e pozděJl změnll na
družl,nu Robln Hooda s prornyšleným programenr ěln_
no9t1 v přlrozeném Pro3tředí živé přírodY. Druži-
na 9e po dvou letech rozpadla. nryšlenka však z0-
otala.. RozvÍJel JBem Jí dál ve, evětle evého vlaet-
ního duševního r0Btu.

Velnt záhy Jeem se stal rebelen. Jegtllže BOh
Všemohoucí dovoli.l ptákůín 9tavětl eí hnízda a

Kol€n roku 1893. kdy Jsen v Novém Mexlku zneč-
koval dobytek, přlhodila ee událoot. která zpOeo-
blla obret.

KovboJovét které Jeem denně potkával, byll dí_
voká, draná chátka. Ale nyslín, ža každý a'vštch_
nt nělt epásnou ušlechtíloat _ láeku a rjctu k
cvým natkáno Když některý z ních šel někdy do ko_
etela. Jedtným notlvem bylo, aby nrohl napsat do-
n0l -Drbhá náti. nlnulou neděl1 Jaen byl v koete-
le a elyšel kázánt, které nne pohnulo myelet hod_
ně na vág.'

vás puetím a zítra budete samá dírat.

Třesbucí se kazatel sklesl na kolena a všech-
no odvolal.

'N€nyglll J8en to tak doelova.'

"Tak proč Jsto to k čertu říkal?" - Nevědělručllt ho to tak. Pak se shronáždění rozešlo _ a
Jedtný, kdo byl zachráqěn, byl kazatel.

_ Jedlně nyšlenka nezapadla. Hrubý Texa§an !,lt/-
elovíl Jen z polovLny názor většíny. pro ,nne to
bylo velkou pobídkou. caké 3e to náboženetvír
které klade na každé Bohem ústanovené lídeké vzru-
§ení nebo příbuzenství pečet hříchu?

, Mnoho J6em,o tom přenrýělel. Byla 8Pou6tá Č99U.
když se celý den Jezdilo na hřbotě dtvokého bron-
ka. nabo na-zadku-býka.

Láeka a úcta k né metce byle neJvětším rozpo-
rem v aouvJ.alostí e doktrínanl. které 1 ona pod-
porovala.

3íž dlouho předtín Jeen hledal a l, nalezl clo-
ve posíly. Napoeled příšta rryělenka od Emcrconat
'Jei_li z dobrého rodu, odvrhní evOJ eoud a evěř
se nezkrotně eVým pud0m a neeeJdeš n9 aceBtí..

V d0eledku toho začal Jsem studovat a věnovat
Pozornogt ltdským pud0nr. To bylo dlouho předtín,
než-Jeem se getkal g W1llianem Jame§em. An_l ohro-
muJící poznán{ nesmí člověka zaetavlt v čínnoetl,,
apíše naopak. Janeeovl JB€m neJprve pozorně ňa-
elouchal a pak s ním dlekutoval asl o šedegátt
lídských pudech. Nemuaíme zde uvažovat přímo o
vŠech Šedesátí. uvedu Jen tytos
uctívání hrdíno,. 1ngtínkt tlupy, touha po 3lávě..
lovecký pud. pud Jeskynního člověka, hre. 9trach
z€ tmy, pud zasvěcení atd. atd.

Každý Jé hluboce zakořeněn v hístoríí lldetva
a Je_lí'správně veden,. přédetavuJe plno možnoetí
Jako rlčtnná eíla.

s těmito základními myšlenkamí Jsen začal lry-
pracovávet nové echenra výchovy ve volné přírodě.
předně veden vlastníml záltbamí vybral Jtem 6l,
za nodel hrdlnu. Ne Robín Hoode. n9 Rolla - krá-
le moří, ne krále Artuše, ale ideálního lndl,ána
Fenirnore coopera, dokonale ztělesněného v Tocun_
eehovl, velkém Schawnee - člověka fyzícky doko-
nalého, noudrého, laekavého,, gvěžího. nalebného.
nesobeckého, d0stoJného.

pak Jsem segtavil zákoník hrdínekých člnOopočínel výkony fyzíckýnl. přecházel k věcen du-
ševním a duchovnío a dosahoval vrcholu v myšlen_
ce elužby evému národu.

