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Dr. Charles Alexander Eastman - OHIYESA

IxorlíNvMLbí
2, pokračování
V této přímé kolébce jsem žil, hrál si a spal
většinu času v prvních několika měsících
svého dětství. At'jsem byl postaven ke stro-
mu nebo zavěšen na větvi stromu - zalím
co moje babička sekala dříví, - anebo jsem
visel na jejích zádech cestou k domovu,
anebo byl zavěšen ještě s jiným dftětem na
hřbetě koníka, takže jsme se navzájem vy-
vážili, - ležel jsem vždy v této dubové ko-
lébce.
Babička, která již přežila šedesát svízel-
ných roků, byla pravým divem pro dívky
našeho kmene. Bylat'neméně hrdá na Ha-
kadah, nežli byla na svého vlastního prvo-
rozence, jímž byl mů1 otec. S velikou
oddaností, láskou a dovedností slarala se
o mne jako nejlepší matka. Sama mi ušila
můj skrovný oděv a malé mokasiny, a to
vždy velmi vkusně, Všichni mi řkali, že ani
vlastní matka by se nebyla mohla lépe o
mne starat.
Uncheedah lčli Ančídal byla léž zpěvač-
kou. Někdy, když Hakadah sp časně pro-
budil, zpívala mu ukolébavku asi takto:
Spi, spi, mů1 hošku, Chippewas
jsou daleko, - daleko hodně.
Spi, spi, můj hošíku, připrav se v zápas
s nepřítelem ve dne, s nepřítelem za dne!
zbabělci neodváží se bíti
dříve, než se rozední, dříve, než se rozední.
Spi, můj hošíku, pokud ještě noc,
/: a pak se probud'a bud'statečným|.:/
Dakotské ženy sekaly dříví a nosily je
z lesa a vykonávaly všechny všední práce
v táboře. To bylo ovšem právem jejich
údělem, jelikož muži byli za dne na lovu.
velmi často nosila mne babička na těchto
vycházkách. Kdyžpraavala, tu mne zavě-
sila na vělev révy aneb na jiný mrštný keř,
takže i nejmenší větříček rozhoupal moji
kolébku.
často mi říkala, až budu starší, že budu
moci hovořiti s ptáky a s veverkami v ne-
známé mluvě. Jednou jsem v kolébce
usnul, - kolébka byla zavěšena asi pět
nebo šest stop nad zemí. Babička byla
opodál, sháněla březovou kůru ke stavbě
člunu. Veverce napadlo vyskočiti si na
větev stromu, ke které jsem byl přivázán, a
okusovati ořech, jehož šupiny padaly na
můj obličej, což mne ovšem probudilo. S ta-
kovou návštěvou jsem však nernohl sou-
hlasiti a veverka byla nucena odskočiti na
větev opodái, odkud začala na mne chrliti
všechny možné hrozby, zatím co já jsem se
dal dc křiku, čím dále tím většího, až un-
cheedah přiběhla mi ku pomoci a přinutila
malou nezbednici k útěku, Bývalo praoby-
čejnou věcí ptákům, že usedali na mo,ii

kolébku.

Ale nejtěžšíúiohou pro babičku byla moje
výživapo prvních několik měsíců, Vařila mi
divokou rýži, cedila,ji a rnísila se zvěřino-
vým odvarem, Někdy též roztloukaia
sušenou zvěřinu na prach a vymočila
vodou všechny výživné látky. Tuto tekutinu
pak smísila s utlučenou kukuřicí, jež byla
zapražována před tlučením. Polévka z di-
voké rýže, tlučené zvěřiny a kukuřice byla
hlavní mou výživou, Brzo však se ukáza|y
mé první zoubky, a to mnohem dříve, nežli
bývá u bílých dítek. Tu mi dobrá ošetřova-
telka dávala rozmanitější stravu a já sám
jsem ji počínal žvýkati.
Když jsem odrostl kolébce, vypravovala mi
později babička, často jsem se vzdálilzcela
sám a sám. Babička mne tehdy začala
upozorňovati na mnohé přírodní věci, Kdy-
koliv jsem naslouchal ptačímu zpěvu,
uhádla vždy podle zpěvu, jaký je to pták.
Mluvila asi podobně:
"Hakadah, poslouchej Schechoka lčermá-
ka/, který právě volá po své družce. Povídá,
že zrovna našel něco dobrého k jídlu. '
Anebo: " Poslouchej Oopehanska /d rozda/,
zpívá své ženušce. Dávej pozor, snaží se
zpívati, jak nejlépe umí."
Když za večera začal noční jestřáb volati
tak krásně a tak blízko, co bys kamenem
hodil od našeho stanu, tu mi obyčejně říká-
vala:
"Bud'zticha! To může být vyzvědač kmene
Ojibways!"
A probudi1-1ijsem se za noci, řkala:
"l neplač! Hinakaga /sova"/ se na tebe dívá
z vršku stromu."
A já jsem si přikryl hlavu, neboť jsem babič-
ce úplně důvěřoval. Tehdy pak různé
myšlenky o ptáku kolovaly mou hlavou.
Jedna z babirciných povídek byla o malém
hošku, ktery stál venku před stanem, hla-
sitě plakal a volal po matičce. Atu pojednou
Hinakaga /sova/ slétla bleskurychle dolů a
hoška odnesla na vrchol stromu.

indiánští vyzvědači, když byli na válečné
výpravě, hleděli §asto napodobiti houkání
sovy. Následovalo pak veliké vražděnípo
tomto zvuku. A právě z této příčiny hleděli
naši lidé časně vštípiti v mysl drlek smrto-
nosný zvuk.
lndiánské děti byly vycvičeny tak, že málo-
kdy v noci plakaly. To bylo ovšem velmi
důležité a nutné při jejich kočovném a
otevřeném životě. V útlém mládí uspala
mne babička vždy již "s ptáčaty", jak sama
říkala, a s ptáčaty jsem se opět probudil, a
to tak pravidelně, že se to stalo mým zvy-
kem, kterého jsem nemohlodložiti. To mělo
ovšem svůj význam. lndián musí vždy
časně vstávati, nebot'právě když se
rozední, stihne nejlépe zvěř na lovu, a za
druhé nepřátelské kmeny na válečné vý-
pravě útočí vždy časné z rána. l když neby-
lo nic na práci, vstávalijsme časně, než se
rozednilo, a cestovali vždy za rána, pokud
je vzduch chladný, nepozorováni od
nepřátel.
Už jako malému dítěti byla mi vštípena
tichost a mlčenlivost, což jsou hlavní rysy
povahy lndiánovy. Atyto dvě vlastnosti byly
považovány za nezbytné pro lovce a váleč-
níka a tvořily základ trpělivosti a sebeo-
vládání. Časem náš lid se oddal hlučným
zábavám. Obyčejně však našezábavy byly
slušné avážné.
Ale ipřitom mé dětstvíbylo velmizajímavé
a plné skutečného života. Smysl pro stateč-
nost byl vštípen v mou mysl: důstojnost
orlích per, která nosili udatní bojovníci,
těšila se mé pozornosti. Jednou, když jsem
byl samoten a asijiž dvouletý, dostal jsem

se k strycově válečné pokrývce hlavy, vytr-
hal jsem z ní orl( péra, abych jimi ozdobil
sebe a svého psa.

Již v tak útlém věku jsem podléhal dojmům
skutečného života!

(pokračování příště)

T.
l lŘ\q€ W
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Už se nemohu dockat, až zase po roce vztyčím
své týpí na Malém Waldenu, honilo se mi celý

ý hlavou.
v užnakásnéloucenedaleko

u rušno. Stojí tady už asi ,

asválcuje tomu, že ještě
jich přibyde. Všude se to

kuhu 39 nácelnrků kmenú a rodú s několika členy
z každého kmene /rodu/ a nán přes devět síáží
/!/, společně s náčelnicfuem Ligy, celkem kolem
230 lidí, aby zahájili 2, výrďcr'í sněm Ligy lesní
moudrosti-The Woodcraft League of Czeďtoslo
vakia.

zatímco ostatní
wé síly v hodu
si zakoupili nab
Na sněmovišti
zde a v futo óvrli skládali náčelníci kmenů své

kontakt,

tušili, že jim

do ní vúbec
návánía rev
večer ótějí

na chvíli veš-
hého trvání,

í podmínku. V Lize ted'
nů a rodů a 17 knenú
ské lhůtě.

l nesmlouvavě diferen-
l tak, že nácelnictvo i

napříště položíd
Málokdo už as
všeďrny změny
vrhu stanov a vniťníh
sněm futo novelu přijal.'
Byla jďtě zvolena revizní komise a na závěrečnou

náadu užjenom Norek, henl pobavil
sv}m ohláJnutím za2le\ým životem
W.

Neděle paťilaoddeďrové činnosti, ba|enía úklidu.
lsnenú

v Lize
ukázatprstem vidětúžasný
kus práce, na ťóošláp§,
ukázali jsme i nefunguje a
nebo funguje tak . Je důležité,
že přibývá tá:h,
s linií nácelnictva
mizovali ti, kteří také
polemizovali otevřeně, ni
senc
Lidé
imag
skou
sáml
po dvou leteďr máme
pozornost náěelnictva
me izde nadšené lidi,
nout do hry?
za rok se bude rozhodovat o novém ná&lnictvu.
Přemýšlejte už dnes o tom, jak by mělo vypadat!
A je toho před námijďtě daleko víc|
s modrou oblohoul

Martln Kupka - Logan
náčelník LLM - WLCS

Liga lesní moudrosti
p0 2, rtyroČrtím sněmu

V podvečer se setkali ve sněmovním kuhu náčel-
níci kmenů, aby vyposlechli Biminijiho náor na
situaci v Lize
členstvív Lize,
ln pre&hvami
bata ve kte
kteró hdou
za hustého
řeci jsem přivítal 2 hosty z anglického Order of
Woodcraft Chivalry a pak jsem vá;ně zhodnotil
činnost Ligy za uplynulý rok. Wanblitanka s{m
projevem dal přímou odpováj'na otázku, která
v psle"dní dotlě visí ve vzduchu: -Kam káčíš,
Ligo?" Skoda, že v celém sněmování nezbyl cas
na diskusi na toto téma.

šestadvaceť
, neboťsplnili
í kmene, Oz-
ónnostkončí

)
kresba Pavel Mlózovský
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Léto anaše lábory_
Přesně V půli července vyrážím
z Prahy se svojí ženou - s Ještěr-
kou a s Hehakapou na třídenní
cestu po táborech Ligy. Je ošklivé
počasí, ale my se řítíme po dálnici
na uýchod.
V odpoledních hodinách přijíždíme
přes Brno, Uherské Hradiště a Boj-
kovice k hranici se slovenskem.
pár kilometrů za ní u Červeného
Kameňa v Bílých Karpatech hledá-
me v jednom z nádherných údolí
tábor bratislavského kmene Wap-
pacomo Minal. Dí}<y přesnému popi-
su cesty snadno přicházíme na
správné místo, A žasneme. Nad
malou plošinkou kde se tísnískrom-
ná polní kuchyně se vypíná prudká
stráň zvlněná teráskami. Tam kde
je teráska trochu rovnějši tam stojí
tee - pee! Něco takového jsme
ještě neviděli. Jsme vřele přijati (už
na cestě k táboru nás mile uvítal
Marek) a obhlížíme tábor. Je to
záhada, ale tee : pee jsou v tak
obtížném terén u postavena vzorně,
Skoda, že celý dojem ztáborakazí
"pracovní" nepořádek, který je nej-
nápadnější před kuchyní. Kmen
Wappacomo Minal obětoval vět-
šinu času svého tábořeníke stavbě
tábora v drsném terénu, kam má za
několik dní přijet další padesátka
dětí z celého Slovenska, tedy tvrdé
dřině. V táboře ale panuje velmi
příjemná a pokl idriá atmosféra. Edo
odjel na 2 dny pryč (k naší lítosti) a
tak chvílemi klid přechází do leni-
vosti. Ale opravdu jen na chvilinku,
Pomáháme stavět další 2 tee - pee
a diskutujeme s členy kmene. Kva-
pem se přiblížilvečer, Hrajeme hru
"Jelenia ruj". Fantasticky jsme se
při ní vyblbli a ještě více sblížili
s kmenem. večer se scházíme
v náčelnickém tee - pee. Klábosí-
me, zpíváme střídavě slovenské
národnípísně a indiánské, vyvrcho-
lením celého večera je hra s písnič-
kou "PasolJano trivoli" po které už
máme značně namasírovanou brá-
nici. Den končí večerní písní. At-
mosféra nočních hor ozářených

úplňkem je nezapomenutelná.
Chceme odjet ráno bzo. Ale jsme
přemluveni a ani nám se nechce ze
společnosti tak milých lidí. Navíc
ráno přijíždí Edo, a tak ještě jdeme
na "sedenie pod brezou". V protější

stráni má
kmen oblíbené
m ísto kde
kúdÝ den rá-
no chvilku
rozjímá nad
nějakým tex-
tem. Tento
krásný zvykby
mělo zařadit
do programu
více kmenů.

