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Na tomto místě se budete setkávat s názory některých lidí na
různé věci, o kterých si myslí, žeby tak být neměly a proč. Názory
na tomto místě nevyjadřují nutně stanovisko LLM či redakce.
Jsou to soukromé postřehy liďi z redakční rady a jejího okolí.
Neberte tyto řádky jako osobní útoky proti lidem, se kterými jsou
nějak spojeny, berte to jako náměty na úvahu .

Co sE MI NELÍBÍ

O co že to v naší soutěži vlastně půjde?
v každém čísle Bv naleznete soutěžní
otázku. Vaším úkolem je odpovědět na ni
v rozsahu minimálně 10 a max 200 slov. Papír
s odpovědí pak důkladně schovejte a těšte se

na další číslo BV
Na sněmu LLM bude provedeno lyhodno-

cení nejsprávnějších odpolědí, popňpadě pii
velkém zájmu rylosor,ání. IGižní cen1 _jsou

vyfotografovány v BV č. 2 98. následuji
korálky, kůže ajehly.

co znamena

UItimate ThuIe

o déšť? Když ji zpiváte, přejete si déšť? Kde
máte tu jistotu, zda je tato modlitba "vyslyšena"
či nikoli? Já sám osobně tu jistotu nemám,
avšak snad právě proto, že tuto jistotu nemám,
tedy pouze se domnívám, tuto píseň raději
nezpivám. Oplývám totiž takovým pocitem, že
je vždy tato modlitba vyslyšena a naplněna.
Tímto se však mé 1á nezíiká tohoto zvyku. Má
pamět' obsahuje totiž i jinou ranní píseň, u které
si jsem zatím jist, že o deštík neprosí.
(Sogožové, ousej pemosej ...)
Tímto ovšem nechci předělat Vaše zvyky.
Pouze jsem Vás chtěl upozomit, že když zrovna
prší ajste s toho zrovna nepříliš nadšeni, tak by
stálo za to se pokusit zamyslet nad tím, zda-li
jsme si ten déšt' "nezpůsobili" sarni...

Yučikala Wičaša - Pavel Spálený

co se mi nelíbí
Otče, stojíš mi ku pomoci a já jsem
tvůj
Znáte ta slova? Večer plný smíchu,
lehkého šumu hovoru a hlavně
tance, vlání večernich šatů v jed-
nom sá|e na Maninách... Ano,
woodcraftterský ples v listopadu,
náhlé utnutí zábavy a ta důvěrně
známá slova...
Nebo - v korunách stromů hvizdá
vítr, měsíc jako rybí oko osvětluje
louku, z osvětlených stanů s€
trousí lidé, bubeník je jemnými
úder1, srolár,á do společného
kruhu. \Inozí lidé ještě chtějí hrát
na kltárk1, už je relmi pozdě. Nad
loukou se nese ,i ednolitý chorál
písně a mnoha lidem se ta
sIaděnost a velikost toho okamžiku
vrý-vá do srdce. Při třetím
opakováni však mnozí přešlápnou
na druhou nohu a malé děti se nek-
Iidně pohupu.ií... S přáním dobré
noci se lidé rozcházejí, někteří
nadšeni, jini méně a s nezod-
porězenou otázkou. tda přísné
zastár ání ntr š]enek je tolerantní.
7,pít áte modlitbu kmene Omaha?
J e to pro r ás modlitba, nábožen
ská piseň, r,ljadřující vnitřní
rozpoložení jedince nebo dokonce
skupinv? Je to pro r,ás hymna
woodcraterského společenství,
která §€ zpívá při chvílích
společného setkání? Nebo je to
jenom zaběbaný stereotyp? Víme,
proč j i Seton v5.bral? Víme, y
jakém kontextu ji lndiáni zpivali?
Jistě, namítnou mnozí lidé, funkce
se změnila a to je dobře, když to
funguje. Slouží však modlitba
kmene Omaha svéruu účelu? A jaký
je vlastně ten účel? V souvislosti s

tím se musím ptát - v co věří
společenstvi lidí v Lize? Není to jen
ve|mi zaljatá hra na prožitky,
snaha, aby,se nerozvrátilo to, co je
nám společné? lÁožná opravdu
všechny lidské vynálezy nejen na
tomto poli slouži k posilováni
skupiny a jejimu vymezování se
navenek. Vyznělo-1i by toto
zamyšlení (psané pro zamyšleni)
tak, že si snad dovoluji pochybo
vat o tom. že někdo snad ve
společné ideály ner,ěři, je to
přesně to, co neby|o cílem.

Josef Porsch - Ablctkela

SouTĚž BV
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Ťš%r',.rízpnďrv,?Álouá,zuíúr-o se toz+{aDLA uzí-i ussxí2.dl<oxDo sý.ÉH nr^r<ofl, . .

zpivání rarrní písně
Má maličkost se již zučastnila mnoha táboření
a výprav. A tak nevím jak vám, ale málokdy mé
srdéčko zaplesalo štěstím, když mraky se

zatáhly a H2O spadlo nejen na mé oko. A abych

byl upřímný, nenachází-li se mé tělo zlovna ve
stavu kapalném, resp. neumírá-li nadměmou
venkovní teplotou, déšt'jako takový si nepřeji.
Přece jenom sluníčko je sluničko a co si
budeme povídat. Ale proč o tom vlastně píši?
Existuje totiž jeden krásný woodcrafterský
zvyk. Tím zvykem je zpíváni ranni písně. Proti
tomuto zvyku, popř, modlitbě, nic nemám,
naopak. A jakožto fakt s tímto související,
mohu snad také v klidu íícj, že nejběžněji
používanou ranní písní _jest píseň kmene Zuni
(Wah! Ta-hó...). Víte však o tom, že tato píseň
sloužila a možná i slouži mj. jako prosba
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Valná hromada LLM stanovila příspěvky na rok 1999 podle tabulky

uvedené níže. Částka v prvním sloupečku jsou příspěvky vtétně platby za
Totemovou Desku, ve druhém sloupečku pak bez Totemové Desky.