Za každý hrdtnský čin udělí ec odznak a vBech;
ny čtny Jeou doeažltelné podle otupnlce, níkolív
ooutěží. soutěž znanená pokoření druhého. Stupnt-
ce znanená etálé zlepšování gebe sama.

Nakonec Jgem přesvěděíl edwarda Boka z čaeopí-
9u The Ladíe'B Home JournaL, že zde v těch myš_
lenkách o výchově Je něco-, ěo národ potřebuJÓ.
svolal Jeen členy woodcrafterských Indlán0 (Wood-
craft rndíana) e yýJtmkou těch, kteří ge po-def1-
nltivním-rozhodnutí etal1 ekauty. Mé první vořoJ-
né oznámení organízace lryšlo v Journalu v květnu
1902. Velni brzy ee nl naskytla příležltoet uvéet
né gchema do životao

-22-



Pootovll J§em prostou chatu a kolem míBte r^r-tvořll neproníknutelný plot z drétěného pletrvá
!?:?t 6top (305 cm1 výsbky, nahoře ,t oňe5"ý'Óář-natým dráten.

Kluci mi.vypověděll.válku. Rozhodll, ee, želne !ry§trnadí. A jeJich zp0sob, lak mne oótudooatat, záLežel v tomr že nrt uděi,alí horkou podu
pod nohama. Rozbilt nrl plot, po6třileli .á-rúi:-rota a malovalí na vrata 9pro6té obrázky.

_ _^Celé.léto J§em nrusil opravovat plotr nahrazo-vat zvěř a znovu obnovovat nátěr vřat.'t4yslel
Jeen,.ž6 trpělívým neodporováním určíiě'iviia-zím. Avšak nemělo to znátelného účínku. Nočnípuetošení pokračovalo.

:: r"liřiti,iřs3íiiÍ!í:t;lí.h!i;f,,"i* fi í:i"j-

"Jiou zde dnee věíchnl?l Ptal JgeD a€.
.Ne.r tří nebo čtyřt.chybělt.

__Stále žádná odezva, ?!t znémke toho, že pocho-pllí. Dvanáct hochů. čvaricicň"Já "šJiillř ffiil-l;:i;i,:"93.ffi 
o::: naH;.:t;i*l, 

#řJff;";:řř;-kend, níc váe to ňl

99 i§i!ilšíi:"išiá:řf: ;,i},iL;.!;lff |*I"i:",ee alamníkvi oóatřana h6.1ň^.t *allrlal -^_-l _2t-99 9|apnIt<vl, opatřena hojnóeiii ii'f, in'í1; l3íi§i9i" n8J 
33:l*"ll#inibiiá, !n*-vl .Á9 lll étrl .E zaJlsEeno oo9tatek dobrého _lídla LneJ€n pro ovanáct hochó,, které Jaem vtděi,, áleplo oBnnáct_nebo 1 dvacát,; kteřI-óv cnaa ň"ňiiplo oBnnáct_nebo t dvacát,; ttárI-Ěi inaO-,ioňiipřlJíto Poeléze 3eem ooetřti-řÚ.n.Í"-ie vAřáníF.iiliti ;;Jrg]!-li"ř'fiil$rI'il:n3I.'l3""3i3ii 

"výponoc.
Eob.ěoillÉ Dřítta.

Poznámke:

Dlrtlollt !. Ýlville
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OBOUSTRANNÝ RESPEKT
TOLERANCE, SPOLUPRÁCE

EDIČNÍ
črNNosT
LLM

rnpňsnÉoÉtr t Víme, že nejvíc dnes c§bě-jí aolttlní__příruě}y pro ioodcrafterakou prail.
Konečně uůžeue trochu zaplnlt tuto mezerÚ. tla-

InlIt
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Stopou pravěku

Jednoduché tvary nojotarší keranlky

__!ytéa|! jsre renší nádobu a r0žerc ae pustlt dovtttí. Nátloba vyeo}á Loler 20 cr jc jlž nlroěntjEí. proto al povírc, na ěel pll vytváření nejvíc iá-lg2t. Ncjprve o úpravě hllny. Pravěký hrDěíl 3turll ptlpravlt hlínu plaveníl. Elína 8e tozrícháa vodou a tír ac oddělí hrubé a jerné ěástloc.První kleaají ke dnu a jennó se usazují nahole.
Plcbytečná voda se gtejo nebo nechá vllinout. Hru-
bó tarónty vět§í neZ jeden rllíretr llětají atřep