Nechce se nám ale musíme dál.
V táboře kmene Wappacomo Minal
se nám líbilo, Nechybítu anipráce,
ani hra, ani smích, ani chvilka vážné
meditace. Přátelství a po hostinnost
všech členů kmene je údojímavá.

Stavba týpí v Bílých Karpalech

Chvíle napětí při vztyčovóní trojnohy týpí. (Wappacomo Minal)
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Vedení tábora nás přijalo velmi vl íd-
ně. Rozmlóuváme o jejich rado-
stech a starostech, o programu, a
podle kruhů pod očimasoudíme, že
se věnují běhu tábora 24 hodin
denně. Moc se mi líbíjejich kronika
psaná dětmi, roztomilé zápisy od-
ražející pestrost programu a citli-
vost kmenového náčelníka, který
díky letitým zkušenostem umí
přizpůšobit program věku dětí. Čis-
tota tábora a jeho okolí je bezkon-
kurenční dokonce děti které se
v závěru kolem nás nakupily vypa-
dajl, jakoby přijely na tábor před
hodinou. Marně na nich hledám
škrábance a klasickou táborovou
umouněnost. (V duchu podezírám
náčelnictvo, že chodí na dříví
samo.) Čas nás tlačí a tak se rychleStejně dojemné je loučení. Skoda

že ve stejné chvíli pánové Klaus a
Mečiar připravují rozdělen í republi-
ky, Věřím ale,že se to našich česko
- slovenských vztahů v Lize ne-
dotkne.
Pokračujeme přes Otrokovice, Zl ín,
Kroměříž a Prostějov do Horního
Stěpánova, kde táboří Skaláci
z Uherského Brodu. Přijíždíme
v odpoledních hodinách kdy zrovna
starší část kmene odchází na něko-
likadenní putování. Náčelník Mont
chudák trochu vyšel z konceptu a
tak nás zapomněl představit.
V táboře zůstal jen dospělý perso-
nál a kupa mladších dětí. Prohlíží-
me si tábor kde na první pohled
upoutajíoko tříbarevná tee - pee a
obrovský hangár z lešenářských
trubek a z pogumovaného plátna.
Mont nám ukazuje i další vymože-
nosti jako podlážky a vojenské po-
stele v tee - pee, skládacísedačky
a stoly vypůjčené v místním JZD -
prý silné zbraně proti zpupnosti
m ístn í hygien ičky, která je na tábory
v okolívysazená. Přemýšlím o tom,
zda-li by tato paní unesla ručně a
z lesní kulatiny stavěný přístřešek
potažený obyčejnou celtovinou a
obyčejné táborové stoly a lavice ze
dřeva, kterého je ve stráni dostatek.
Kou,kám se na pěkně postavený
skautský tábor, který je nadohled a
věřím, že ano. Co myslíš Monte,
neškodilo by trochu více primitivis-
mu?

Děti z kmene tkaláci při svačmě

Děvčala z lcnene Wappacomo Minal při večerním sezení v týpí

Kluci z Wallov+y se vracejí z rozcvičky
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Večer ve sněmovním rýpí lctnene Wallowa

loučíme s bodrými moravskými
sympatáky a prejeme si vzájemně
hezký zbytek léta
Spěcháme podvečerem na Malý
Walden, kde táboří kmen Wallowa
zBrna. Čteme si po cestě v sezna-
mu 70 účastníxů tábora a trochu se
obáváme, do čeho se to asi řítíme-
při takovém počtu lidí, to musí být
binec! Ale skutečnost nás
přesvědčilao opaku. Vzorně posta-
vený tábor, obrovská jídelna a ku-
chyň zbudovaná rukou táborníků a
klasická táborová kamna svědčí o
mistrovské zručnosti tvůrců. ozna-
movatel dává tušit propilovanost or-
ganizace života v táboře a další
hodiny pobytu v táboře to jen doka-
zují. Ano je trochu jako Babylón, ale
nikde se nikdo nepoflakuje, tábor
má svůj řád. Malí Bobříci jsou stále
vytíženi prací i zábavou, i starší
kluci, zdá se, mají stále co dělat.
Před večerním pow wow
v ohromném tee - pee nás šokuje
osmiletý Vorvaň profesionální
přednáškou o souhvězdích severní
oblohy, v přestávkách suými znalost-
mi v oboru prehistorie a porodnictví
(!) Večerní sezení v tee - pee je
působivé. Nechybí kytara a tram-
pské písničky a čtení indiánských
pohádek na dobrou noc. Ještě
noční hra a pak spát.
Ráno se mi moc líbí jak zkušení
rodoví náčelníci hned po probuzen í

žijí s dětmi a vedou je. Sledujeme
klapot kol v soukolí toho ohrom-
ného stroje a já znovu žasnu jak se
dá v takovém počtu lidí udržet
pořádek. No, Jardo, Wikki, Apache
a další, klobouk dolů.
Frčíme dál po dálnici až k Humpol-
ci. Tam totiž sídlí lidé nám nezná-
mých jmen, kteří táboří pod
hlavičkou Ligy. Neznámý říčanský
kmen, ktený chce teprve do Ligy
vstoupit, ale už se za Ligu vydává.
To je sympatické a proto vymýšl íme
léčku. Představujeme se vedoucÉ
mu tábora jako zájemci o wood-
craft. Příjerrrně se poslouchají
celkem chválící slova o Lize a

plichází i vysvětlení záhady. Oddíl
si vypůjčil od Vládců moří razítko,
aby mohljet na tábor jako koeduko-
vaný. U skautů by to pný neprošlo.
To už se ale blížídvabratři, kteříse
zúčastnili posledních tří akcí Ligy
na jaře a léčka je prozrazena. Bylo
to trochu podlé, ale ještě jednou se
omlouvárne!
TáborJe celkem pěkný, je zde vidět
spousta fortelné práce, lidé jsou
přátelští a hlavně nadšení. Učíme
je několik indiánských písní a tr:o-

chu povídáme o Lize a woodcraftu.
Sledrrjí nás vnímavé tváie. Věřím,
že znich bude dobrý kmen.
Naše putováníkončív Praze u Wan-
bliho. Domlouváme ještě zítřejší
návštěvu tábora berounského
kmene Mse - Pase na Výbrnici,
ktený má skončit pozítří.
Zítraale zjišťujeme, že tábor skončil
předčasně. Trávíme tedy krásný
den ve společnosti Kytky a Jane a
také Tatanky z kmene Urutaú, kteří
zde jestě táboří.
Jsem spokojen. Úroveň táborů je
velice dobrá. Hlasy sýčků o přílišné
jednostrannosti Ligy vycházejí z je-

jich neinformovanosti a jen ze zpro-
středkovaných dojmů. Naštěstí
nejsou pravdivé. Přálbych si, abych
mohl svého Fiátka nafouknout a
vzít je s sebou. Viděli by, že Liga
pulsuje plnohodnotným životem.

LoGAN

V orv aň př i ast ronomic ké přednóšc e
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Jméno Bedřich Moldan zná snad každý. Pro
mnohé z vás bude možná překvapením, žé tento
neohrožený muž |e členem Ligy lesní moudrosti.
Protože byl jednímz členů naší delegace na červnovém Summiur
7*mě v brazilském Riu de Janeinr, vypravil jsem se za ním
jednoho červnového odpoledne, abych mu položil pár otÁzek.
Zastlhl jsem ho při práci na zahradé u jeho vily nedaleko
Flanspaulky. Usedli jsme k zahradnímu stolku, paní Moldanová
nám pňnesla voňavý čaj a já jsem se začal pát:
Logan: My jsme byli na úsťedí Ligy před půldruhým rokem

mile překvapeni, když se tam objevila vaše pňhláška.
Byla to pro nás poca. A je to pro nás pocta mít ve svých
řadÁcb slavné osobnosti...

B.M.: ... jakápakpocta, jájsem vždycky byl ve woodcraftu ...

Logan: Dovolte, abych začal tak trochu neoficiálně otázkou
"Jak jste se k woodcrafnr dostal a co
jste kdy v jeho řadách dělal?

B.M.: No tak, když mě bylo asi patnáct, tak
jsem chodil v Děčírrě do gymnáziaa
tarn se jednoho dne objevil lesní
technik. Jmenoval se Zdeněk Fišera
a řftali mu klen. založil tam kmen
Yycházejícfilo slunce. Chodil jsem
tam ještě se dvěma kam uády ze stej-
ného rďnftu gymnázia. Totiž s lva-
nem Studničným, kterému jsme
řftali Bivoj a s Milanem Kalušem,
Pak jsme ještě přibrali asi 3 další
chlapce. Mladší. Ale my ři aZdeněk
jsme byli takové jádro kmene. Oka-
mžitě jsme začali chodit na výlety a
měli jsme tábory. Klen byl vegetarián
a vůbec byl woodcrafter se vším
všudy, co k tomu paří - rozdélával

IN OUB HANDS
EARTH SUMM|T ,92

batohy a stany - dneska už si to člověk ani nedovede
představit. Kmen ale neměl moc dlouhé tyání.7Áenék

na ní nepůjde a
Až loni jsme se
se, jak byl jeho

Takže od té dobyjsem se považoval za'woodcraftera a
je pravd4 že mě to poznamenalo na celý život, ato,že
jsem se začal zabývat životnúm prosředírm, pro to měl

velice.poďebné. A myslím si, že narozdfl od skautingu
- proti skautingu vůbec nic nemám , mám mezi skauň-

smysl pro individuá]ní kulUlry. Tím se sává dneska
úžasně moderním, proúože ten multikulturální
svět výlďik sociologie aťtloz spolďenské módy...
Vyvrcholením konference v Riu byl příjezd,
indiánských a eskymáckých a vůbec různých
domorodých náčelnftů. Tyta věri zařírrají mít
ohromný význarn azačínají se chránit. Takže
si myslím, že taková ta indiánština, pro kterou
si mnozí vždycky z woodcraftu dělali legraci,
je hrozn aže
pňspívá že n
kulfura, ných
být zajímavá a inspirující. A že to přiqpívá ke
kullrrní diverziř, která je protipólem diverz!
ty biologické a je pro dnešní svět nesmírně
poťebná. Proto si myslím, že má woodcraft
ohromnou něm tedy
z nějakých

oheň řením dřev, organizoval sněmy, učil nás symbo
liku...
Jako lesní technik měl možnosti půjčit si chatu, takže
jsme jezdili kus za Děčín, kde jsme si přivydělávali
kácenírm dfuva. Taky jsme v tom lese průměrkovali -
dělali jsme lesní měření, V té oblasti jsou nádherné
pískovcové rokle a v jedné z nich jsme měli sněmovišě.
Dodnes na něj vzpomínám, bylo naprosto nádherný...,
opuštěný, tam snad nikdy nikdo nepřiful ...

Tábory jsme měli naBelé... prvnítábor jsme měli tušrm
v dvaapadesátém , možnájednapadesátém roce. To by-
ly ješĚ po válce lístky. Nebo snad už skončily, ale vím,
že bylo děsně obtižný sehnat jídlo. A že jsme v hibilině
- to bylo na Podbanském, kupovali vajíčka a chleba a
že jsme na úom táboře šíleně hladověli. Z Prahy jsme
měli jen sušené mléko a krupici, nějaký polívky a víc
nic. Bylo úo lfiutý,.. Dělali jsme s těma ěžkýma pingla-
ma čtyřdenní puťák po Tatrách, tenlíát nebyly ty letůý

Logan: Než se dostaneme ke konferenci v Riu, nahráváte mi
ješě na jednu oázku: Náčelnictvo razi od, počátku
orthodoxní Setonovu cestu v Lize a dnes se už objevují
hlasy...

B.M.: .. já vím, jájsem byl ve Wahpetonu a vím kam mťíš, Já
si myslím, že je to sice bezvadný, ale Woodcraft se
vždycky vyznačoval ím, že byl malej a neměl snahu se
moc rozrůstat takže byl i uvniť sebe multikulturální.A
já bych dal woodcrafterům v Československu dvě tako-
vý rady: jedna je tolerance a druhá optimismus. A
myslírm si, že obojího se_ nedosává. A to je škoda,
protože samotný fakt,že Československo se dostalo ze
spánl toho nelidskýho komunizmu, je fantastická věc a
měli bychom děkovat Bohu , že to takhle dopadlo,..