KMENY platící za všechny své čIeny najednou, nechť pošlou do
kanceláře seznam členů a u každého poznamenají, kolik platí. Též je možno
platit hotově v návštěvních hodinách v kanceláři LLM.

poslat v případě nezájmu o totemovou desku poslat
nevýdělečníx 170,- 120,-
pracující* 280,- 230,-
rodiny"" 350,- 300,-
variabilní symbol: 3991xxx***
"děti, studenti, důchodci, dlouhodobě nezaměstnaní
** aspoň dva přímo příbuzŇ, pokud se to vyplatí
*** místo xxx použijte číslo kmene, stráže mají 000

,/-//

Jak si předplatit Bizoní
Vítr iv příštím roce?

Bizoní vitr bude r,ycházet ve stejné cené. nákiadu
q. 4r do roka, pro členy 20 Kč za číslo, pro nečlen,v

27.50 Kč za čís]o,
Předplatit je možr-ro pňloženou složenkou Peníze
se posílají lta adresu LLM, viz složenka nebo

samozřejmě r hotor osti ve středu v kanceláři
u Cap1, Předplatna částka je 4x 20 resp. 27,50.

Pokud se platí 1ednol.l sLoženkou za vice lidí, je
dobré uvést na druhé straně útržku ve zprávě pro
příjemce vys\ ětiení
Na valné hromadě někdo retěror al že nepravidelné
r.ycházení BV způsobilo odchod několika lidi z řad
LLM Myslím si, že je potřeba si ur ědor-rrit, že ode-
birat BV není privilegiunr č|eniL LL\I jen pro zají-
mavost polovina pr'edpiatiteLri ne_]sou členové
LL\{. ale že jde o rnožnost kterorr poskytuje
.ku!-.inka t-anatiků kteří se oko]o pfiprarl časopisu
l]]rl:.];i .T3it|j někoho drží r LL\] l:n B\l pak asi
:._i]]]: :!ia:t:.I plotože ]- 5L| - ]0 : - 50 r 4 : 30

K; Ň;. ž o;l'li:.l ts\ ]].,a,e: :I0]i |.l 6 q _3[] l(i 2n

ro!i rí;: r.ž člen.i Přr.perkr co LL\1 jsort však
něko]ikráte rršši rLz redlelšl zprára \a závěr
snad. že mě ta neprar idelnost šn e také a asi kvú]i
tonlu z LLM neodqdu Mnoho štěstí \ \o\ em roce
a o trpělivost u dalších čísel Bizoního \ ětru prosí

Trlkrlhevl

Povídání o korálcích a výuka
různých wšívacích technik

:e kLlr,a ]- l 199S r poIncrcné škole Rooseveltova 8

i60 00 Praha 6

Zaeátek 9,30

Ukázka rýobku
Přednáška o korálcích ajejich historii
Odbor. ukázka a praktická výuka některych technik

Tkaní na stavrt

Vyšíváni rozet, aplikace lemovacích stehů, Jín} steh,

waní steh
Omotávací technilry. některé modemí techniky, např.

rliroba náušnlc

Zájemci napišre jtnéno adresu a věk na adresu LLM.
Senovážné nám 2.1. 1 1 6 47 Praha 1, telefonicky na 24

10 22 35

l(ontakmí osoba \Iiloslav pol,1i polášek

JestJře rnáte r,vhraněný zájem, zdurazněte to v přihlá
šení. progranr tomu bude uzpůsoben,

Zájemci o ubyování ve škole si je musí předem don-
lul,,it s orgaruzátory nezapomenout spacák a kari-
matku,

Všichrri účastníci si musi pfinést přezůvky a malé
ploché mísky na kotálky. Vše ostatni, jako jehly, nitě,

vosk, korálky, kůži si můžete zakoupit na mistě

Cena pro účastrríky 50 Kč, pro nocležniky J00 Kč.
Drobný výtlkorý materiá] v ceně

Podle zájmu 28 2 Možnost návštěvy Náprstkova
]111,Zea

,Jak platit členské
příspěvky na rok z NA§r ToTEIúovE

\

N

4.7.

9.1,.

11.1

Program činnosti pro rok 1999
Náčelnictvo
Polární výprava (pořádá kmen Jestřábi)
Setkání Velké Lóže v Praze - paní Fričová

23.-24]], Setkání Ohnivců
L.2. Náčelnictvo + uzávěrka Totemové Desky
9.2. změna útery - Setkání VelkéLóževPraze, hvězdáma Petřín
21,.2. III. Ročník Pražského Bloudění Woodcrafterů (pořádají

Lidé čtyř směrů)
26.2. Bílá Noc (pořádá kmen Mawadani)
27.-28.2. Kurs Korálkování (pořádá Polv)
1.3. Náčelrrictvo
8.3. Setkání V.L. Mongolskem na koni i s ochutnár,kou
5.4. Náčelnictvo + uzávěrka Totemové Desky
12.4. Setkání Velké Lóže v Píaze
17.-18.4. Valná Flromada LLM v Bmě volby nového náče]rrictva LLM
30.4.-2.5. Táboření VL + Arborefum (pořádají Willy, Bobr a Hombre)
3.5. Náčelnictvo
10.5. Setkání Velké Lóže vPraze
15.-16.5. Turnaj v Lacrosse (pořádá kmen Kruh)
22.-23.5. Výroční sněm LLM
5.-6.6. Stopa Černého Vlka (pořádá Wallowa)
7.6. Náčelnictvo + uzávérka Totemové Desky
12.-13.6. Čotokva
14.6. Setkání Velké Lóže v Praze

Hinakaga trénuje
grafologii a prosí každého, aby jí napsal dopis nebo aspoň pohled. Ani

nemusí být zarntlovaný, ale hlavně musí být vlastnoruční a aspoň dvouřád-
kový

Olga Řeháková, Ouholická 4g6,181,00 Praha 8

\perník se ženil
a tak mu přejeme železné nervy, trpělivost a umění kompromisu. Jeho

ženě Dáše přejeme železné nervy, trpělivost a umění kompromisu.

l,

\
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NEV!D!TENi
Příběh první: Podzimní sobotní večer.