Lřchěí, protózají Drtolcr nlah hlína. Plcr e Prrrll
plrait a-nri1"'!irl"tr Ťil'i*fiř].::.ji""j:ilLí;; ,Íťiliii
hlínu nětoltt týitnt od

. , |*r ty9" náalob, ncní nAhodný.dobře gtát v ohnlštl, 6lc přrrirpll arršcní a zpolalujc valcií. prorl_!těDy. Erallo J. rcp!í zú2cňó', an9oqPalovala, alc D! zalc roo, ábyaě ríahat a přltlávat errrovrny. ňóá
l9:!1 j?"" d9!.F přítradcr'úOciovó varnó nAdobytvary llovanahó tcrerl}y.

slovangká nádoba a
dřEvěné rydlo, vpravo
poatup nodelování ehladíoí náatroje

Eclcne a BrLo

.25.



E*perimentální archeologie
Ý Dánsku

HíBtorlcko-archeologlcké etředísko LeJre leží
Jíhozápadně od hlavního města Dánska, Kodaně.
blízko mě9ta Ro8kilde. Je to 6oukromá ínstítuce.
která pomocí praktíckych pckusů'zkouná. rekon- -

9trU9J9 a vygvětluJe laJe řemeeelt staveb a fy-
zíkálních podmínek naší nínulogti. Toto experi_
nentální etředlsko bylo Jeko první svého druhu
založeno Han. ole Hansenem za ričínné podpory
tehdeJšího minlgtra kultury Jírge Jírgen6ena
v roce 1964.

Experímentální středisko ee zabfiá všemí
htetorlckýmí obdobími. vedle člnnogtí vědecké a
výzkumné ee věnu5e popularizacl získaných po-
znatk0 a šíření dovedností našich předk0 mezi
goučasnou generací, zeJména mládeží. v duchu
přesvědčení v Dánsku hluboce zakořeněného. že
duch se rozvíJí používáním rukou a smyslů. Fí-
nanční prostředky zíakává středísko ze subvencí
c zeJnéna vstupného. které činí pro dospělé 3l
dánských korun (asi 8 DEM). za toto vstupné má
návštěvník nožnost ehlédnout na celkem 25 ha
kráené přírody (louka, pole, les. močált Jezlr-ka čí rybníky) neJen rekonstrukce obydlí, pra_
covního néřadí a rituálních míst našich předků
od doby kanenné až po polovinu 18. století. ale
í ukázky zpúsobu života lidí v těchto dobách.

prohlídka Experlnentálního střediska zaéíná
v předváděcí místno§ti. kde se návštěvník pro-
9třednictvím pásna diapozítívO nebo fllmu bezna-

prohlídková ceeta náe dálc ,vede kolen ohrady

zpracování velkých balvan0.

bbrtsu}cc iloq r dobtrr trlcrné"

r tohle lre vlilět v llfrc.

Dále vede okružní cegta kolen zenědělekého

-26,



Wprav9 do přcdhtctortckého období končí u-
kázkou hařové cecty bažlnou (dobc žclczná). 699-
ta vede dálc pěknou kraJlnour.kdc cc etřtdaJí
tr.vnatar ločálovttó a zatccněnó rlocky c křoví_

HUdžln

@@

§

^
l-|
0 lOn

Legenda k mapce Hí9torlcko-archeoloElckého
€xperlllontálního ct ředleka :

l. §kolící středícko
2. Táborová ěkol*. kde žrJí žáct a školní

ekuplny
9. ]€galtttcký náhrobeka ExPerlmentální Progtorpro rekonatrukct hrobu z doby kamenné.
4. Veoníco z doby žal.azné| Rekonetrukce 2oOO letgtgré dánské veenice.
6. RekonBtrukca cc6ty z doby žclezné, vedoucínočálovltýn terénán
6. 6taré zenědělctv$- pěetování a gkltzeň

rogtlln pro lldckóu Vyžrvu a zvířata
7. Svatyna u noěálgvttého Jezírka pod štrýn

ncbom, eynboltcké obět1 koní (dóbe želózná)