Logan: U nás byla konference v Riu překryta ve sdělovacích
prosďedcích volbami, a tak toho k nám pronikto velmi
málo. Proto si myslím, že bude čtenáře Bizoního větru,
byťopožděně, zajímat o co trín šlo, ajak se topovedlo..,

]
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B.M.: No to je velmi dlouhá historie a k samohému Riu se

budeme ještě velmi dlouho wacet, budeme ho analyzo
vatapřemýŠletoněm.
Životníprosťedí se začalo ve světovém měřítku sledo
vat od šedesátých let. V roce 1970 byla v Americe první
taková mezinárodní akce, nižDenZ,emé.Y rcce 1972
uspořádaly Spojené národy Konferenci o lidském život-
ním prosťedí ve Stockholmu. Tato konference rozhod-
ně byla historickou událostí a v podstatě správně
pojmenovala hlavníproblémy životního prosředí. Kon-
statovala, Že jde o globální problémy a také správně
identifikova]a,že jde o spojení mezi nekontrolovaným
hospodářským růstem a mezi poškozováním životního
prosředí. Ještě předtím vyšla kniha "Meze růstu", která
lftázala, že není možné pokračovat v hospodářském
růstu,že není možné, aby donekonečna rostla spoťeba a
výroba potravin, populace - a že prosĚ Země není
nafukovací balón. Tehdy to jeŠtě byla teprve oázka Co
s ím? Hospodářský růst polaačuje, Většina lidíuznává,
že je nutný, protože kdyby se zmrazLl, trk se zmrazí i
současný nevyrovnaný ekonomický řád na světe. Hos-
podářský růstje tedy jediný způsob jak napřftlad odsna-
nit hlad a chudobu v Africe a t.p. V době po Stockholmu

'se svět snažil najít odpověď na tuúo otÁzku.

Takovou dobrou konzistentní odpovědí je }nížka "Naše
spolďná budoucnost", pňpravená Světovou komisí pro
životní prosďedí a rozvoj založenou v roce 1984 Spoje-
nými národy. Tuto spolďnos1 ygílla norská ministerská
předsedkyně, paní Bruntlandtová.-Kniha teď vyšla i
česky v nakladatelswí Academia. Tam je učiněn první
pokus najít nový způsob hospodářského rozvoje, který
byl nazván rozvojem wale udržitelným. Je to rozvoj,

který by měl zajistit hospodářský růst i pro pffší gene-
race, miž by se plýtvalo zdroji a energií, ker,ý Mvá
důraz na efektivitu a účinnost.
Je jasné, že máJi společnostpřejít od extenzívního růstu
k tomu wale udržitelnému, jedná se o naprosto zásadní
změnu. Dojde ke společenským změnám, které se nám
dnes mohou zlátnertápúné, ale postupně budou velmi
zásadní.
Když toto vše OSN v roce 87 a 88 analyzovala, došla
k závéru, že by bylo dobré tyto věci ptodiskutovat, a
proto svolala konferenci do.Rio de Janeira o životním
prosĚedí a rozvoji. Konference byla pfipravována více
jak 2 roky v pffpravných výborech, kteé pořádalo
Valné shromáždění OSN. Tyto výbory byly samy o sobě
tozsáhté konference. Měly jednak plénum a jednak

pracovní skupiny. Ve skupinách se tak jednalo paralelně

o různých problémech. Jedině tak byla šance všechny
problémy projednat, jinak by se to nestihlo. Nďe pra-

covní skupina měla mimo jiné na strrosti vypracovat
Chartu Zemé, člh zíkJadní Kodex chování a soupi§

závazků a na druhé sraně práv jednotlivců i sátů vůči
životnírmu prosředí a přírodě a také sobě navájem.
háce šla velmi pomalu, neboť -v OSN se ďídkakdy
hlasuje. Jedná se většinou tak dlouho, dokud se nedojde

ke všeobecnému konsensu . Z wholo důvodu jsem ješě
v březnu měl na posledrúm za*dÁú výboíů pit, že
zdaleka není vše připraveno abyl jsem velice skeptický,
co se týče možných výsledků Konference v Riu. Nako-
nec musím říci,že konference dopadla podstatně lépe
než jsem doufal, a že dospěla k velmi důIeilrým zá-
věrům.
Především byla podepsána Konvence o klimatické
změně. Zúpzdějivyplyne mnoho protokolů jimiž se
sáty budou zayazoyaí iči-
tého a dalších sHeníko vše

pro zóránění sklenftového efektu. Konvenci podepsa-

lo 153 sátů.
Další důležitou konvenci podepsalo shodou okolností
též I53 států. Jedrrato se o Konvenci o ochraně biolo
gickéhobohuswí.
Dále byla přij atl ChAíla,7nmě, kteá byla přejmenována

na Deklaraci z Rio de Janeira o životrím prosftdí a
rozvoji, ale stane se základním elementem mezinárod-

ního práva ze kterého se bude vycházst-

Logan: Dá se tedy říci, že jestliže oba dokumenty podepsalo 1 5 3

států, že to skutďně bude fungovat?

B.M.: věc
30

hle.
támcové, zÁvazky vyplynou až ve formě proúokolů. I

když se tak děje lž pozdé, protože drrrhy vymírají a
klimaticM změna nastane, je úo důležitý }rok.

Čn rta OUeZiávéc je,žese sáy vůbec poprvé v historii
domluvily, želesy jsou svěovýmboh
jen přírodní zdroj jefuotlivlch stáů
chrárrit ve světovérn měřítku.

Linoryt: L. Rusek - Šanan
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podávat zprávu, jak plní agendu2l a tímvefujnost bude
mít možnost kontrolovat plnéní závazkt sv}ch vlád.
Cesta k wale udržitelnému rozvoji byla tedy nastoupe-

na, teď už to bude jen ávod s časem a oázka dakÁže-li
se svět zbavit těch neudĚitelných vzorců výroby a
spořeby.

Logan: U nás ve východrrí Evropě je teď v oblibě teze o návranr

do Ewopy, což pro spousfu lidlzrnnenámít se konečně
dobře, nahromadit bohatství, nahíabat si. Nejde o tak
frochu proti sobě?

B.M.: Není to tak úplně pravda. Ono se ukazuje,že sátykteré
prosperuji jsou také schopny věnovat se ochraně život-
ního prosředí. Chudý stá většinou devasnrje ávofrrí
prosředí, aažkdyž se dostane na celkově vyšší civili-
zační úroveň, tak jsou předpoklady pro to, aby se lidé
podívali Ml než na špičku svého nosu, a byli schopni
zavést to, čemu se ífrá právní stát, Jedině právní stát
může vytvořitzákony na ochranu pfuody a dohlížet na
jejich dodržov ání. Kdy ž někdo podniká a kazí živ otlí
prosředí, pak na to musí existovat zákony, pfus které se
na něj došlápne. Proú prosředí není tedy to, že chéjí
lidé podnikat. Proti tomu jde to, že na to nejsme legisla-
tivně pňpraveni. A s tírm se musíme rychle vyrovnat.

Logan: Je pravda, že naše delegace v Riu nebyla dostatďně
. legislativněvybavena?

B.M.: Je to pravda Naše delegace byla poměrně na velmi
nízké úrovni, zn známých důvodů - volby , aŇ.7i, 17 5

přítomných stáů jen 50 z nich mělo delegaci narelativ-
Ň nízké úrovni, a ta naše byla na jeÁné z nejnižších
úrovní, to znunená, že ji vedl jen minisn vlády a ne

řeba alespoň místopředseda vlády.
My jsme velmi litovali, že aam nebyl pan prezident,
který mávelikou mezinárodní autoritu.Mně osobně to

bylo velmi líto. Navíc ministr Vawoušek měl zmocnění
pouze podepsat ávěrďný proůokol a nikoli jmenované

konvence, což je nesmírná škoda, politická chyba a
soudím, že se vlfra zachovala naprosto laá Ronace a já
bych nechtěl analyzovat, číje to chyba"

Logan: Až se budou rozpracovávat závéry konference, jaká je
naděje pro nevlální organizace,atedy ipro Ligu lesní
moudrosti, že by v tom všem mohly velice konlaétně
přiqpět k íealizaci?

B.M.: Já si myslím, že je tu nejenom naděje, ale dokonce
povinnost okamžitě vyžadovat, aby se organizace
mohly celé věci zúčastnit. ZŇánek je seznámit se s tě-

mito dokumenty - vláda musí zajistit publikování této

věci.
Organizace se pak může vytvořit vniťní skrrpinu, která
bude pověřena prostudováním materiálů a najít v tom

to, co se týká obyČejných lidí a čím mohou lidé přis$t
k naplnění. Organizace pak může sledovat stá, jakkon-

vence, kteé podepsal plní a prosťedrrictvím tisku to
hodnotit, případně žÁdat nápt av u.

Moderní společnost funguje tehdy, má-li veřejné mí,ně-

ní váhu, Doufejme, že u nás je má Je možrré apelovat
na poslance, ástupci Ligy se mohou objednat na za-

sedárú vládního výboru pro životní prosďedí, nebo vý-
boru pro plán a rozpďet.Nevládní organizace by si
měly všeho vŠímat areagovat na to. Jejich úloha je tedy
evidentní.

Logan: Je naděje, že byste nám ve spolupráci ješĚ s dalšííni
členy Ligy,- odborníky, v těchto věcech pomohl?

My chceme v budoucnu navázat na odkaz Seto'na -
ekologa-

B.M.: Já se tomu rozhodně neuzavírrám, určitě si najdu čas pro
přednášku, mohu seznámit lidi s literaturou, to je' samodejmé!
Je to i moje povinnost z tinrlu předsednicwr ČSOr - my
to máme přímo v plánu. Vím, že jsme podepsali smlou-
vu s Ligou a Junákem a chceme pro děti vytvářet pro-
gramy práce pro životníprosÉedí.
Já si navíc myslím, že Liga si nic vymýšlet nepoťebuje,
sačí si vzít Setona- Všechno tam je! Liga vždycky měla
v tomto ohledu jasný program.

Logan: Dnes vidíme, že Setonovy myšlenky jsou nadčasové,
univerzáIní, že nepodléhají zubu času. Obejít se
v přítodě jen s nejnutnějšírna věcm4 umět se přiblfiit
MatceZemi, aby lidi pochopili, kde stojí...

B.M.: ... aby si nemysle[, že jídlo je z ledničky, jak jáříů;Ánr.
Hlavně to máobrovský význam pro lidi, kteffžijíkon-
zumním způsobem životz ale jsou schopni jednou za
14 dní, za měsíc se sebrat a jít s lehkým pinglem na 2
dny do lesa a nebýt obloženi všemi civilizačními vy-
moženostrni. Občas to ze sebe shodit ažít&z toho, byť
na omezenou dobu.,.
IJ}llzat,kde jsou kořeny. Že je dobté si na to sáhnout,
nejen o tom číst v lrnížce. Důležité je, a to myslím, že
dnes Liga zdůrazňuje máIo, taková univerzální znalost
přírody.Pochopení, jak to funguje. Ne tedy popisná
znalost. To moc v Setonovi není. To je ten modemější
prve§ který do toho vnáší současná ekologie.

Logan: Mám poslední otÁzkl: Máte v tom svém shonu čas si
občas zatábořit po woodcraftenku?

B.M.: Musírm se pňznat, že už jsem hodně dlouho netóoň|
už jsem si na to i zvykl. Dřív jsme se ženou jezdili na
takovY ty klasický puťáky. Když přišly děti, tak jsme
s nimi áboňliv rýpí.Pro nás to byla legrace, ale po čase
jsme pochopili, že děti sice přežijou, ale není to pro ně
nic moc. Já to prostě nedoporučuju. Já jsem áboření
s dvouletejma, říletejma, pěťrletejma dětma nikdy ne-

Bropagoval. My jsme v šedeMtým devátým korrpili na
Sumavě chalupu a jezdíme tam dodnes. Není tam elek-
rika, přívod vody, my jsme jí jen tak poopravili a nikdy
jsme do nínewazifi moc peněz. Jediný luxus co tam je,
je krb. Takže ta chalupa nám to áboření nalrrazuje. Moc
se to od'toho neliší. Rozdíl to je, ale ne takovej.

Logan: Těšírm se na naší další spolupráci a děkuji za rozhovor!

s modrou oblohou!
Odcházíín lemím podvďerem na altobus a ěším se ,
jak se o hluboké dojmy z roáovoru s Bedřichem Mol-
danem podělíín se čtenáři Bizoního větru.