Vracíme se z vydařené výpravy, poměrně
spořádaně jdeme pŤi kraji silnice, Všichni v
zeleném nebo aspoň tma\,ém oblečení, aby-
chom v lese nebyli nápadní.

V dálce se rrnořují dl,a bí]é bodr.
Motor hučí a už nás rníjí nějaké auto \ííjí
nás velmi těsně. ,,Kam čumíš?!", hrozíme za
ním pěstí.

Za chvilku da]ší, sotva stačíme uskočit!
Copak nás nevidí?...

Příběh druhý: Podzimní sobotní večer.
Vracím se domů, pěkně si to svištím po
doce]a rovné si]nici. Motor přede, světla
prohmatávají tmu.

Najednou se přede mnou vynoří

podzimní táboření vL
Losinský potok
uKotIíka

tmavé postavy s batohy. Tíuj, to jsem se
lekl. Míjím je dost těsně, ani volantem jsem
nestači] trhnout.

Ve svět]e za mnou jedoucího vozu
zah]édnu zdviženou pěst. Neviděl jsem je..,

Příběh ffi a čhrrtý, ideáJrrí: Podzimní
sobotní r,ečer, Jdeme domů při kraji silrrice.
Srištím si to po silnrci Před námi se
r vnoiuje auto. Přede mnou poskakují
nějaká sl,ěté}ka Auto zpomaluje a pěkně
nás objíždí. Zpomaluji a objíždím je

Nemusíme se bát, máme na sobě
připeÝněné odrazky - v 1ese si je zase
schováme - a náčelník má dokonce cykli-
stické blikátko. No jo, jsou to chodci a mají
na sobě odrazky a ten pIvní dokonce
blikatko. Videl nás. Vidě] isem ie.

Capa

- 
\\r.

Ochranářslý festival
"Gantata Ecologica"

poádanýve spolupníci
s Obvodním úřadem pro Prahu 8

ve dnech 12. - 14. tnora 1999

Mládež ve věku 6-20 let můž pň}rlašovat
vlasfuí tvorbu §ikající se ávotního
prosředí v šesti kategoriích
- písně

- brisně
- dramatická tvoó4 parrtomima
- literamí pníce
- výrobky z přírodních materiálů
- fotografie (bez věkového omezení)
- netradiční formy

nogran Éďfudu
Pálek12,2,

dopoledne:

seminii,ř "problematika ávofuíto prosťedí
v praxi kultumích a školslgtch zařízerú" -
PhDr. A. Reitschmiedová
odpoledne:
vemisráž výstaly fotografií v budově
Obvodního úřadu rra Palmovce (žv. Bílý
dtlm)

Sobota 13,2.
Soutďzrri rystouperri v divadle ,Za
plotem" v areilu psychiatické lečebny v
Bohnicích,
Na ávěr beseda s projekcí @xpedice
Cotopaxi - Ing. Haleš)

Neděle 14.2.
Soutěáú r,ystoupení v divadle,la
plotem" v areálu PL v Bohnicích
Sla,"nostrú předání cerr

Ochrarrriřslgi koncert

V pruběhu festivalu bude občanské
sdnžení Človíček zajišťovat progrdm pro
děti. Bude možré ďrlédnout r.ýstavku dět-

sloých prací, videoprogramy o přírodě, ává
zvířata i mnoho dalšilro.

podrobné informace na adrese:

Ekocentrum 'lPoznáním k ochraně"
Kokořínskí 2/58, Praha 8, 182 00,
tel: Lucie Schtirerová -

02l 900 l2096,
v prac. dny 02 l 24 49 72 42

Pom redakce: ho ty, kdo nemají
Luckq je čleŇou knene Mawadarri z
Davle. -\--

\'§

DE§Kr

Nezapomenutelné duo našeho
woodcrafterského plesu na
Maninách. Mis a Misák.

í,

1
Mikulášský seminář pro rovery a roverky

Možná jste slyšeli, že se v sobotu
5.12.1998 konal Mikulášský seminář pro
rovery a roverky (to jsou skauti a skautky
od 15 1et). Pokud nevíte, o co se jedná

a zajimalo by vás to, můžete si přečíst
tenhle krátký článek.
Kdysi před leý se v nějaké chy.tré hlavě
zrodíIa představa o setkání spojeném
s přednáškami na ekologické téma, které
končilo Countrybálem. Asi nikdo neočeká-
val, že zájemců bude tolik a že se budou
chtít setkávat i v dalších letech, původním

záměrem ovšem nebylo pouze setkání, ale
hlar,ně vzdělávání.
Letos se seminář konal již po šesté a jeho
tématem byly mezilidské vztahy, zejména
partnerské. Přijelo okolo 350 lidí z celé
republiky, z rizných roverských kmenů.
Myslím, že většina lidí nepřijela poprvé,
protože téměř nikdo si nenechá ujít příleži-

tost setkat se znovu se staými známýmt
a zjístit, co se s nimi za ten rok stalo.
Úvodní přednáška byla na téma ,,Základ,
rozumné existence člověka: bytí v sociál-
ních yztazích" od Š. Špinky a na příkladu
Romea a Julie bylo lkázáno, jaké překážky
a jakým způsobem musí lidé ve vztahu
překonávat.
V druhé polovině se seminář rozdělil do tří
sekcí; v každé se probíraly vztahy zjiného
pohledu, Nejvíce navštívená byla sekce

,,Partnerském vztahy", kterou vedl PhDr.
Oswald Schorm. Další sekce se §íkala
vztahů v roverském kmeni a poslední byla
zaměřena na téma rodiny.
Celé dopoledne zakončil PhDr. Václav
Břicháček, čestný náčelník Junáka,
povídáním na téma ,,Co vás vždy čeká, až
budete tři".