8. KraJlna go_8tef,ýo háteo nezl dvěla Jezírk%bohatá ne fcunu a fl5ru
9. ExperlíDentální oblaat pro dobu kaaennou

(zhotovování náetroJ0.' bydlení. zenědálctví)
lo.Labyrtnt pro kultovní tance
ll.chov zvířat z dřívěJších dob pro oxperlúentya demonstrace
12.Vegnlce před l5o lety
13.Tkení 1átek,. hrnčířgká a kovářaká dí,lna oroexperlnentální_práce a zhotovování koptí'Bterých výrobko
14.Progtor.a rybníčken_.a rákocín pro expcrtncnptální ětnnoet návštěvníkO. kdc'cl lohou zku-§lt .táré. technologle rozdělávání ohnt.zora.

99yÉ!í.obtlí. p.rryby na pri.r.tr,vních čiun5cň..dlabanýcň z Jcdnoho ktená.

- 27-



CESTA Z^ VLASTNÍ VIZÍ
lndlán, pravý člověk přírody; 3tál polonohý

nc vrcholu kopcc. Jcho dlouhé inavé vláey nírňě
vlály.v_Jthozápadním vánku. Jeho tvář bylc napJa-ta. když ec ,Dodlíl po otarém zp0sobu.

'vglký Duchur' vzhlédl i obloze - -ukaž ot
cprávny Óněr. obnov a doplň moJl vlzl. J9gtlt
Jeem konal šp?tné věcl- ukaž, mi nápravu. Já Jeeotcnl Jenž uelluJe1 Velký Duchu. Já-J.sem ten.-kdo
hledá ....

Kleel na kolena. eepJal ruce na 6rdc1. -Ukaž
ltl ceatu, Velký Duchu. PoŠlí mi znamení..

. Klečel protl _modré obloze. €lunco ae právě
chyatalo k západu. očt ee nu třpytllv. Ubřeněhleděl přínro do alunce3 pek náhió poňteai vlevo,
oměren. odkud lrycíttl pohyb.

_ ]Dlkyr..Gltche Manltou. DěkuJí Tí, že Jet po-glal bratříčka orla. Jaká Je Ňá v0ie?. -

orel zcela zmtzal. Muž byl vděčný z9 posla.
ale poaelství stále nerozumé1. Věděi. že'orel-
nahlédl do Jeho duě€r gtejně lako on nahlédl do
duše orlolry. tlodlil se dále. áby mu byl ukázén
eprávny,enyel. proell o další znamení.

aat. Víř1l rychleJt a rychleJí a lak ho Indtánpozoroval, také Jeho myel zaČala ýířtt a vracet
ee zpět, stále zpátky k počátk0mt na počát€k ví-ze. která ho přívedla'v tuto chvítt ai eem, na
toto mÍgto.

ifuž et oblékl džíny, kovboJekou koštlí. černý
klobouk a 9e9toupil z'kopce kó evému vozldlu,,
ltarému vyřazenénu pollceJnímu autu. které levně

koupíl v Log,Angelea. Peal re rok t97lr Tíl ríci.
teo'byl yroh naii n§ctečkem Vacevllte v lol1for-
nll a tím oužen'. kt6rý něl odwhu ožlvlt tvou
vlzí a žít podle !í, byl Gheezlc l€kwa (8un Bc.r
- 8luneční nedvěd).

... Líěcní Webun (z knthy Tttc path of Porcrrt
ženy gun Beara; náe úvádí do další čéetl rerlá-
lu.. který nág oá 36znánít e učcnío tohoto význat-
nóho medl,clnmana 9 přlpravtt na Jeho příJczd do
ěeckoeloveneka.

musí naJít svou vlaetní Btezkul

Je mnoho návod0 (včetně woodcraftu), které
radí, Jak aněřovat k cílr'. V určtté fázi_věak
Jaou.sébelepší návody narné a člověk nueí 'dohry' vložít l, 9vé 'Jó'. A právě na to klade gňry' vložít-t evé 'Já'. A právě na to klade gun
B€ar velký d0raz a pomáhé lidem nalézt gvou
'otezku eíly'. Poznali Jsne už, že í v žívotě
sun B€ara mělv vlze rozhodulící rllohu a vhodně';sun Beara měly vlze rozhoduJící rllohu a vhodn
ba nezbytně doplňovaly vedení přlrozenýnJ, ln-
6tínkty. Ještě než 'dárn Sun Bearovl závěrečné
6lovo'. příponínám,, že zde n0žete zaJínavě 9rov-
návat se setonen a Jeho nézory na 1ngtinkty a
vtgílie (noční bdění). A nytlí už sun Bgar o vt;
zt (z knihy 'The Bear Trlbe-e §elf_Rellance
Book, přoložlla weta Kožíšková):