Slib Zemi
Zjišťujeme, že zásahy lidí do Přírody a jejich chování
jednoho k druhému jsou pramenem narůstajících škod
v životním prosťedí a přírodrúch zdrojích, které jsou tolik
poťebné pro uspokojení lidských poťeb a k zajištěrť
přežití a rozvoje...
'SUBUJI, že se budu clnvat podle suých nejlepších
schoprwstí, abych pomohl vynóřet na Zemi bezpečný a
pohastinný domov pro současnou i přtští generaci."
Maurice F. Strong, generální selaetář
Konference o životním prosdedí a rozvoji
9. březlla 1992, v zasrlÁrcí síni Valného shromáždění OSN



RuBRIKA vĚttovnruÁ lNDlÁrvůru plÁruí

Udělejte si štít

KaždÝ správný lndián, hned ráno, když bylo pěkné počasí, vztyčil blízko vchodu před týpím trojnožku a spěchal na
ni pověsit své medicinové předměty a zbraně, aby čerpaly energiize slunce a modré oblohy.

Na takové trojnožce vedle medicinové tašky, toulce s lukem a šípy samozřejmě nesmělchybět šttt majitele týpí.

Štlt met dvě funkce, ochranu pro boj -,před šípy, seknutím palicí či tomahawkem - k tomu sloužila tlustá hřbetní kůže
vyztužená vysrážením a potom medicinovou ochranu - to byly symboly nakreslené na plášti, které byly doplněny
peřím, rolničkami a dalšími ozdobami.
Tyto malby měly chránit válečníka před nepřítelem pomocívíry. Byl to rovněž válečníkův prapor, podle kterého mohl

Vnih"n/,
šh-+J

lrl,'n "

nepřítel poznat, koho má před sebou. lndiáni si sv,ých štítů velice cenili.
Jednu z největších sbírek štítů jsem viděl v Colter Bay muzeu v Grand
Teton NationalPark.

|l%n* kař"

Takouý štít udělat, ne-
bylo nic jednoduchého.
Můžeme to zkusit
s prostředky, které má-
me po ruce. Vezměte
nevydělanou kravskou
kůži a ze hřbetu na krku
vyřízněte kolo o dvacet
cm větší než štít. Na
okraji udělejte díry pro
24 kólíků. Vykopejte
jámu jako na potní lá-
zeňarozpalte kameny.
Ty dejte do jámy a přes
ni pak vypněte štít. Do-
vnitř lijte vodu. Stít se
začne teplem smrštb-
vat a utahuje kolíky

směrem ke středu . To opakujte pomalu několikrát. Budou-li kameny
nesprávně polévané, štít propálíte a zničíte. Postupujte pomalu a
obezřetně. Nakonec zasypejte jámu hlínou, pod kterou dáte nové
rozpálené kameny a uděláte zní malý kopeček. Na ten znovu vypněte
štít a potom vlejte jako do Setonova hrnce znovu dírou po kolíku ve
straně jámy dovnitř vodu. Štlt zasypejte hlínou a napařujte. Získá
krásný vypouklý tvar. Nechejte ho vyschnout i s hlínou na poledním
žáru,a vyndejte odpoledne. V noci by se zase navlhnul aztrácelby
tVar.

Potom nezbývá nic jiného, než požádat medicinmana kmene, nebo
nějakého vlivného muže, aby vám na kůži, zkleré vyříznete kruh opět
větší, namaloval ochranné medicinové znaky, Ty by měly vystihovat
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vaši osobu, vaše vize, může na nich být vaše ochranné zviíe
-orel, bizon,atd. Kůže by měla být vydělána mozkem a ručně
přímo přitáboření
Kruh nevydělané kůže zařízněte a protáhněte jím řemeny na
uchycení. Potom vyříznete kruh z jelenice a na stranách
nastříháte třásně. Jimi povedete utahovací řemen, kteným
upevníte na nevydělané kůži svrchni:obal. Ve staných dobách
bývaly magické znaky i na vnitřním štítě..

Ustříhněte dlouhý řemen, kteným si budete přidělávat štít při
jízdě na koni nebo přitancování na sebe, přes rameno jako
toulec. A zbývá už jen zdobení.
Rukojeťnikdy nebyla jako u štítu středověkých rytřů. S tímto
štítem se nevyknývaly rány při šermování. Udělejte si pouť<a
na chycení podle obr. na protější straně dole.

Štrty se postupem času zmenšovaly. 7Átímďt štlty 18. století
byly ještě dosti velké a lndiáni z nich při válčení dělali v šiku
i kryt, stříleli přes ně a chránili se v řadě, tak jak to třeba dělali
černošští válečníci, při postupné individualizaci náčetníka a
pň stále větším používánístřelných zbraní se štítzm'enšoval
a stále více zastávalfunkci magické, medicinové ochrany.

Štít je potřeba nakouřit sladkou travou a šalvějí zazpívat
k poctě majitele a jeho nové standarty medicinovou píseň,
často se u tohoto obřadu dělala i hostina.

Medicinman už kreslí na váš štít hlinkou smíchanou s tukem
lpřírodní barvivo/vaše ochranné znamení, Zdobí lem z rudé
láú<y pery dravců, připevňuje hranostají kožešinu se sladkou
trávou na vrchol štítu. K perům přivazuje rolničky a malé
zvonky a peříčl9t z krahujce dávádo vrcholu štítu. Je tu vše,
cp máte rádi. Stít symbolizuje vaši odvahu, zálibu a lásku
k volnosti, váš pohled na svět očima milovníka divoké, ničím
nespoutané přírody...

Slunce prosvětlilo celý tábor, a vy vynášíte svůj štít poprvé
před stan. Vlajou na něm orlí pera a malba se třpytí v prvních
paprscích ranního slunce. Jdete sizaplavatdo neda|eké říčky
a vidíte zdálky váš stan a před ním symbolvašich snah -váš
novtý štít. Záleží jen na vás, s jakou úaou budou vaši přátelé
i nepřátelé k tomuto znamení vzh|ížet.Džím vám palce.

, Wanblitanka
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Zivot azvyky lndiánek

Dlou_ho js9ry gř9mýŠlela, zda pokraČovat v rubrice "lndiánské týpí" tradičním způsobem tj. věnovat se popisu interiéru
a.zařízenítýpí. Nedávno se mi však dostala do ruky kniha mad'áiského autora Ňagyho, pójednávajícid Zivote lndiánů.
Velmi jednoduchým způsobem v ní osvětluje životní dráhy mužů a žen.

proto vybratz této obných vše co se §íká životažen u lndiánů a postupně tyto informace
Í rubrice. Bude se o poznať<y lidí zabývalících se indiánskou kulturou už dtouhý čas.
brika si najde své

M ím se svrimi v u nebylja rodinný život dcerámkt račkyděvčáte enky,ko
malé paďleše, krabičky, malé kůže a různé drobnosti z přl'rody. Ve svých hrách se takto nenásilně připravovaly na
rodinný život, který byl pro indiásnké ženy velmi náročný.
Postupem doby děvČátka začínala pomáhat matce při vykonávání běžných domácích prací. Ve třinácti až čtrnácti
let9ch, od prvních známek dospělosti, bylo u některých kmenů tradicí, že dívka nesměla mluvit se srnými bratry
přímo,pouze přes třetí osobu.
Do tajemství jemných ručních prací zasvěcovala dívky zpravidla bóička , taktéžje učila znátbyliny, zvííata a léčivé
účinky různých koření.
Po patnáctém roce končí pro dívky období dětsVí azačínalí se o ně zajímat mladí muži. Dívky v tomto věku již plně
zvládqí veškeré domácí práce, včetně starosti o mladší sourozence.
TÍm končí jejich bezstarostný život . O dalším období žiyota lndiánek se dočtete v příštím čísle "Bizoního větru."

Co vše si lndiánka zavěšovala na pásek?

Dnešní kapitola je zaměřena na shrnutí toho, co všechno si lndiánka zavěšovala na opasek, óy vše potřebné měta
stále s sebou.
Již si umíte vyrobit různé druhy pouzder na jehly a na šídlo aznáte ikteré jehly nejčastějipoužijete. Ukézkový obrázek
je přehlídkou různých vzorů na pouzdra, váčky a amulety.,Jistě by je lndiánka nenosila takto všechny pohromadě!

Mimo amuletů z korálků, rolniček, kostěných korálů 9 mušlí kaorí, u kterých si jistě pohrajete se svojí fantazií dle
materiálorných možností, jsou tu pro vás nové váčky. Oasto se používaly na ocílku a křesací kameny, drobné amulety
apod,, v pozdějších dobách se u něktených exponátů sekáte s cedulkou "for matches" - na zápalky lzáleží léž na
vaší "pravověrnosti", čemu dáte přednost vy./

Váčky jsou přibližn é 11x7 cm veliké, zdobené vtýšivkou /všechny vzory na obrázku jsou od lndiánů pláníl, zavírají se
překlopením popř, zavážou řemínkem, třásně jsou často opatřené kornouť<y. Dám vám však dobrou radu: než se
pustíte do vlastní uýšivky dle vzoru, nakreslete si vše ve skutečné velikosti na papír /u líného stehu řádky cr,a9 až
1 0 mm široké/ a vyzkoušejte, jestli se vaše ocílka čijinq drobnost do váčku vejde. Váček bývá většinou nahoře trochu
užší nežli dole /asi o 2cml| Budete-li pracovat pečlivě, může se i takováto drobnost stát ozdobou vašeho kroje i vás
samotných.
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Wioste Olowan - Píseň Lásky /kmené Dakota/

-ya n9 -wa -

Výslomost: Inkpa ta ja na wazí náa zlna šišo zé
Májaa nájaa lečja kawaná.

An8ric\ý př€klad: Up lhe creek I stmd md wawe.
see, all alone I wawel
Ah, hlther, ah, hithert
Maste, the to nel

na

Opravdu twznáte tuto jednu z nejznámějších indiánských písní lásky? Vždyť se dďkala již i filrnového záztnma ve velmi skném
vícedílném snímku "Mlž zvaný Kůň". Na filmovém plrátně se odehrává svatební obřad ,který provází právé tato píseň zpívani celým
táborem. V naPm kmeni nesmí přtžádné indiánské svatbě chybět!

Nevěsta se nejprve po celý den podrobuje ďistným obřadům včetně inipi, nasbírá si své oblíbené květiny řeba do vtasů a s pomocí
svých přítelkyň postaví azařídí týpíktBíé se stane jejím majetkem. Týpí se nechá otevřené, aby se až p zažehnutí ohně řením dřev
mohlo uzavřít a sát se tak domovem.

U IndiáIlů se u různých kmenů ženich stěhoval k nevěsř a jejím rodiČům či naopak. To potom obyvatel rýpí ďekával před strnem
svatebčany i s nevěstou popř. ženichem. K takové slavnostaí příleátosti samoďejmě paťí i nové nejhezčí oblečerú a malovániwáře.
Nejčastěji otec nevěsty či její Sstoun píonese k ženichovi řď o jeho povinnostech v manželswí a snbubenci se odeberou do svého
soulrromí - nového týpí.

Celý ábor govázející nevěstu či ženicha zpíváptávé svatební píseň - píseň lásky a oslavy se i se zpěvem protáhnou dlouho do noci.
V našem kmeni slaví snoubenci s námi, dosávají pň tom dary a přtelkyně nevěsty uspořádají pro hosty velkou hostinu, takže toho
soukromí dosáhne zamilovaná dvojice až tehdy, když se jí podaří svatebčany samou zábavou a dobrým jídlem unavil
Přejeme vám hodně takových příleátosí, kdy se talo indiátská píseň lásky rozléhá táborem po celou noc!

lNDtÁNsKÉ necepw

Uvádíme dnes několik receptů přeložených z původních zdrojů.

Většinou je nabízíme jako náměty na zajímavé experimenty,
neboť surovinami jsou často např. kukrřice, slunďnicová semín-

ka či trrříny fuopř. brukveÁ které si záměmě na tátloriako základní
suroviny asi nejste zvykJé brát. Pomozte nám rozšffit praktické

znalosti nás všech experimentováním a napište o svých zkušenos-

tech. Rády vaše posÉehy zveřejníme, ať chutná nám všem.

Mandanské kukuřIčné knedlíčky /do polévky/

1 Mlek sušené sladké kukuřice
l lžíce sádla
1/4 šáku vařených ěemýchfazolí
1/4 šálku slunečnicových oloupaných semírrek

Povařte fazole, pňdejte kukuňci, tuk a slunďnicová semínka
Vše smíchejte dohromady, uválejte "válďky'asi 7,5 cm dlouhé
a 3,5 cm v průměru. Vydrží po několik týdnů /uchované v chlad-
nu?/. Při pořebě se vloží do woucí vody a povafi 2G30 minur

Vařená zvěřlna /Hldatsa/

0,5 kg jeleního nebo srnčího masa
1 stftdní cibule
2 sťíedníbrambory

Krkovičku, stehno, hňet či jiný kus masa nalrájíme na kostičky
o straně asi 2,5 cm velké. Vaffme s cibulí a brambory či
s předvařenými prérijními tuňny /brukev/.Tuřn se předvaří
alespoň 20 minur Vše povaříme dalších 20 minur

Slouxská polévka

0,5 kg masa
1 šáek sušené kukuřičné kaše
asi 10 prérijních tuffnů /brukev/

Namďíme do vody kukuřičnou kaši s tuříny, druhý den je na
mírném ohni povaříme 2 hodiny. Přidáme polrrájené maso a
vaříme dáe ješě hodinu.