Markéta Marka Vránová

J

)
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NOSÍ ŠERPU POCT

váš Zákon , .

To je pravda, když jsi přinesl ty
omamné látky, které člověku jen
zatemňují mysl, muselí jsme tě
pokárat. Chtěli jsme ti podat
pomocnou ruku, ale ty jši.jí. o:lw.itl.

henuťll dodržovaí žádný pravtdla,
prostě svoboda, Chápeš?
Ne. Ale řekni prosím tě, čím se
živíš?

No, chceš to fakt věděí?

kluci mi fakí chybíte.
Tak víš co K., jedeme s kmenem
příští víkend pod týpí, večer bude
inipi a sněm. Náš ohnivec, pa_rratu-
ješ na něj, je opravdu dobrý
a určitě ti nějak pomůže. Já ti
můžu dát adresu na mého

Sí]a kmene

najde i místo k bydleni., Taky ted
zíovna pracujeme na projektu
pomoci starým lidem a je potřeba
složit uhlí jedné paní, moc mi
pomužeš. kdvž tam se mnou zítra
zaj deš,

Hele, lo ,le vod íebe fakt hezký, ale já
nevlm, vždyt 'se
Víš K,, byl jsi
a...káo s nám
kouželné chvíle ýl',kruhú u Ohné,
ten je s námi navždy spojen
póutem bratrství, takže tě teď,
když nás nejvíc potŤebuješ,] ne-
opustíme. To je ten náš Zákón,' o
kterém.lsi tak nepěkně mluvil.

He e :an faxt dík, já se teda u tebe
zeltra vodpoledne stavim. : 

,i:.:ll]l'

To jsem rád, bratře, vítám tě zpét.
s modrou oblohoul

Jó, já zapomněl. S, voblohou!

Ahoj K., dlouho jsme
jak se ti daří?

,iakvs- bvl.

čau š,, je to v p. . . !.,, ;':,.....,,,,..,, " '|)",,
Prosím tě, ty! Yždyt j nám vždy
na kmenových schůzl*ách říkď, jak
jsi v pohodě, pravda, nikdy ses
nedokázal podřídit pravidlům a ta
kmenová jsi dost č ,
ale my jsme tě vždý ,
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Na této stránce budete číst úryvky z kroniky kmene Stopaň. Naleznete zde spoustu

nápadů jak prožít dobrodružství, která jsou všude kolem nás,

okřídlená duše:
Vyžeň přírodu dveřmi a polezeš za ní oknem, Vypuď ji z města a pojedeš za ni do divočiny.

V našich ulicí se sníh stal dopravní překážkou a my musíme hledat oko|nosti, ve kterých sníh
zůstal sněhem. Snad proto nastává období zimního tažení do mlhavých dálek a bilých hor, kde
si náležitě můžeme užít krásl,zimní přírody.

PRos/NEc - MEslC DLOUHYCH Nocl

Kmenové Vánoce, to je společně strávený den plný příprav, večer příjemného
posezení a ranní snídaně u jednoho stolu. Kmenoré Vár-roce jsme strávili již
leckde, k těm nejtradičnějším patřily Vánoce v naši klubovně, ty se časem
přemístily do bytu nájemníků. kteři bydle.Ii t e stejnénr dorně. jako byla naše
klubovna Trtto poctujsme si asi zasloužili tín-r. žejsnle nikdr k..sousedůll" nebyli

hluši ani slepi a sarlozi-ejlně se pod naším stronlečkenr trejen ze sJušnosti. vždy
naš)a pro ně nějakii ta drobnost Kdr ž se naši .taii piátele r krneni stali sami r,last-

ník1 bltú b11o r puldstarě rozhodnr,no kde a jak budenle trárit \-ánoce. Je známo. že
čloiěk r-ná občas udělat znlĚnu _\ tak se občas za ta ]eta. co,.e zaptsují LLdá]osti do našich

kronik, setkáme se zprár ami. lak sc knlenor é \-átroce oslar or alr. tu na hradě českr ch králiL. r e sntbu na horách či
upřátel zahranicemi Tosrpakčlorěkpřiránočnínl]istorání]<r,oni]<arnipolrrl,sIí,takužjsoutad_v-zaseVánoce

LEDEN - MEslc HLADU

Leden je ve znamení odpočinku po náročném prosincovém programu, s nadsázkou
ho můžeme přirovnat ke kmenovému zimnímu spánku. Ve skutečnosti je to
oprardu jen nadsázka, protože leden je jako stvořený pro návštěvy muzejních
expozic. \ista\ či koncemi Je]ikož már-ne zásadu nejen infonrrace čerpat. ale
i z\liertl>:i niedár:t dál. zaji.tLrienle jako kmen riizné přednášk) a kurz)
\::l:k ,:; _j.. :]. :'3.:._.i: r:.. l:eci..lr kl.-ii si chtéií rlrobit 1uk a šlp} .Teho

i1,onl,."ce l]o:: i,a1!]t]]:]L]::l:.::; ::::-ljrl_:_:-_i llt j.nir ntr IL].3b\ si krŽdr oii sirch
trprarachnaie] rhorltrr }IILrl]]ck ktanpi]dlai]ra\idel 1.1razj a;plálnčuskladni \a

šíp1 z irborých ploutkú pak nlá o ]0 dniL menč _\ co re peři trká r prosrncl b;,la
lnožnost sr zajistit krocaní per'í Jinak rlěstskýnr lLr]<ostřelciLnr nezbýr,á nic jiného než

počkat do druhé poloviny jara, kdy začinají přepeřovat například labutě Témata přednášek bývají ruzná: jelení
kůže na činění, kopýtka na chřestidla, vrbové proutky na košíky, lenošky a postele, rákos na rohože a vůbec
o veškerém dřevu listnatých stromťt, které se hodí pro výrobu zálesáckého vybavení. Když už rnáme vše potřebné
pod střechou. je vhodné vyrazit do společnosti na nějaký ten ples.