rÝtze Je něco.i v co doufáte. ale doeud Jeteto ne3Patřlll. Wze Je toi co vá6 vgde ,dál:,i co

sun Beara rllohu a vhodně'.

vé tlupy ltdí putovat kraJlnou a hledat potraw.

Vtděl Jeeo dobu, kdy ee ltdé eeJdou. kdy cečí žít společně Jako bratřt 6 9e6try. To bunaučí žít-s Jako bratřt a eěetry. Tó bude9ř9_99llv glt - 9 999\17a !9 !

ton gPrávný zPOEob. vtděl Jgoíl lltt1. Jak žlJí
epolečně ve ekuol,nách,. dělí ae a oomáhatí ródspolečně ve ekupJ,nách,, dělí ee a pomáhají Jóden
druhému. Indlány:, 9t€_lně 1ako neíndiánvl vrdlldruhému,. Indlányi 9t€Jně Jako neíhdtányi vÍoorqrungmu1 J,noraný1 9EeJn€ JaKo nerno!€ny. ytoěl
Jgem 1.|atku z€ot, wtéčenou opravdovou lágkou lí_ěí k ní. víděl.jseň_celé mě6ta opuštěnár proto;
že nedávala l1den žádnou možnogt obžílry. brvrl
Jselr s€ .tonui_t6nto národ ae zdál být Úšernocný.
Potom J39n něl vlzí celých let velkého eucha','Potom J39n něl vlzí celych let velkého eucha,'
doby, kdy Matka zeně odpírala veŠkerou úrodu.vtděl _íeen velké ěerné ptékv 1ako euov ee vzná_Vtděl Jeen velké ěerné ptéky Jeko eupy ee vzná_
ěet nad auchem spálenýnt obtlnýní polí a hledo_
vé tlupy lldí putovat krallnou a hledat Dotraw
Poznal Jeen, že musím lidí učtt_ epoléhat Be na
sebe.

NeJdříve J6em Pracoval pouze g Indíány; ale
po6tuPem čagu nne ná préce zavedl€ do Ka],lfornle
a ná nedicína mí řekla, 'že Je ěae začít mou hlav_ní prácí - l{edícl,novou epolěčnoet medvědího knre_
n€. }lá vlze mi ukázala lídlt Jak gpolu pracuJí adělí se', žtJí na venkově, páotuJí 9t vl'astnl-po-
travut etaví cú ávé vlastnl příetřešky a, sou-
čaaně učí o§tatní lídt Dít tutéž odpoúědnost
k zemJ., nrísto,,, aby naříkeli nad věcln1, které
vŠude s aebou nege epolečnoet. Dévám přednogt to-
nu, abychom uč1l1 l1d1, lak žlvit své'rodlny
v těoněJěío .poJení e p0dou a tím odetreňoválr
J9Jtch zévlaloot n6 Děet9kém žtvotě.
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J€n úálo ltdí přež1lo ty změny. spetřtl Jscnvelkou zkézu, ltdt prchaJící z vclkýqh něat a
Jlné. ktoří unírall kvolt zncělštění a opuětěná
!ěota r dlvíl Jcem ee proě. až do pooledních ně_
kolíka let, kdy vídím Kalífornlí . Jlné oblact1.
ktcré Jtž ncmaJí vodu, clektřlnu. anl, zenní plyn
pro evá měcta.

Tchdy Jacn pochopll. co Ja€ll přcdtín gpetř1,1.

porozunění.

, Jo pro mnc vclkýn štagtíl hlcdót nc ta lóta
od_oé_první'vtzc o goulrdu a. zrlt. J. pro nn.štěstía vídět. že žíJcmc rvou vlzt a ža'toto ví-ze dále ro6te 9 našíň ctálc roctoucí,n uvědoaě-

, -;=?,
' ll,;r ž-,*,

,2
./r',' / / .

v'*

w
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EXLIBRIS A WOODCRAFT

9 rr. tgmatikou. která od něho vlaetnín. Všechna
tato datší Jsou Jtž v l1norytovénr provedení. v
kteréžto teóhntce prof. Ladíelav Ruaek obzvláště
qyntká.