ínpipravují



Strane 12 Bizoní vítr

Venku leje jako z konve. Louky jsou
celé podmáčené a nikomu se ne-
chce z týpí. Nečekejte na to, až se .

uzíváte k smrti a semelete páté
přes deváté od Schwarzenegrova
nového filmu, přes snění o dortech
k tomu, co teď asi hraje Evropa 2.
Šánnete do váčku, který máte
pověšený na lenošce Makazunta-
pii, obratte jednu kusovou kožešinu
chlupern dolů a vznikne vám rovná
hrací plocha. Pak už stačí vysypat
kostky z váěku, sehnat pár nad-
šenců pro hru a začít. Cože, vy
nemáte kostky ke hře a že ani neví-

dlaních a vysypete je z výšky na
h ladkou kožešinu a spočítáte. Hraje
se obvykle na 4,7 nebo i více kol.
Hraje-limnoho hráčů, stačímíň kol
než se.oběhne kuh, Věci, které
jsou v sázce,jsou vystaveny u ve-
doucrho hry na kožešině a ten je
neustále vychvaluje slogany typu -
již jste někdy viděli takhle krásnou
deku, nebo takouý vyšívaný pytlík
by bylchloubou každého válečnfta
a tak se snaží rozněcovat další
hráče, keříse ještě do hry nezapo-
jili. Snad v dalším kole najdou dost
odvahy ke hře.

lndiáni byli známí svou nákloností
k hazardu. Sazeli na koně, podle
Setona chtěl jednou Rudý oblak
vsadit Black Hills v koňských dosti-
zích, sázeli své nejlepší věci, neboť
majetek stejně nemá cenu, tu mají
jen duchovní hodnoty, to by vám
řek]l<aždý lndián.
Nevšimlijste siani, že venku začalo
svítit slunce? Je po dešti, tak šup
ven. Plavat, střrlet z luku nebo stu-
dovat přírodu. Ten, kdo se válípřes
den v týpí na kožešinách, není
dobrý woodcrafter. Kostky ve
vyšívaném pouzdře pověste na
lenošku a počkejte zase na dlouhá
deštivá odpoledne nebo na čas, kdy
se sníh azima přiženou do vašich
lovišť a nastianou dlouhé večery.
Pak vám váček s koštkami sám vy-
skočíz trojnohy na kožešinu.

Hau! Wanblltankate jakvypadají?Tak

rychle do práce,
Vezmeme jelení,
kravskou nebo bi-
zoní kost a vy-
řežeme z ní kostky
o straně 2,5 x 2
cm.Na jednu stranu
nakreslíme nebo
vyryjeme symboly,
nejčastěji orla,
medvěda, vlka, ha-
da, bobra, Kost
musí být pěkně vy-
hlazená,5 milimet-

'u/aeL,?, 

"íh-?rlil4ek

rů silná,
opracujeme ji pil-
kou a smirkovým
papírem, nebo
nožem a pískov-
cem, podle toho,
jakto chcete mítko-
šer. A potom už se
hraje.

každá kostka se
symbolem má svou
hodnotu, např. orel

= 5, želva= 4, bobr

=3, had =2avlk=
1. Zatřesete kost-
kami v sevřených

ko-r"'
1cOraoot!
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SToPoU PRAvEKU
Ú;{ěp uzni[Í ,_1de.em ,o h.qnu
pečlivě pňiproyenďn. jďdro. Nej-

kamenná ostří
Woodcraft má v mnoha činnostech, v podmírnkách orlích per i ve
své filozofii pevně zakotveno používání čistých přuodních ma-
teriflů. V několika dalších dílech se Stopou pravěku vydáme
tímto směrem, abychom tak pomohli nejen zájemcům o pravěk,
ale všem woodcrafterům. Málokde se totiž můžeme obdivovat
dokonalej ším u a přnozeněj šímu vy užití jednotlivých materiálů,
než v dílně našich předků.
První část našeho seriálu logicky věnujeme kameni. Není
samozřejmě nejstarší využívanou surovinou, ale je symbolem
úsvitu lidstva. První kamenné nástroje však nejsou spojeny s pa-
zourkem, jak by se podle jeho popularity mohlo zdát. Nejrůznější
seMče, škrabadlaa drásadla byly zhotoveny zběžné dostupných
místních surovin. Byly to většinou valouny s pracovní hranou
odštípnutou několika údery. hce s těmito násnoji pomáhala
sice značně našim předkům, ale pro nás velké vylůití nevidíme.
Dají se snad využít pň zpracováníkůží, ale i tady není získání
zručnosti tak jednoduché, vezmemeJi v úvahu cenu kůží a časo-
vou nárďnost práce.

Dalším pokrokem ve využití kamene jsou pěstní klí,ny - krá,sné a
účinné nástroje, které nahrazovaly nůž i sekeru. Zhotovení ani
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tentokráte nezabere moc času, surovinou je opět dostupný mate-

ťrál, ale výroba vyžaduje trochu zručnosti. haktické použití
pěstního klínu je minimální, ovšem je to malebný nástroj vzbu-
aljícíúctl.
Třetím stupněm vývoje kamenných nrástrojů jsou osří z úštěpů.

Právě drobnými ostrými úlomky se proslavil pazourek. Ale ani
jiný materiál neníbez šance. Nedostatek pazourku dokázali naši
předkové nahradit použitím rohovce, obsidiánu, kvalitního kře-

mence a dokonce i lďišťálu. Nicméně krá]em nástojů z mikrolitů
je pazourek. Podrobně jsme o jeho zpracování a retuši psali již
v BY 2l9t,Nachází se vzácně v seveiních částech Čech a Mora-
vy, víme o jeho výskytu na Opavsku a Liberecku. Poznáme ho
podle hladkého jakoby lasturového lomu v barevné škáe od

světle hnědé až po tmavě šedou. Povrch bývá bílý, podobný

vápenci.
Drobné pazourkové úštěpy jsou vhodné pro výrobu prakticky
použitelných kamenných nástrojů, J'sou to nože s jednou i více
čepclkami, hroty šípů, složená ostň srpů ahrotů kopí.Výrobanení

tak náročná, abychom se je báli pužívat. Navíc jsou čepelky
opravdu osúé, nedávno proběhl experiment s operacemi pazourko
vými skalpely. My jsme se zkoušeli holit a také jsme byli úspěšní.
Nejkrásnějšíjsou ovšem čepele dlouhé. Jejich v}roba vyžaduje
zkušenosti a kva]itní surovinu, i když práce není tak obtížná, jak
by se po prvních zkušenostech s pazourkem mohlo zdát.
Každý, kdo zkusí vyrobit kamenné osří,pozná,že ipřed,objevem
kovu měli pravěcí lidé k dispozici nůž. Ale jen ten, kdo ťeba
z kusu kůže vyieže řemínek, kdo pazourkový nůž opravdu pou-
žlje, jen ten se dozví, že je to nůž dobrý.

Vpřed do pravěku
Smyslem našeho snažení nejen na této stránce je rozšftit řady
přznivců Cesty do pravěku. Navštívili jsme proto letos dva
ábory s tírrnto zaměftním byťbohuželzatlm nikoliv z řadLLM.
Důležitější však je tyto ábory v duchu woodcraftu probíhaly.
Na vysokém ostrohu vypí,najícím se nad údolím Oslavy je roz-
loženo hradiště. PÁrélÁ obydlí pravěkých lidí na opušĚném
vyprahlém pahorku působí stísnujícím dojmem. Jen čerstvě do-
končená hliněná chlebová pec, tkalcovský stav a kmen pfiprave-
ný ke stavbě člunu dokazují, že u áje člověk. Tábor 6. oddílu
vodních skauul z Tfubíčejepro nezasvěceného znčně neobvyklý.
Oko uvyklé tvaru Zubříka se však potěší. A když se na ťicet vlčat
a světlušek se svými staíšííni kamarády vyrojí z nedalekého
přstavu a ábor ožije pravěkými oděvy připravovanými k vďer-
nímu ohni, je vše jasné. Třebíčští skauú se na svoji Cestu do
pravěku připravili dobře.
Nedaleko Žtutic do tny blikají ohně deseti Zubřftů. Oddíl Ne-
zmar z plzeňského Pionfrakrok za krokem proniká do tajů života
v jednoduchých podmínkách pravěku. S pokračující hrou ábor-
níci zjišťují, co všechno musí umět člověk, aby mohl žít v souladu
s přírodou. Odlišný pffstup, nežt:a áboře předešlém, ale přinej-
menším stejně cenný. Do rodiny pravěkých oddílů pňbyli další
dva sourozenci.
Setkání zástupců oddílů, jejichž motivacíje Cesa do pravěku
pňpravujeme na konec října. Rozdílné zkušenosti jsou podhou-
bím pokroku a tak doufáme, že po letech osamocení konečně
dialog usnadní cestu vpřed, do pravěku.

Long a Brko



Strana í4 Bizoní vítr 3/1992

\ .\
,\._.,- - \r_Št

(,1.1r*\§"

_-./

Itlz,

:
>- --\<.<

pťLna| Lťql,,Jfuťe' l,,ťťqtťe l//a hq/
luhr"a|ú' , Lťcro,g lrn|q ťqo(rafuh/ ďeTť

v olgq- é/rre.dt hrqbi' (lř,( al g6čúlou

v,ltrto_če[,ul neťl . .DotLUoL t( phb-
uLťi,r. uu tq.a(/4o hfu|řď g'. [.l Tc'

bťhl1"'Lok,,u

eka.. t/!/' q|SP|l?.l qta 
,o.qt

!.a, tb l,auetlq| lnho" hWLt
lLÝ l

L3
rln
A

@o
q

luel a- &q.iugu-
u4rbť.a_ t (o írJr',lt|

ot
o1
oc

STEZKÁ-IrIALýGH -:-
.^rčcrLo7ro dčtski |,,"rw1 lernť tnouďrosLl -

o ťo,n aont
ha- adreq,,

rÝ11
b

,Loo

|rot p tq.tío tťron, zóary'c nq zth,u
Og



Bizoní vítr slrana 153l1992

,

rL.
oočb.uc. lliťiLu tL' h4- ns{Š|e c-c' !ot}ae' r4ět?, _
I!

(1vt:ď|{z t te nqďanLiloů'rt,,r/
v sq!lc!'

r '- 
zitšťni,.h,

(l§ W



st]8na í6 Bizoní vílr 3/í992

KRITIKA, RECENZE, INZERCE, ZPRÁVY Z KMENŮ, oHLAsY, ÚvaHy

P@\p ql\Mo\p
Za prvnímidvěma ročníky Bizoního
větru
Před dvěma lety již po semináň k životu a dílu E T. Selona

l§|a

nazv
chnu

povzbudivou imagi nativní atmosféru
Pro usnadněn í přehledu o zaměřenía kvalitách časopisu si
uvědomme, že majíoba rocníky 164 stran věetně obdu a

9ramu
Drtivě nejvěÉí prostor je věnován indianismu /43 sirani,

Jednak jsou to drobné , hutné glosy o udá|ostech v žvotě

hraničí, ze1-

ruhém čisle
větě dnes."
mezinárod-

ním kontaktům, tolik potřebným pročeskoslovenskou rezer-
vaci woodcraflu, ve střední Evíopě poměrně osamělou.
Dosti mÍsta je uděleno /22stran/i historiiwoodcraftu, zvláŠĚ
pak osobnostem E, T, Setona - Cerného vlka a M, Seiferta

aloviče - Manokiho, Jistě i další,
sti, kteró se zasloužily o rozvoj
/např. J, Simsa,P,Koudela a M,

YqvrO.al ,.Ul stáIy za vzpomenutí v podobě medailónů k je-
jich výročím.