UNoR - MEslc SNEHU

Zimní táboření na pi,elornu prosince a Iedna s llrazi,"ýn počasím. s dostatkem
sněhu, s obřady, kteíé jsou jako stvořeny pro krátké dny a dlouhé noci. Zde
mohou tábomíci prokázat svou dol,ednost i vzájemnou sehranost Ale i únor,
jeden z našich nejstudenějších měsícůjejako stvořen k zilnnílrr r,ýpravám a hrám.
Expedice na lyžích či sněžnicích s nák]adem taženým za sebou na saních také

patří k dobrým pror,ěrkárl tábomického umění Stači si přečíst některou z mnoha
knih o polárních výpravách a nebo snad povídku o nadšencích, kteří sleduji život

sei,erských zr,ířat a nechat se jinri nadchnout, abychom pochopili, na jakých maličkos-
tech závisely osudy těchto hrdinú, Nejen knihy, jež napsali zkušer-ri cestovatelé, vyprávějí.

V našich kronikách si mťlžete přečíst například zprár,u od Valdy popisující ýprar.u na bruslích, která vedla po
str"edním toklr Otar1 nebo Netopýruv podrobný popis Velké zimní hry, která se odehrávala kdesi ve sJovenských
horách,kdejsrlcsizatírntoúčelempronajalistarysrub Tímsevlastněkruhuzavírá,potřebnéinformacezknih
získáváme a nejpůsobivější zážitl<y opět knize svěřujeme, a tak rržjen stači kout dobrodružné plány

z našich slovníků:
Zirnaf-enologickájecharakterizovánavegetačnímkliderrrvpřírodé Dostavujesepoopadánilistízestrolnů,pro

některé druhyjiž v pruběhu Jistopadu. Končí u tlěkter}ch keŤů (liska, jíva) a bylin dřír,e než zima tleteorologická,
někdyivpoloviněúnora

Zima meteorologickáje obclobí tří nejstudenějších měsíců v roce, počítá se od pwního prosince do posledrrího
února Nejnižší průměme teploty bývají v druhé polovině měsíce ledna, t_vto lednové teploty s]ouží k charakte-
ristice ce]é zimy meteorologické

Fenologie je nauka o záyislostj rostlinné a živočišné řiše na počasí a ročnílrr období.
Meteorologieje nauka o fyzikálnich dějich ve vzdušném obalu Země a ojelích příčinách

SVATOTOMÁŠSKAZMA
11, -Z3,12.

SVATÁ LUclE, SNĚHY RoZVANE.

sc (16,14\
NA mllŽ

pďÁrer vlnoóN[Ho oTEpLENí:
22,-29,12.

MRAZY NA LqzAM (16, 12.),
VoDA NAADAMA (24, 12.).

NoVORoČNÍ ZMAi28,12, - 4.1.
0 VÁ,locÍcH HEJ,

PO VÁNOCÍCH OIJVEJ

ŘtcÁt-ovÉ oTEPLENí:3. -,l1. 1

NATŘ RÁLE, MĚrc(o MÁME,

HYG|NSKÁ aMA: ,l0, - 14. 1.

NA sV. HYGINA,
PMVÁZMAZAČÍNÁ.

SVATý HYG|N s LEDEM PŘBYL.

PRISSKÁ oBLEVA A FABÁNSKÁ
ZllvlA: 15. - 20. ,l.

SVATÍ PRlsM,
POD SAŇĚM PÍSKÁ.

SVATÁ ANEŽKA JE-LI LASMVÁ,
VYPUSTI SKŘVÁNM Z RUKÁVA.

0 sV. FABÁNU.
BEz KoŽlcHU Aill RÁNU.

NA sV. VlNcENcE, sEĎ JEN DoMA
U PEcE, (22. 1,)

FABlANsKÁ ZlMA, KoNEc sTU-
DEI.JYCH PS|CH DNU; 11,-28.1,
PODLE TOHO, JAKÍ MÁ MLÉČNÁ
DRÁHA JAS, TAKOVÝ OČEKÁVEJ'MRAZ.

HVžDY JASNÉ, MRMY slLNÉ.

HROMN|ČNÍ oBLEÝ A: 27, 1. - 5. 2,
HROMN|oE - JARA svlcE.

NA HRoMNlcE,
zlMA s JAREM PoTKÁVA sE.

NA HROMN|CE MUSÍSIGMAN DOP0 Bo NE.

JE.

NÁsTUp TuHÉ úlloRovÉ ztw:
6,-23,2,

SVATÁ DOROTA
NA SNĚHY JE BOMTÁ.

NAsV. APOLÉNU, MĚJ svĚ]Nlcl
VYToPENU.

0 sV. scHoLAsTlcE, NEJLEPŠÍ JE
BEMNlcE.

VALENTÝNSIG zllr4A: 4. - 
,l5. 

2.
JULÁNSKÁ oBLEVAi 15. - 18.2,
NA sV. VALENTÝNA" ZAMMNE l

KOLo MLÝNA.
0 sV. JULÁNĚ PŘPMVVŮz,

SCHOVEJ sANĚ.

KONEo TUHÉ ÚruonovÉ zwl
24,2. - 17 ,3.

DEN SV. PETM STOLOVÁNÍ, ZMU
JEšTĚ NH/YHÁNí.