Nelze 9e neznínlt o velní snažívém amatérakém
výtvarníkovl. bratru odehnalovl,. který trytvořtl
vélké množstúí lfěcí 9 w. tematlkou, aÝšak převa_
žulí u něho tétnata akauteká. PracuJe v llnorytu a
dřevorytu.

l/ýJlneěnost našlch woodcrafterakých exllbrle
tkví'ý tom,r že ení, zde, před rokem 1985', 9 v el-
zlně dopoeudr Jgem ee u žádného sběratele neset-
kel e tínto náněten.

"kýilI"íá3šil,"""o, 
o€zn9o exltbrte e woodcrafter_

vl. kaěírek r
1. Blzon na Javorovér líetě - naJítel E. olouhý
2o §mečka e podpteen E. T. Setona _ oaJltel

E. Dlouhý

rof. Ladíglav Ruook - šamanr
l. L.R. ee znaken,, nápls 'šalan' , vlagtní
2o §tyllzovaná poetava ge znaken W. na preou -

vlastní

Lange r
7. StyÍlzované etoupání na horu tnlcíály LrRo -

vlaetní
8. Naš znak, srdce, týpí, oheň - EaJltel

E. Dlouhý
9. tndíán, átoupaJící na horu (Quonab) _

maíitel E. DlouhÝ
lo. lnóíán g iukel v ruce - naJltel R. Olouhý
tl. Indlán g bohatou čelenkou - oaJítel

R. Dlouhý
L2. íÝpí + Žnak. euchá Jehla , vleetní
Dále prof. L. Rugek - šanan napaal a 1luatroval
10 se3lt0. které nazval 'stezka'. 3edná se o
woodcraftěreké ryělenky tohoto výtvarníkar boha_
tě zdobené ltnor{,ty'a Óoprovázeně bágněmt autora.
Pt^of. K. Lane€r - Jur9J,r Jeden z neJstarěích pří-
etušňíkó wooěcrafterakého-hnutí. wtvořll někol1k
exlíbrla oro nág všechny. Je to náš znak, v poza_
dí čtyřnábobný oheň a v-poplbdí větévka gnrku.

Nedávno _laen obdržel poglední přír0ctek do evé
sblrky. ce jín exlíbrle Ó kráeně detallně provo-
deno=ů'ňlavoú Indtána a náplgel Ulanbll,tanka - na,
Jlteleo Je tedy Danlel }loÍfoann. náěelník kmene
Bílý Wanpun.

Závěren bvch chtěl požédat všechny; kdož vlaat,
ní exlí.brle á naěí w. teogtlkou. o případnou výoě-
nu. Jlnak vletnín cbírkui obcahuJící dílka l25
naĚrětr 1 zahraníčních výtvarníkor.-DohU tedy něnlt
í exltbrls r0zných techňlk1 nánět0 t umělc0.

Eltl Dlouhý - Marý J€gtřáb
(382 79 Fryeburk ll5)

tz.Út
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INFoRMACE, oHLASY,
ZPRÁ§/Y, INZERCE

bořcní _ Jďe o rtprtzentecl LIJ l

Knen lesní nouclrosti Inantpí z Karlovýcň Verů

že po 40 leteďr obnovují svéěl další §valí ělenové Llry čs.To teří na it]louhá léta ztretllí, g
'o erůi kontakt. Naposleil to bylt
f.Něnóc a J.FeEr z býv. knene Delararů z Chrálc_
nie u Plzně i znáný bojbrník zg lldská práve nl-
pu\lch let rlan Símsg, z Wl. Llščího hene a také
RrDr. Bedřlch Xoldan, dnés čes§l mínlatr žlvotní_
ho pr"ostře<tí.