Filozoíii duchovní náplni lesní moudrosii
v obecné věnováno tak málo stránek i21 /, ale i

tak je pat nemá v současné době kvaliíikova-
ného filozoíického myslitele, Právě v tomto tematickóm

K obsahu Blzoního větru 4/91:
'Omnianeanuum pto'
Jsou lidé, kteří ii nadřízených apúřít+
ných , to jest p nadřazenost ve smďce,
kmeni, boje s vlashí phodlnoslí a s možností přesunoul
svoje pvinnosli na podřízenó - syslém nadčlověk-sluha.
Na druhó sřaně pď přisvojil si možnosl prouěet, rozdělo

Každý má srcu pravdu a nikdo nemá mít práro ho omea
vat, vnu@vat mu svůj názor a zaměření. Někdo má rad

k vytvoření elických norem veškerých náboženství,
kstarořecló snaze p kalokagathii, ve snaze J. J, Bousse-
aua po náwalu k přírodó a přírodnímu způsobu života a

Kdybych hrábl neopatmě dostudánky, můžu zvířilbahno ze
dna a do vody k pitíse mi lehce mohou dostat nežádoucí
paraziti Proto si každý musí nabírrat rcdu poznání sám a
opatmě!

'Udělejte si misku'
Pokud bylo úmyslem pisarle vyneóal skoro všsďrna ř
v toxfu, skoro s9 lo po€dlo a změnilo ólánek v zábavnó
luštění Ale pror se neozývám. V článku s
tvrdé dřero na zhotovení mislry akál.
zkušenosti jsem 4islil, že se na akátu nemá vďit, ani ho
použttnt na váj, které pňjdou do §tyku s iídlem a pilím.
Akátovó dřevo jmt prosyceno těkavými láť<ami, heré se

ploty, si
vodě i l
ti, kdosi

polévku, ěi jinó jídlo, dvqí bsto poslibni nevolností, zvra-
nat citlivý, neslěžujts
na špatný oheň - na
dnky,
lojelí vlevo, taklo by

tsÉa

Tematiclry osvěžujícím, m i€
ppínaje druhým číslem pra-
věku', doplněnájednou iEx-

átodů jdoucíalter-

živolnímu slylu a
lavním auhrem je

Dalším
siezka é.Vycnáz le

chybou 1/9 becná,
kdežto pam p jiná
rostlina. Zb ivé -
Bilinliho 3 Takto

odráží iden-

učasné Lize
nalostidým-
uk od hóru

a smrk od jedle není nutno,

ua
jen

'J;

V Bizonírn vátru pak zcela ďrybí to, co bývalo na našich
woodcraítershfch táborech předmětem každodenních ran-
ních phoraorů, to jest eticló úvahy o smyslu, p
ěistoĚ života konke|izujícía do praktickych d
vádějící vždy některy moment zákona lesní
tento nedoslalek zrcadlí souěasný shv, kdy je možné, žs
na lesní škole náčelníků kmenr] někteří účastníci zkonzu-
mují šestj kamarádům vebři, na následném sněmu se
k ěinu nikdo nepřihlásía nemá k tomu m říci ani přítomnó
náěelnictvo,

Základní studnicí fuskoslovenského woodcrattu je kniha
tolik wpomínaného Miloše Seiferh - .Přírodou aiirctem
k ěistómu lidství" Uvedená tň zanedbávaná témah vykazu-
jí.slabiny ve všech třech směrech tohoto podstatu vyŠťhuii'-
cího tilulu.

noslreagujících článků s akfuálním žvotem Ligy, V dnďní
době, jsou ediční plíže časopisu s matlm nákladem
nasnadě.
Bud' jak bud' je na mísĚ závĚrem vyslovit hluboló uznáni
obdiv adík všem, kleříse ohĚtavě a bez náoků na honorář
podíleli, zatiženi dalšími íunkcemi v LLM, na tvortĚ hhoto

}lorcksemtář
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Pane profesore, souh lasíte?

"Pane profesore, souhlasím s tím, že
nechceie, abychom pořádali akci, která
vás má oslavovat. A nemáte to ani
z
k
n

Tento rozhovor samozřejmě nikdy ne-
esor odešel na svojí nej-
ddesítkamilet, ajámám
místy, kde byl kdysi i on.

Ale představuji si, že takto bychom asi
hovořili. Jedna věc je však představa,
druhá skutečnost. Ještě jako kmen
pořádáme 2. ročnk Woowotanny. Mís-
iem konámí je lesnatÝ hřeben nad Berounem, kam kdysi chodil pan profesor se sv'ými chlapci. Uvědomujeme si, Že

to bude akce
se objevilo v
pomoci dost
to nám nešlo
ženou nám ochotně ve všem pomohl. Soutěž proběhla
neměli v kategorii soupeře. přemýšleljsem o různých výzvách ke spoleČným akcím, aby se lidé Poznali. O tom, Že

nejsou možnoiti. jedné z nich. zklamán, jen hledám odpo. věď, proČ_není zájem o akce tohoto

cňárakteru. A pře vrhu jednoho apce. Příště půjdeme raději vyčistit třeba studánku a uděláme

užitečnější věc, n kamarády, kt u !

"Souhlasíte, pane profesore?"
Jiří Jirásek - WAB!

náčelník pro dětské kmeny LLM - WLCS

Sněmovní diskuze pokračuje

plameny Dva roky od znovuzaložení Ligy znamenají obrovský kus práce,

kterou na práce pro násvšechny, práce nekonečná, nevděČná, snad i někdy

trochu ne

Je však konec prvním dětským krokům a je třeba h|edat pevnou, jasnou a dobrou cestu Wřed. Je jisté, Že_se

ňevyvaruleme omylů a jsem přesvědčen, že jedna z dobných možností, jak tyto omyly co 1ejvíce omezit j9 ryáye
disiuze. Írroto je kladenve súitru bíezové kůry takov,ý dilaz na prostor pro diskuzi na každém sněmu. Na v'ýroČntm

sněmu však pózdní hodina zkrátiladiskuzi na minimum. Mnohé zŮstalo nevyřěeno i nedořeŠeno, a Proto bYch chtěl

ještě na chvíii ve sněmovní diskuzi pokračovat na stránkách Bizoního větru. I

postrádám totiž konkrétně, jasně a přesně íormulované cesty, ktenými se chce Liga lesní moudrosti ubírat vPřed.

Všichni napřklad víme, že kvalita kmenů LLM-WLCS musí růst, ale d n

toho chceme dosáhnout. Většina woodcrafterů, domnívám se, uznává y

zatím nepředložila konkrétní představu postupu při J9to úpravě. Již a
zaměřenikmenů Ligy, ale sněmu nebylo předloženo žádné řešení,

tní program činnosti LLM-WLCS, cnž na sněmu citelně
du sněmu o jeho čistě indiánské orientaci nebyla formulací

ff ff#,íi:J:l,,f :f, lli:3fl í§il:;Íi.,J,;;:3,":iťii,i,;
ře známe z minulosti woodcraftu v ceskoslovensku. Tato

část sněmu mne věru nepotěšila,

Cesta woodcraftu zaujala nás všechny. Musíme tedy vyslovit své názory a vystavit je kritice, jako to Činí náČelnictvo.

Musíme dle svrých mo2ností přiložit i ruku k dílu, jako to činí Členové náčelnictva. Přimlouvárn se, Óy to byly názory

konstruktivní v duchu Loganovrich slov z článku Liga na rozcestÍ:"Umět vést dialog a pov"znést ge nad malichernost

obyčejného člověčenstvíl,To by bylo důstojné pokračováníoné nezaČaté a pro mne nedokonČené sněmovnídiskuze.
Jiří Cervinka - Brko



Strana 18 Bizoní vítr

KRITIKA, RECENZE, INZERCE, ZPRÁVY Z KMENŮ, oHLAsY, ÚvaHy
Byl |sem na 2. sněmu LLM
ve skleném nad oslevou.
Už p druhé jsem slyšel nrimitlry, že se Liga zabývá puze
lndiány a pro další dnnost nenechává dost prostoru. Tím
cho hk lroďu reagoval na článek v Bizonírn větru 1/92 od
halra Br|g. Piiše v něm, že kolem tohoto problému sáe
přďlapujeme, Já myslím,že ne.Ohnivec Ligy je Wanblilan-
ka a bn jasně řekl, že bude prmazoval indiánský směr,
Myslím, že kmen Neolit, i když není naplno napojen na
indiánskou loJturu, vyótází také z počárčního vývoje lid-
stva, a tén byl všude slejný, nebo alespň pňbližně, od
pďáť<u vývoje, Je 1asné, že později sé Mo pďátďní'
kultury zacaly dělit. Tak proc cokoliv jiného.

chceme rekreaci, ďtceme se o lidech dávno
minulých věků a bud'me vlastně ádi, že cslé lidstvo nenína
ló leďnické úrowri, jak jsou v Ewope nebo v USA. Stačísi

sldeněným pklopm, hk jak se o tom ptše v románech?
JislĚ ne. Proto diky lidem krří se snaží o ekologickou
obnovu země, Slyšel jsem i námitky, že si hnajeme na
l ndiány Mysl ím, že vlo dva roky, ktsró už proběhly, ukáza-
ly, že tilo lidé, ktďízůstali v Lize to myslí vážně a lo už není
hra. Je jasnó a jistó ,b znás lndiáni být nemohou, protožo
nemáme jejich živolní lód, ale co můžeme a myslím si, že
i musíme, ócem+li si zachovat žvot a život pro budoucí
genea€, pňimout indiánskou íilozoíii, která hlásá tesnó
splení ělovĚka s přílodou, radoel ze žvoh, malebnost,
úclu k žvofu, lásku lg sláříadělem. To vše lndián skutďně
pqjevuje a dává vším sv,ým jednáním najevo, To my, bílí
lidé 1enom o lom mluvíme. Mluvíme o lásce k bližnímu,
mluvíme o ekologii a kde nic,lu nic.

§fun isem byl vJižníAmerice a byljsem překvapen, jak lidé
kbřížjív horáó a horskýó oblasrch i w měsbch /Cusco/
dovedou se vypřádal s dpadky z kuchyně apod Viděl
jsem navlasřríoó, jak"ekologidty'lednají. Veškeré odpad-
ky oryanickóho půtodu využijí na biop[n, Nerozložené
zbylky spáí a popelem se hnojí. Vyuálí trrs svůj vlastní i
zvřal. Trus usušíalen později slouží bud'iako paliro nebo

jako hnojito. Popel se zase používájako hnojivo. Uzawený
kruh.

Ohnivec Ligy Wanblitanka upzomil na to, abychom si
rozmyslili volbu ohnivce na dalším sněmu,prolože on bude
prosazoval indiánský směr. Plně s ním souhlasím, sám
jsem vyaara&m lndiánů a indiánsló lilozoíie, která je mi
velmi blízká.
Na prmím sněmu padla otáre a námitka, prď ne hké
například směr álesácký, Jsem zásadně píoti lomuto
směru. Hned uvedu důvod Jdeme-li do důs|edku, tá( zá+
sácijalóhokoliv ražen íbyli dobyvalelé a okupanli. Nebojím
se pužíl tohoto slova,prolož€ pň dobýváníArneriky v první
řadě šl i jako předvcj právě áesáci a ptom vojsko. Vezm+
meJi jako příklad nelznámělšího z nich - Daniela Boona
zvanóho Kožená punfoóa, byl to proslulý americký traper
a stopař, objevitel a dobyvatel Kentucky Když přivedl Am+
ričany do lélo kqiny, byl zapomenut, dokonce i pronásl+
dován sv,lmi krajany. Nakonec zapomenut, byl pňjat těmi,
proti kter,ým vlastně celý ži,lot bojoval - lndiány, Tito lidó,
míslo aby se mstili, pňjali opušĚného starce. U tálhto lidí,
kleří byli pkládáni za móněcenné dožl svůj život, zapom+
nut svými krajany ve svýó 90 leteďr Proto už i z tohoto
hlediska nemohu býl vyznavaěem směru zálesáků. Někdo
namítne, že museli být sžtís přírodou a mu€li ii zrát, Mají
úplnou pravdu. Ale zase: což tak zvané "Cernó barety,
Zelené barety, paradesantní vojáci" ajim podobní musí znát
přírodu, musí v nížít a přxto to jsou doslova zabijáo. Takrá
jdou vpředu před pravidelnou armádou a sbír.ají inlormace
o'nepříisli.'Takco jďĚ máme ďruťm ít za vzor takovó lidi?
Já určitě ne!!!

V ps|edním Bizoním vĚtru /4/91/nasraně 
,l5 

-"E. T. Seton,
host z Divolóho západu u nás' - prše Miloš Selfert -
Woowotanadoslovav jednom odstavci.-cituji'Pňlal indián-
skou moudrost, indjánskou filozoíii. Rekl nám ji jednou

větou: Bílí lidé malí slrach ze smrli, rudí lidé mají radosl ze
života, - lndiáni se smrli nebojí. Sotvaže chlapec dostává
rozum, už si musí vymyslet svou píseň smrti, píseň, kterou
bude zpívat, až bude umírat. Neboť lndián um írá se zpěvem
na rtďt. Konec dáu. - Myslím, že tím je řečeno vše, proč
indiánshý směr.