MATĚJSG OTEPLENI: 23. 3. - 9. 4,
M sV. MATĚJE, LlDsKÉ sRDcE

OKŘEJE, SLUNCE POZŘE áVĚJE A
NAD POLEM § SKŘVAN VESELE

ZAPĚJE.
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Stezka '1 světla

a surfy inspirovaná
,,hračka". Pro své děti si
ji zhotovil jistý Shermann
Poppen, V roce 1970
však přiše1 ji"ý
Američan jménem
Dimitri
Milovich
s prknem od1-
itým z poly-
eSteru
o SNB
však nebyl
příliš
velký
zálem,
a tak
jeho
ťirma
zkra-

chovala.
O krůček
dál postoupil J Burton Carpenter, který
jako první zkonstruoval vázáni na SNB, Do
Evropy SNB přinesl José Fernandez Vývoj
se stabilizoval, nikoli však zastavil! Ani
my nezťrstáváme v žádném případě ve SNB
t ýr,oji nikterak pozadu. Na českých
sr azich se SNB poprvé mihnrrl v roce 1980
a jeho strůjcem byl známý Luděk Váša.

_Iakkoliv se může laikovy zdát, že snow-
boarding je ve všech směrech úzce spjatý
se skateboardingem, pozor, není totnu
docela pravda. Ze strany zasvěcených se mi
dostalo ponaučení, že SNB a ,,skejt" jsou
každý o něčem jiném. Tedy alespoň co se
Sporto\ní stránky týče obě disciplÍny však

chování se projevuje ve svérázném způ-
sobu nahlížení na okolní svět. Na druhé
straně nelze popřit, že se v jejich postojich
skrývá notná dávka upřímnosti, víry v sebe

Sama a odhodlání dělat \,ěci podle
sr ého a napJno

\semL
,1 e.;tch
kladr

a zápory. bez
ohledu
na to,
nakoljk

odpovídají představám
starší generace o ,,s]ušně vychor, ané
mládeži" Jejich životni přístup je filo-
zoťickým vybavením v adekvátním sr,ětě.
v němž žijí, zbrani, s níž se probíjejí nás-
trahami života, a která jistě neztíatí účin-
nost ani \Ie vzdálenějším časor ém
hori zontu ,

Jedinou nevýhodu SNB vidím v tom. že
snowboardista je odkázán na hory,,. sníh
hotely.. a to rozhodně není 1ei,ná záleži-
tost. Tento problén-r však může být
překonán zápalem a nadšeníln pro rěc Jak
říkáne rrry optimisté, všechno jde. kdy ž se
chce

Pět pravd o SNB

Snorvboardi:_s se dělá především
s nadšenim a pr.. radost, Vzhledem k tomu,
že jste témča i.žjý absolvoval na základní
škole minimá,:_: ]eden povinný 1yžařský
r,ýcvik. násleCk:::. lehož jste se stali ale-
spoň ..pasir n:::.: ' ]r žaři, mohla by
být r ětšině z r as l_:z<. paralela mezi SNB

- C;, ::c. ]:.]ž. ..: S\B .lčekár at více či
-aaa ZJ::]i .Zza

1. budete padat - a to často. Pro nnoho
začátečniků totiž není zrovna lehké udržet
rovnováhu, altž by se nakláněli přiliš
dopředu nebo naopak dozadu.
2, budete neustále samá modřina -

pokud přistoupíte po SNB tréninku k důk-
1adné prohlídce r aší tělesné schránky,
propadnete prar dépodobně zděšení
Zii.títe totiž že máte modřiny i na
:-.:.,e ;-:. "ce bl.te je nikdy nečekali
)-,:_: e :::: i,_:ďto S\B oblečení se zabu-
j..l.:.l:-,: :i::,:iči anebo si omotat kolem
t,ulk.l iar:er_ ; irudi r rstr u měkké látky,
která nárazr zllumi
3. učení bude rlchlé - pokud l,ás zážttky
z prrnich dni neodradí. je ryhráno Když
Dž íoíiZ chcete se ršim praštit, pťrjde to
najednou samo Takže nerzdávat se!

1. budete si muset zr,"vknout na jízdu
stranou -,lezdit stranou je sice jiné, ale ne

nepřirozene .]e to základní SNB doved-
nost zde del hrv rstupují především fak-
tor1 adekrátního zatížení horní a spodní
stranr prkna. správného postoje, optimální
rollL\Zeni telcsné hmotnosti...
5. budete snáze kontrolovat situaci -

oproti 1\žaiúm dokážete rychleji zaStavit
nebo změnit směr jízdy. Nepřekážejí vám
húlk1. nehrozí zde žádné překříženi lyží
Da se také nádherně skákat (ale to chce
trochu cr iku)

To je asi tak ze světa SNB všechno, co
bl,ch rrrohla napsat. Jedině ještě to, abyste

se nebáli a zkusi]i nepoznané.
Stojí to za to.

]:'' ::

].l|] ,,
',.':,

|'1,|,|:|r,|,i|,ir|,|,ii

Už se zase přiblížila zima. Teploty klesly pod bod mrazu, začal se sypat §níh
a §ypat se bude nadále tak, že sleze až na jaře. Proto je třeba zavítat na hory
s lyžemi, či snowboardem. A co to vla§tně ten SNB je, odkud pochází, co §e s ním
všechno dá dělat?
Pro někoho životní styl, vyjádření vzpouřy proti hodnotám konzumní
společnosti, snahy po sebeuvědomění a nalezení osobní identity. pro druhého
především síla energie a nespoutaná touha nahnat do mozku maximum adrena-
linu, jež zamezí zbytečnému přemýšlení o výšce srázlu) z něhož se právě vznáší do
p€řiny čerstvě napadaného prašanu. Podle třetího způsob, jakým dát najevo sr,é
společenské po§tavení. Tak toto (a milion dalších věcí) je §nox,boarding.

Pohled do historie SNB spojlL.je stejné filozoficke zjze::._ C::_:.:
nadhled a indirid,;al:r.