Bretr Šauan /Ladlslav Brrsek z eta_
vuje sré krea§ a graftkrr v ttěet. eltl
9 PolÍ'ěce od t. tlo 30. pro§lnce.
Sanan iie též autorem ozdobného zá Eo-
r.y a ětyřnésobného ohně/ iZakláilací llstlrly he_
DE'. Až budete v lrmenech, ned touto zdařllou prací
nruěet spcko,jcné nhau, hau", eutoť sl nezaslouží
zůgtat v anor5mltě.

a ilo ttr-ttcr tla-
ta lry.Smr rtttlll alcúla B.!

Po 2 letech aorrlronébo iloplaorání noll Lo
ncčaě logan jnéneu IJI narázlt oftctábf, Lon-tatt cc Setonogíu tuzr@ e Lnlhovnon t tEA.

up§nulýcb 20 let. arcup§nulýcb 20 let. rlc potřcbe rboráždlt
lafornací o bcnccň /oCilílech/. lgllcůl

rolá?Ál't nx.
JgJlaĚ. črndogtt oř-ganr iaě "Eíá t"áiřiiř-r3"uř"iítl r .z-ul éágtt oogtavena aa knlze leení loudrottl
z:větší /rn-

rí./ cáttl pogteveBe De f,lxlze l9!ní loudrottl
r Svlthr březové kúry E.!.Setona. tlrítáre zpň-

helt o nác ...

ťtilěBěJší ělfory o Setoaovt l roodoraftu l
!ilOE /příloha Bodokapau./ , Ě. 3lrarp, ě. 5

lHrfTlio''ilBň, é,39 /2?,9,1990/ a é,1o

P.S. Zhovu ae obracíne g procbou na naše ětcná-
rcr 9by nác upozorňoial1 ng črán§ o LI{E.T.S. e roodcreítu. Děkujeue.
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přcstože značná část Dešiqh čterrářů znrí lrlxtlvelul dobřcr 9ne9 přcce jen neburilo náslečtrjící
upozorněnf, aoěgnín <lříví do lese.

.. _qd p!íští!o roěníhl buťloe přtrrášet ekoJrogícké
élánry;pravldelrÉ. hotože re išar budene t ř ton-

pl9llt g_loženkou ne konto,illry 73 32 43 - 0l8,
CSTSP, Václ. náu. 42, 113 98 heha l.

Všeu henůn, nodům 1 osaně§ln str-ážín LI.x ja-
kož l ogtatnín vážatriu zájencůn o problenatl,ku
ochreny příro{y a ekologle rlioporučujene l

f,A ?Ávtje Ro&tÍto

daaou. Tcdy

ná glco illorůrodobé zkušenosti s roodcraften,
ntkotlv všek s vedenín velké or8enlzace anl, g
vy<táyáníu ěasopl,su. Uěíne ae a ilorrfán, že je to
aspoň trochu zaét. lo, prosín, když v organlza-
ct LLlí ěi v našen ěasoplsr pozorujete neprofe_

nožností a toho, že není vše takové, jaké byjlstě nohlo být.
Reilakce BV není s jeho úrovní zatín zdaleka

urělté charakterlstleké úpravy, tak na<l uvede-
aýnl, ělánky nevíte, zda l1stujete plétken cha-
tařů, ptor5trů, tranpů, zahrédkéřů, skautů, zá-
leséků ě1 "ébíčken' apod.

Nechcene zbyteěně p\itvat místen a ěasen
čtenářů uváclěnín ténat, o kterých sl jíntle
/v etlaseeh, zvl. příručkách, speclal,izovar5ich
ěasoplsech./ mohou přeěíst pottrobnějl a fundova-
nějt. Bylo W Lžt, kdybychon tvr{111, že ěaso_
pls neděléne také pro vlastní potěšení _ děIáne
ho však předevšín pro čleqr L&U. A od niďt po_
třebujene vědět to, k čemu vyzývém už v tlvodu.

A ještě je<tnu vážnou věc musím ze, redekc1
čtenéřrln óděllt. Dosud netušíne, co s nénl nové
cer5r papíru e §lužeb uťtělají. Zda budene nucenl,

A t kdybyehon něl1 rozesílat jen pér strojopis-
r5ich koplí, pro stoupence Cerného Vlka to udělá_
ne. Ale snad nebude tek zle ...

Přeato §chon rétlt věatěli , jaKý je Váš názor
na tuto aéc. Až budene v lednu, únoru znét líce,
budene oclběretele BV infornovat o nových podnín_
kéch.