Přijel jsem domů, obvřel jsem Knihu lesní moudrosli, tak
jako mnohokrát před lím i určiiě mnohoká uóním, protože

Zprávazábora kmene
severní hvězda
Posilám alespň jednu fotografii z našeho krásného tábora
v Udolí bizonů (CHKO Slavkovsk! ls - Andělská hon).
Myslím, že se nám dost pvedl a já osobně jsem hezčí
nezažil a jezdím ven již dlouho. Vyzkoušeli jsme lNlTI - já
poprvé a bylo lo nárc. Sehráli jsme spustu her, založli
Tawakin aspuslu dajšírch vá;í-dost podle Bizoního větru.
Nauěil jsem se zpívatdokonce někleré indiánské písně ase
mnou iostahí. Též jsme pasova|ijednoho Stopaře, No bylo
io íajn a už se Éším na další táboření,.
z dopsu Petra Nowtného - Perryho
nácelníl<a knene severní hvězda, praha

lo je kniha knih, alepň pro mne, tak jako bible pro

kbtlma.
seton v níhned ze ?aátku 'lndiáni- učitelé lesnímoudros-
li'-piiše, že když zakládal hnutí , pňcházelo mu na mysl
mnoho lidí jako tzor. Bád by pňjal člověka naší rasy, ale
ádného nenďel.
Byli blitolidé našírasy: Rolo-ká moří, Anuš, Robin Hood,
Kožená Puněoóa, ale anijeden z nich nevyhovoval, Prď?
O hm jsem už psal výše. Vše ukazovalo jedním směrem,
Jen jedna pslavase zdáa odpovídat uvedeným podmín-
kám: ide{|ní lndián Fenimora Coopera a H, W. Longíellowa.
Tak píše Cemý Vlk- E, T. Seton v úvodu ke své knřze Lesní
moudroati, Právě prolo se rozhodl pro praobyvatele Ameri-
lry

Myslím, když si přeáeme Knihu lesní moudíosti, alespoň
její úvod, musí nám být 1asné, pro koho se rozhodnout a
komu dál za pravdu. Já se plně a zodpovědně stavím za
tvrdou loncepci Wtnb|itanky a budu ji na dalším sněmu za
rol( kdy budou volby, tvrdě halil.
Jsem pro, aby v Lize působil jako rovnocenný partner "Ne-
olit', protože uto koncepe nám může ukázat další vývoje

v nďiď pdmínkách i jako exprimenlální archeologie,
kbrá se ted'rrelmi propaguje v Dánsku a řekl bych s pměr-
ně dobnlmi v}sledky, Jsme toleranmíik jiným směrúm, ale
myslím si, že chcem+|i následoval E T.Setona, který byl
je a bude naším tzorem, je nutno a záodno jíl šlépéjemi
lidí, kbří znqí jeho dílo a chtějí ho za všech okolností
propagoval a uvádět v žvot, A to je v současné době naše
náčelnic1,1o v nynějším složení,
Přeji všem denúm nácelniclva, aby dále vytrvalo ve své
práci i pzd a nedalo se odradit různými námitkami.
Jďtě pznámku nakonec. Budeme-|i znát ákladnípřír.učky
.Ligy lesnímoudrosti to,je: Kniha lesnímoudrosli, Dva divoši
a Programové prohlášeníLLM, a budeme-lise jimichtít řídit

a budem+lise skutehě řírCit, není ptom co řďit a budeme
muset dát za pravdu Ohnivci a dalším
Tím nechci odraditjiné, kteřísledujíjiný směr, LLM je natolik
tolerantní, že ve svých hdáó bude mít i iinó názorovti
proudy, kteró se mohou kdykoliv projevoval. Myslím si, že
směr, kteého se dží souěasnó náěelnictvo je správný.

lrlarltalqtg václav - wirakďa

Dě|| ny slovenského tramplngu
V lúrlci 6lLho výrďia vuihu lm uylal Trunp club Bmthbw I. vydalb knihy
"D"jiry hlryiagu tu Slovcnsku nestíchli'', Horé sa už vypredalo, II. vydanie,
boé je užvtlači,budc bmej§c o20,-Kčs.to jc,žc novó cenajedaej bihy bude 38,- Kč,-tniluruí280
sbúll. jc boluro ilusttovanó zo úvob hltttpských Ňíll. Ie pokměovaaím dcjh v Čccfuích.
Toto historická dielo by malpoual lraždý tramp.
ADRES& Jóra Eusňha _ Spring
Struhotoag 77

vTldo
Rout

PosE DEHo

od E. T. v překladu
Mart!na
Nenechte sl
ílcký o<lkaz

Logana.
J<le o íllozo

deraíterského hnutí.
Cena okolo 50.- Kčs Ob|ed-
návky:
P.o.Box
PRAHA 69
169 00
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Uvedenápozoruhodná
stať, je překlad posmrt-

ného projevu prezidenta
Americké Ligy lesní mou-
drosti Stephen M. Jessupa

- Wasiaky,pronesená
v Santa Fe25.říjm1946.

Sešli jsme se zde dnes
ráno, abychom vzdali úctu
muži, ktery byl drahý nám
všem. Každý znás pňchá-
zí se svým osobním zár-
mutkem a přece bychom
neměli doptrstit, aby náš

smutek byl pffliŠ veliký.
Nesmíme zapomenout, že

ten, pro něhož truchlíme
byl velký člověk přírody,
ktery by byl chtěl, aby-
chom viděli tento okamžik
vjeho pravém světle.

Uprosťed Života jest smrt
a z.de v přítomnosti smrti
je život. Tak tomu mábýí.
Dokazuje to věčný kruh
pffrody. Životjedáván,
jsme zrozeni. Rosteme a
pracujeme, stámeme a

umíráme. Umíráme, aby
život moil pokračovati.
Onto věděl; dokončil
tento kíuh. věděl také,že
tento kruh se vztahuje
pouze na naši pozemskou
schránku, že Duše se vrací
k Velkému Duchu - pra-

meni všeho života.

Udžme proto svůj z6rmu-

tek v jeho vlasfuí perspek-

tivě a spíše budme vděčni,
že tomuto velikému muži
bylo dopřáno, aby dokon-
čil svůj kruh v naší době.

Jeho tělo je mrtvé, a]e

jeho duch žije dáte. Vůdčí
myšlenky, které on nám

dal, ií

za živ ot, nýbrž j ednou za
celé věky, IVínozí mužiza-
nechali svoje "stopy" na

světě. Právě se zotawje-
me z pěti dlouhých váeč-
ných let aje pravda, že
kdyby byla filosofie toho-

to laskavého muže více se
rozšířila, spíše než tyto
jizvy nynější, mohli by-
chom žíti jako braťi
v přátelswí pod sluncem.

Nebyl pouze velikým člo-
věkem, nýbrž také veli-
kým pňrodovědcem.
Dokázal otevřít dveře no-

vého světa tisícům celého
světa.

Protože byl člověkem
pffrody, viděl věci jasně,

mluvil jednoduše, přímo a
bez oklik, Modlím se, aby
i mě byla dána inspirace,

abych mohl mluviti
k Vám, jak on by mluvil,
kdyby byl dnes ráno zde.

Cítím,žeto co udělal pro
mne, udělal by i pro tisíce
jiných. Otevful mi cestu

k bohatšímu životu. skrze
něj jsem se naučil tomuto
našemu "divokému živo-
fu" kdy spíše než bychom
byli pouhými "nezbedy"
jsme se podobali nám

samým a tím jsme se sta]i

dětmi Velkého Ducha.
Byltéžumělcem, ktery se

vzácnou obratno stí vnášel
radost do svých obrazů,
jak perem tak i štětcem.

Vykreslil pro nás oMobí
naší země, oMobí dávno
minulé a zasloužil se ne-

smímě o pochopenížití a
vnesení radosti do něho.

Všechny jeho povídky a
díla ukazují na jeho veli-
kostjako filosofa. Jeho
názor na život, jeho poro-

zuměrť pro chlapce a dě-

včata azpůsob, jakým
nadchnul jiné, je tohodo-
stačujícírm důkazem;
Vděčím mll za 20 řet tako-

vých služeb.

Byl nejzbožnějším člově-
kem, kterého jsem kdy po-

znal. studoval na tomto
poli široce a byl důvěmě
obeznámen se všemi lid-
skými vyznáními, Byla
mu dárra síla viděti bož-
skou nit ve všem azáro-
veň vidět lidské slabosti,
které způsobují rozpory
mezi námi. Nezavrhoval
žádné v y znání ani církev,
lpěl pouze na své vffe
v universalitu Boha.

Konečně byl přítelem a
rádcem. Měl sflu inspiro-
vati apodporovati. To
vědí všichni, kdo ho znali.
Ale pň tom všem byl
skromným člověkem. Ne-
mohu si ho jasněji předsta-

viti, než když se modlil
kmenovou modlitbou
Omahů na sněmu. Stoje
před člověkem ajeho
Bohem recitova] tento

zpěv: Velký Duchu,
nuzný člověk stojí před
Tebou. Jsem to já ktery
zpívá.

Ti, kdo si na to pamatují,
vědívelmi dobÉ, že duch
tohoto velkého muže
nikdy nezemé. Víme, že
všichni, kdo získali jeho
nadšení, budou dále pokra-
čovati v práci, kterou on
začal aže jeho vliv nevy-
mizíze světa, pokud lid-
stvo bude žít.Možná,že
dnes ráno stojí vedle mne,
když pokomě zpívám jeho
oblíbenou modlitbu:
wAH-KoN_DA-
DřIE _ DHU, WAPA _
DHINA_TON-HE.
WAH_KoN_DA_
DHE - DHU, WAPA _
DHINA_ToN-řm.
Atakje náš sněm zde ukon-
čen.

WASIAKA
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E. Th. Seton * (přeložil Logan)

Moje tábory jsou postaveny zcela pdle vzoru indiánské
vesnice. Sjednoculí tak kouzlo romantiky a malebnosti
a přitom se přímo drží praktidtých, užitečných a nená-
kladných věcí, V důsledku toho je 1ejich působení
všestranné, jak 1e patrné na mladýů i starýď lideďr.
l\,'ioje indiánská vesnice v Greenwichi ve stáě Connecli-
culje 1iž p áyřicel lel útočištěm lábornlků a výletnků
všeho druhu, všech věkov}ch skupin a všech z{mů. A
je zpravidla k dispozicijakékoliv skupině lidí, která umí
s lěmito věcmi zaóázet.
Je tomu asi desel let, co mi Bolariáni, se kleďmi jsem

dlouho spolupncoval, teleíonovali z New Yorku ažádali
mě, abych jim na jeden den zapůjdl vesnici. Toholo
privilegia se 1im v minulosli doslalo již mnohokíát, Ted'
ovšem byla jejich prosba spjena s mimoádnými okol-
noslmi.
Rotariáni pňslibili uspřádat výlet pro 400 ghlapců
z chudiny z new - yorkské čtvrti East Side. Clenové
klubu obstara|i všechny automobily polřebné k přepravě
a bohalou zásobu polravin odhadem na dvě jídla,.. ale
obávali se 1edné důležité záležitosti a v jejich pdání to
znělo asi takto:

'Doltážete je zvládnout? Nezapmeňte, že jsou napros-
to neznalí poměrů, neukánění, nerovnoprávní, více ěi

méně knmináníci, a otáka jejich zvládnutí je velmi
uáúná."

Odpvóděl jsem: "Nuže, přivezte celou tu bandu. Již
;sem měl s takovými co cjnit, a nepochybně to zvládnu
znova."
Poknačoval jsem: 'Pamatujle si, žádní hoši se nenarodí
špalnými. Zl,azí se špalnými melodami výchoÝy. Ale
steině, Žádná lidská bytost nenílak Špatná, a podaří se
vám ji ovládnoul, když vstoupíte do 1ejlho světa. Nikoliv
lím, že se pkusíte 1í přetáhnoul do toho svého.'
A lak bylo ujednáno. Dlouhé procesí aulobusů, aul a
nákladních aulomobilr] přijelo spořádaně do indiánské
vesnice v Liile PeEuo kolem desáté dopledne, Věk
chlapď se phyboval od čtmáai do dvaceti jedna nebo
dvaceti dvou let. Mluvili výhradně nářďím new - york-

ských brlohů. Poznámky, které jsem zasleďrl nebyly
nijak povzbudivá:
"Sem zvědavý, co si ty manío na nás připravili."