Jeho domovinou je satnozřejmě Ser erní Dúležirln 1,],lalllen:a:]]. x:e:l ..r .:,, l_,e ž:-
Anrerika, přesněji Muskegon \e státě rotni str] \ětšjn\ snorrboarotsrú 

_1 
e

Michigan. právě zde spatřila zhruba \zpoura prLrIl posrojum staršich generaci
v polovirrě šedesátých 1et s\rět1o světa Odmítnutí přetr,ářk1, společenskych
zvláštní, vodními lyžemi pravide1 a pokrytectvi tradičních modelů
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Stezka 1. světla Sport

I

§azdárek kašpárek
zadkem měřro dopisu všechna ta
úcliylná stvoření co běhají po

svěťě a nev'í kam co strčit, co
nejsrdečněji zdravim, protože

procházejí jejich
podlé je, že jsme

vím, jakým abstinenčním obdobím

nejdelši tldy (nohy). Jak kruté a
se narodilí tady, v zemi kdy v

1etních dobách neúprosně
hrdliček h]as ku stresu
zvalaziukihdjůodpor-
né tep1o sál. Dost již po-

ezie, protože za mě lčky z
češtiny dostáva'| někdo ji-
rrý, 0 co byste přišli,
kdybyste nečetli tenhle
kousek bl6bole? 0 nevšední
zážitek po všedním dnu se

zaviivenýma bengana a pár
pohodovými typy jako jsem

já ha,ha" HA a 5K8 SNB

čmundama z Hukvald" Vsetína,
Nlew Jerseyn, Ostravy a jin:ých

přilehlých fiorních Bolnjch.
§amozřejmě jednou museig dojít
k obávané situaci, že nás pře-
stane bavit požof§vat složité
zábavy jednoduchých obyvate1
Vsetínska. A tak po stejně
jednoduehých leč nekonečných
dohadech jsme je'l i y sobotrr

1.8. na Vrbici u 0stravy, kde

se konaly závady těch drsnějšieh na neméně drsném

akrobat*ekém můstku se §NB do nějaké svrabité tůňky,
Fro ty tupější štěrkgvna mezi §ohumínem a 0stravou.

a tak dál. d. na koncj stojí : Líbó Mazda

Tak ti eiíky |,1azda,

pěknej ciopis. llusel jsem sj ho ale třikrát přečíst,
než jse- pochopil, o co šlo.

Zde vám ještě nabízím |yžařská střediska

unásavRakousku
Tytolsko

HlNTERTUX
te|: +43/52 87 85 06

v|eky: 5 kabin, 12 sedaček, 17 kotev

sjezdovky: modrá - 42 km, cervená - 70 km,

cerná - 10 km

ceny: 1 den 420,- Kč, 2 dny B40,- Kč, týden

2010,- Kč

FlEBERBRUNN
tel: +43/53 54 56304

v|eky; 2 kabiny, 2 sedačky, 7 kotev

sjezdovky: modrá - 6 km, červená 14 km,

čemá - 4km

ceny: den 345(sezóna)/300 2 dny 670/590,

tyden 162011425

&ďry
l(konoše
Šplruor - 21,5 km s]ezdovek dospělí

450,]den

PEC PSNĚŽKOU - 8 km sjezdovek 350,-

HARMCHOV 7 rm s,ezdovek 395,-

HERLÍKoVICE 6 km sjezdovek 250,-

Jizerské hory

ŠP|ČAt< s km slezoovek, dospě|í2BO,Jden

SEVEMK 2,7 km sjezdovek 190,-

BEDŘ|OHOV 3,3 km sjezdovek 190,-

JESTED 8,5 km sjezdovek 170,-

šumava
ŠrtČÁK - o km slezdovek, osoba 250,]den

ZELEZNA RUDA2 km slezdovek 170,-

Orlid<é hory

ŘÍČxy +,s km sjezdovek, 220,-lden

Be§lrydy

HoLAŇ - 2 6 km sjezdovek, 140,Jden

TROJANOV|CE - 5,4 km sjezdovek, 210,-

/den

Krušné hory

BOŽÍ DAR - 4 km sjezdovek, 1 90,Jden

Jeseníky

LYSÁ HoRA- 2 km sjezdovek 130,-

Pod|e mého uvážení je |epší a qihodnějši

jet do Rakouska, které je se sněhem a bez

front, jednou za měsíc, než |edovej Špindl

za 450 Kč na den každej víkend Nebo né?

Yankašniwin - Andrea Egnerová (Andy)

l,cz IJú Plul|wPl1, U

Ivoje p o,r,rí t=ešr,na je tro,:hu 1 7
TloL -J j' jeJr,,,uucnor,, vš il ' l
n]oz']ym gLTcvítnou, 1,a1 

':i. r l
3tste k Lo-u Je lr0,1zrn, /rle je 

'(!dohry sl .];zvcoei" o ,loiádanej" } JuUUI y >tr l]UZvquel u PUl BuollEJ

akcícr, ld\že kr:ul.e.i:^ ' v} a-

PoÁračo,a,,. tl. 1|l. tl i,7,''!'!i

,ž
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Přežití Stezka '1. světla

Naposledy v tomto roěníku se setkáváme nad pr
měl znát každý táborník. Na začátek mi dovolte zop
uvedená v předchozích číslech.
Psychická odolnost: při problémech nez- Zajištění vody: po,']
trať hlavu a vůli k přežití. a tepelného komfortu
Měj zdravý strach a nejdříve se postarej vody,

",:.:.,.|',,,,,,,:':,},:|,,,'::'

_]eme,
Snadněji na nro otázky najdeme odpověď,

vlastnime-li podrobnou mapu a kompas.
Krajina r šak múže brt jednotvárnábez ort-
entačních bodú. kompas nás může zklamat
(magneticke anomalie) Mnoho starostí nám
ubude. kd1 ž t,:,jeme schopni určit
zerněpisné souiaiil.-e. to je zeměpisnou
šíiku a délku

Sertant patri ke ::er,iálnímu vybavení na
:e_š_ ;:.:l .r; _t l::_-:u ptrtřeba přibrat ještě
:,_i_ , j:, ,": _._<,.. _<alkulačku, hodinky,
:j_r_. :_j: .i. : ::.,: _\ hlarně je třeba
iauaii s3 s l.:: za:lazet Když nejsme
l,rbareni se\ianten :ebo 1iným moderním
narigačnim přistrojern pomůže nám při
měření úhlu výšky slunce n č, ale při měření
stínu nám jeho poměrná neostlost a obtižné
dodržování horizontální a vertikální roviny
stěží umožní výpočet s odchylkou menší
než 200 km.