Donaíyáne se, že k největšíuu přínosu pnvního
roěníku Ell patří getlle ttosud nepublikovarqích vě_
cí především 6e!íóznost uvétlěr5ich inforuací.
Na té ehcene stavět v prvé řadě ,/opak nán totlž
veltcg vadí _ zřejně na roz<lí1 oil celé řady ča-

;ifr:H1 
a ilouféne, že nén, přlnese ětenářskóu

I}ržte nén palce.
Přejene ván úspěšr\ý rok l99l e těšíne se ne

stránkách Blzoního větru nebo 1 osobně ne ahle_

í , r, "tNc

.,ffi[ui§"

l 0otolw patolal
loto : l. §tloutql.

s tln.§ Cuclú /l ěU-ru
rba StĎaaapalln.

P.§. Rcdaloc Bůzoního větnr llětuJc všel přtapě-
vatclfu a rpoluprgcov!íLfu a <toufá, žc jí racLo-
íí t mdáre příroň.
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Mt. E.T. sEToN _ KŘEMELNÁ

PAMĚTNÍ LIST

Vupom inku r ud kra ílenkého setkán i k [}O rl roči narozeni

ERN ESTA THO j\'l PSOr*A SETO;"A

spojenou s piejmenoráni m Kiemelné hory

naMt ET SETON

ř;i+ (0xxxxxxxx)1, Ót/
\vooDcRÁFr R^NGERs cANí PI Nc CLU B sLIM.,1,\^

Je 13. slunGe měsíce padajícího !is-
tí - doba nejbarevnějších dnů šumav-
ských hor. Chladný jas sIunce svítící
na hvozdy, jezera a slatě je promísen
žlutí bříz a červení jeřabin a javoru.
Jemná stříbrná jinovatka odkryla čer-
vené hrozničky brusinek. v les€
se ozývá pípání sýkorek a modř oble
hy prořízl klin táhnoucích divokých
hus. v listí šumí vítr a vzduch s€ chvé
je hučením peřeií. Jen zde pocit'ujeme
onu hlubokou a iemnou harmonii zvu-
ků, které neisou nic jiného, než sny
spících hvozdů, pod kterýmidumá tl.
cho divočiny.

Jemné ticho náhle přerušuje tlume-
ný zvuk lidských hlasů a vrzáni iiz-
dních sedel. To přichází od Medvědí-
ho srubu na Hamižné hoře skupina
woodcraíterŮ s westernovými jezdci.
Cílem všech je vrchol Křemelné hory
u kamenné mohyly, kterou v létě po-
stavili členové kmenů MAWADAN|
a OJIBWA. Část účastníků je v indián-
ských, část v zálesáckých oblecích.
Oslavu zahajuje Letící Sokol uvítáním
přítomných. Pak náčelník LLM - Lo-
gan za všechny pronáši osobni vy-
znáni E.T. sEToNovl - ÓERNÉMU
VLKOVI. Za vytí večerního chóru vlčí
smečky snímázpamátníků kůžia pro-
hlašuje přejmenování hory na Mt.
E. T. SETON. Pak Radek pokládá kytici
k památníku. Po minutě ticha zpívá
Logan Modlitbu kmene Omaha a Letí-
cí sokol předává účastníkům pamětní
llst s přáním: ,,MiR DtvoČtNĚ A vA-
Šlu snocÍu", čímžoslava koněí.

V časové rczenté byly ještě navští-
veny Sněžné jámy s věčným sn§
hem. Neradi se všichni louěí se sc&
nicky úchvatnou krajinou lesů, říček
a hor, kde žijí rysi i krkavci, krajinou
ne nepodobnou té, ve kteréžltČennÝ
VLK a hrdinové jeho povídek. Celá ak-
ce zanechává vo všech přítomných
hluboký dojem.

LETÍCÍ SOKOL

Pozn. redakce: Pořadatelem akce byli
sušičtí Woodcraft Rangers Camping
Club, členové LLM.
Ti, když se dozvěděli, že v USA a Kana-
dě nesou Setonovo jméno parky, ho-
ry, _mosty i vesnice, rozhodli S€,
že Ceskoslovensko nesmí zústat po-
zadu. Jejich iniclativa bylazároveň ve-
dena snahou důstojně oslavit letošní
130, výročí narození ČennÉnO
vLKA.
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