'Měli by nám přádně nacpat pupky esli tu chlěj dělai
ňákej bra;9l,"

"Já clrci akorát ten dlabanec.'
"Hm, já bych radši, kdyby lu bylo ňáhl šou."
"Vypadá to na samý koniny,'
'Poslyšte, pane, nemohli by sebou hodit s tím gáblí-
kem?'
Míslem selkání byl Sněmovní kruh, který sotva mohl
pojmout takové množství lidí. A také jich ve skutecnosti
jen málo sedělo. Někteříse honili mezi sebou dokola a
slrhávali si čapky s hlavy. Skákali po lavičkách a opěrát
káó sedadel. V ;ednom rohu se shromáždilo několik
chlapol a hrálo v kostky. Většina z nich povykovala
nebo klevelila. l!|o1i dobřípřátelé z Rotary klubu vypadali

zděšatě a našvaně. Ted' byio na mě použt1 mou medicthu.

Vzlyčiljsem se na lavi&e a co nejhlasilějijsem zvolal:
"Klerý chlapk lady dokáže napráskal těm oslatním?'
Rozmrzelý grobián širokých ramen v nevycválaném
věku na mě ledově upřel svůj pohled a odvětil:
"Teda esli je tady ňákej hošan, kterej si myslí, že mi lo
nandá, tak je teďka ten nejlepší čas abysme začali."
'Dobrá," povídám, "ty seš takový, iaké potřebujeme.

Prohlašuji lě kapilánem silnýó paží a co nevidět tě

vyzkoušíme. Teď polřebujemeJešlě člyň navíc. Nemohl
bys vybrat ;eště další čtyři ze tvé tříriy, kteří se nebojí
pranice?'
'Se ví,' a vybral člyň velké houževnaté chlaplky,
všechny t. Několik jich usadil s vrce
čiméně kami.
'Tady máte tu parlu.'

'Dobrá, dohodnuto. Teď musíte složit přísahu, nebo
naše dohoda nebude legání. Pojd'me do kancelďe."
Se smíšenými pcity mě následova]i do mé kanceláře.
Zdejsemsivzal ánskY
váeotý ky1, hol ovýďl
pásků na rukáv kože
ným kolďkem na němž je vyobrazen široký šlp zdobený
třemi stopami v přímce, ledy symbolizujícítoto: Kráčím
vzpnmene.
"Následujte mě a budte áicha, Jdeme do svatyně,"
zašeptaljsem.
Následovali mě, a]e někleří z nich se tváňli viditelně
nespkojeně,
Ona "svatyně" neby'a ani lak jeskyní - spíše roldinou
v lesr'ch, obklopena vysokými skalami.
Zde jsem zažehl posvátný oheň pmocítřecích dřívek,
a šeptem jsem vysvětlil, že lo bylo p indiánském způ-
sobu.
Chystal jsem se provést přísahu pěti Psích vojáků, což
byla skupina nebojácnýď, silnýď v indiánské vesnici.
sledovali rozdělávání ohně třením dřev se soustředě-
ným zájmem. Slyšeli už o takových váró, ale nikdy
předtím to neviděli ve skulďnosti- dokonce nevěřili, že
je to možné. Jakmile se oheň rozhořel, vzal jsem hrsl
zelené trávy a vhodil ji do ohně.
'Pohledle. Toto je Posvátný dým, musí stoupal a obklo
pit kyj, óy se sta] kouzglným. Toto má být krevní
přísaha, to znamená, že každýli musízpďetit svou krví,
Jeqlli se někdo z vás bojí, je ted pravý čas odelít. N+
chceme mezi Psími vojáky žádné strašpytly.'
Jsem sijist, že jeden nebodvamělichuťvzít dozajďíďr,
alg neřouíli_si, A tak jsem šeptem pokračoval:
'lGždý MUZ ať ukáe otevřenou levou ruku.'
Učinili tď, a já, po té, co jsem každému potřel palec
jodem, udělaljsem lehký řez žiletkou,
'A nyní,'zašeptal jsem chraptivě, 'vezměte každý do
pravé ruky hrst ppda, každý uchopte levou rukou drža-

dlo váďného kyje. Ted'vzhlíželle vzhůru k obloze a
jednou rukou dráe váďný k! vzhůru v Posvátném
dýmu a opakulte po mě:
'Slibuli, že budu ze všech sil pdporovat udrženítábora
a pořádku v táboř€. Budu pslouďral svého náčelnka.
Jestliže kdykoliv zldamu, neboť slrach, klerý vstoupil do
móho srdce, vedl mé nohy, necht'jsem vyloučen',

zesměšněn a zapomenul jako tato hrstka ppela /zde
každý odhodil ppe| který dosud držel v ruce.i A lenlo
slib jsem zpďetil svou krví.'
Jistě, kev z levé ruky každóho z nich tíoďlu stelda na
držadlo kyje.
"Nyní,'řekl jsem, jsle vázánipřisahou coby Psívojáci.
Zavázali jsle se KHEVN| PBISAHOU, Kdo ji poruší, ať

se propadne.'
Potom jsem znovu plřel všeóna říznutíjodem a na
levou paži každého z nich navléld pásku s odznďem.
"Jsle moji Psí vojáci, družina silných. Když budu
polřebovat 1ednoho z vás, takhle se plácnu do slehna a
vyšlěknu - takto. Když budu chlft dva, plácnu se do
slehna dvaká a dvakát vyštěknu , a tak dále. A když
vám řeknu: 'Spráskejte loho kluka, 'vy to uděláte. V+
zmete ho do klešlía složíte nazem. Jsn se nebojle, jsem

za vás zodpováJný,'
Vrálili jsme se do tábona. Ve sněmovním kuhu panoval

holový blázinec, Vylezl jsem na laviětu a aolal: "Sed-

něle si!" Někleřílak učinili, jiníne. Pozvedljsem indián-
ský váďný ky1, nádherně ozdobený a ověšený sltalpy,
Nastala pmlka, jak si všichni zváJavě prohlíželi lry1. To
bylo lo, ceho jsem chlěl dosáhnout. Představil jsem svó
Psí vojáky a vysvětlil , jaké je jeiiďt pslání,
'Chceme se trdy míl dobře, se vším dováděním, kteró
máte rádi, ale vše se musí díl s pvinnou úctou k záka-
zům a přádku.'

Linoryt: L. Rusek - Šaman

Jeden hromotluk udělal psměšnou pznámku. 'Jau,
jau!', vyštěkl jsem a dvďá se plácl do stehna. Dva Psí
vqácivyskodli,
'Tď zavři pusu, nebo je na tebe pošlu,' řekl lsem
posměváčkovi. Ale psmóváček ztichl a lak jsem řekl:

'Tenlokrát tě n€óáme na pkoli, ale měj se víc na
pozoíu.'
Učinil tak a slgině tak uěinil dav. Dále už nebylo naše
shromáždění prerušeno, myslím lím nesouhlasnou po
známkou,
Sestavil isem prognam zahrnulícíatletiku, naučil jsem 1e

novým hrám, jakoje kohoutízápas najedné noze, lurnaj
v zápase, honba na krysďe, bzuák a převrhávání
věrjra. V každé hře dostal vtlěz diplom. Všeďny hry byly

íyzickóho zamóření, a ve všeďt přl'paded lo byl do
opavdid<ý boj. Válěljsem, že se mohu bezpďně držet

takového píogramu s tak velklm pútem ďlapo).
Nďonec, když |sem shledal, že je pevně držím v hrsti,

řekl ;sem:'Nechtěli by |ste 9i tď zatancoval indianský
lanec?'
"Samozřejměl' I

A tak jsem vybral asi luc€l úlapců, a předvedl jim

nejjednóduššíkroky váďnóho tanco. Tanec jsem dopl-

nil bubnováním na bubínek.

Šo to lépe, než jsem predpkládal. A lak jsem si troull
pňdat další kok po vylŤšgní,
'Přátelé, umíněkdo z vfu zpívat? Nejlepštho odměníme
c8nou.'
Jeden ó dva zkusili a nevedli si špatně. Ale nejvělší
překvapení mi pňpravili Psí vojáci.
'Pane, co kdybychon si zazptvali nějakou námořnickou
písnió<u?'

Vysloupilo iiď pět a pstavili se do kuhu čelem k sobě.

Spuslili drsnou námořnicltou píseň, kterou se naučili ve
skute&rém ži,lotě, podupávali pňlom nohama a iáhli
jďo jeden muž za imaginámíprovaz. Bylo to púobivó
a ještě to prvedlo naši náadu. Vítězswí mé metody

bylo úplnó. Všiďrni se bavili s nadšením.
Potisící se selka] prograíT nďeho woodcraíterskóho
Sněmomtho kuhu s pzoruhodným úspá*rem. Neboť
je tak pňrozený, že je| musí každý pňjmout. Je tak

dokonale propracován, že ieikaůdý múže provádět -
zce|a pdle zásady 'lam, kde právě ;sle, s lím,co mále
po ruce, právě lď.'
všiďrni se zdái být Úplně šthstni. lvloji přáleló Rotaíiáni
záňli radostí a hrdostr, každý z nió se tváňl, jakoby

tenlo úspěch patřil právějemu.
Jen část osazonstva byla lak troďu zldarnána. Byli lo
Psí voláci. Neryokojeni, prolože nedostali príležitost

úplně vpžít svó ro|e, opravdu naPnit ps|ání služby, ke
heré se zavázali.
'My jsme vám opravdu ólěli předvóst,' řekl jeden

z nich,'co dokážeme pň nóiďóm bengáu!'
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*** TliBoRY KMENŮ LLM-WLcS

Tabor krrane Skaláci v Horním ŠĚpánově

***

N a M além waldenu t áb ořil kmen w allow a

Tábor říčansého oddílu, který se chystó vstoupit
do Ligy (nedaleko Humpolce)

Z nóvštěvy tábora berounského lanene Mse-Pase
naVýbrnici uNižbora

l,r\. : _::|:.\|i:|i]}f, Ňi+]:::.. : ::.]i|

Wappacomo Minal rozbili svůj tábor
v úchvatné krajině Bílých Karpat

LETo 90. RoKU WooDcRAFTU
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PECUIEME O ZE}II
Strategie trvale udržitelnďro žití

a není žádnéjiné rozumné volby.
opatrností a péčí popřeme lidem
rozvoje, které respektují přl'rodní
, kterou spo]ečně vyhlásily přední

organizace ochrany přírody, jakoby oslovovala woodcrafterské hnutí. Liga lesní moudrosti má
lady takovému v,ývoji nejen napomoci, ale přímo ukazovat cestu ke stylu života respektujícího

Devět prlnclpů trvale udržitelného žltí:
1. Měj úcfu ke každému životu a pečuj o něj. Existence žÁdného

druhu by neměla být ohrožena arozvojjednoho nemůže být na
újmu jiných skupin nebopříštích generací. Náklady navyužívání
zdrojů, užitek z nich a ríkoly ochrany živoinúro prosředí budoir
rovnoměmě rozděleny mezi chudé a zímožné regiony, mezi naši
generaci a ty, kteř přijdou po nás.

2.Yyžaduj zlepšeníkvality lidského života s ohledem na možnosti
zdrojů pohoku.
Ekonomický růst je částí rozvoje, ale sám o sobě nemůže být
cíIem a nemůže pokačovat do nekonečna.

3. Ctuaň rozmanitost, funkoi a shukturu přírodních systémů Země.
Je ďeba zabránit dalšímu znďišťování, emisím, ničení a členění
ekosystémů a konečně vyčerpání biologic§ch zdrojů.

4. Snř na minimum spořebu zásob neobnovitelných zdrojů. Co
nejvíce užívej recyklace. Jde předevšírn o zuneznní plýtvání
s neobnovitelnými zdroji, jalíYmi jsou nerosty, ropa plyn a uhlí.

5. Podpoř změnu osobních přístupů a praktit s ohledem na tvale
udřilelné žití. Zména lidskych přístupů bude obtížná a bude
vyžadovat vyžítí všech dosírpných možnostík šíení informací.

6. Prosazuj, óy obce měly možnost pečovat o vlastní životní
prosředí. Do roku 2000 by všecbny země měly přezkoumat
schopnost obcí starat se o jejich vlastní Životní prosředí a vŠemi,
prosťedky podpořit tuto akúvifu.

7. Požaduj budování národruch struktul pro prosáování trvale
udržitelného žití.
Národní program dosažení trvalé udržitelnosti by měl zahrnout
všechny zájmy a snažit se o zjištění aprevenci problémů dříve,
neŽ se tyto vynoří.

8. Podporuj myšlenku globální aliance pro koordinaci tnale udrži-
telného žití.

9.

Země. Není žádného "publika" ani žádných "adresátů" informa-
ční kampaně, Měl by existovat dvousměmý tok vzděláván(
umožňující lidem, aby pňspívali a současně pňjlrnali nové
myšlenky a informace.

Podle "Pečujeme o Zemi" vydané ruCN, UNEP aWWP upravil
Jří červinka - Brko
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