Určení světových stran podle mnoha
přírodních jevů je dobře popsáno v mno-
hr ch příručkách. Podle slunce a hvězd se
múžeme dobře řídit za jasného počasí. Za
pclchodu není třeba se stále zastavovat
a uíčo\ at sr,ětol é strany, ale je možné už na
začatku pochodu určit posun nebeských
tě.es ,, učr směru našeho pochodu,
\epu,de;-ie sice tak úplné piesně, avšak
pr..di..uženi delk1 pochodu se tím příliš
neZ\ 3ls]

Tep:r: za špatne r iditelnosti musíme často
koniIoio\ aT postl-tp podle kompasu. I na
njkolika desrtkách metru totiž dokážeme
neul ěielmělc změnit směr až o 45" a to 1lž
znam.na narust trasy o 40%o.

Za špatne r iditelnosti si zásadně nedůvěřu-
jeme. r kdl,ž si asi jen neradi pŤiznáváme,
k jakrm om1,lům tu může dojít Je třeba
počitat i s tim, že se člověk vydá naprosto
opačnrm směrem. Z navtgačniho hlediska
je r takor,ém připadě snadný postup po
r odoteči. Ale pozor, ve skutečnosti se nám
i tad), 513yi do cesty spousta překážek.
\,íohou tu být vodopády, soutěsky bažlny,
apod.

podle M.Pa:,líčka sestavil
Miloslav Poly Polá.íek

o bezpečnost.
Možnost újmy na zdraví omezíš, když
máš po ruce batoh s bezpečnostním obsa-
hem.
Nepodceňuj přípravu akce, měj rezervní
řešení.
Ideálni vybavení představují věci, které
produkují minimum odpadu, který lze
snadno zlikvidovat.
Znalosti o materiálech k přežití ti mohou
pomoci při opravách a výrobě věcí na
koleně.

K rozhodnutí zabir.akovat musíš přistou-
pit bez průtahůl
Tepelná ror-nice zní O = K - T, proto se
při zastavení ihned oblékni.
První pomoc: jestliže jednáš hned
a s rozhodností, mnohdy sr,ému kamará-
dovi můžeš zachr ánit živ ot.

Zajištěni jí a:
Naše tělo spaluje látky, které'uvolňují

energii. Jsou to tuky a cukry. Úmyslně neu-
vádím bílkoviny, které větší část své energie
spotřebují na zpracování sama sebe a alko-
hol. jehož energetický přínos je problema-
tický. Podobně jako u motoru, kde výkon
záleži na množství a jakosti paliva, řídí se
i výdej energie u člověka kvalitou a kvanti-
tou stravy. Tuky jsou energeticky nejbo-
hatší, i objemově zabirají r- žaludklr malé
množst\ í. Měli b1 chorrr :i pam;t,,r.il
pravidlo. že čírn ie tčpltrta tari l;\j riiš_
než teplota lidskeho :-.;:. ::n-...,,_ :_r_. .-._::

stral iteInj Při r r:r,r:::. 7al:7..:: iJ .a:i3
doporučují složite cuk4 ktere se ptlma)e_lr
štěpí a zpúsobu_ji. že htadina cukru r kni
příliš nekolisá, \íed je díky sr,ým vlastnos-
temjeden z nejlepších zdrojů cukru pro náš
organismus. Při kratších pobytech bývá
význam potavy často přeceňován. Lidská
vůle se většinou hroutí její nedostatkem.
Přesto člověk bez potravy vydrží 24 hodin
v plném výkonu, 10 dní při mirně pod-
pruměrné aktivitě a tepí\e 40 až l00 dní
tvoří hranice lidskich si1 strachr se ršak
dá zemřít r kratší době chtěne i n.chtan3
experitnentr : h]adtlr ěnim ukazuji. že p..
pierušeni piisunu potra\\ pclcit'uje člorék
tři dn1 krun hlad Pote piechází těIo na
stravo\ áni sama sebe \aprostá hlador ka se
tedy jer,í snažší. než dráždění žaludku
ruznými náhražkami

Stále si hledej práci:
Proti vlhku začnéíe bojovat včas. sr,é

oděvy stále větrejte a načechrávejte, jen tak
udržíte jejich izolační schopnosti. Mnohd1
je pohodlnější si ,,pohovět", ale výsledkem
bude větší ztráta sil, než když se budeme
pravidelně věnovat stálému boji s vlhkosti

Vzájemná polnoc. Běhen-r cesty v drsný,ch
končináchje člověk velmi často odkázán na
pomoc ostatních kolegů, Skupina, ve které
je vzálemná pomoc samozřejmostí. má
nejr,ětší šanci překonat emoce či
,,ponorkovou nemoc" a dosáhnout cile.

při každém rozhodnutí ohledně cestl
počítáme s lezervou sil i času. Pro připad
nezdaru pak máme připraveno tezervní
řešení. To nám urnožní řešit nenadálé situ-
ace, Není-li předem promyšleno, nastái,á při
nezdaru zmatek nebo katastrofa.
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Stezka 1. světla

Grónsko - země ledu, sněhu a kamení Snad komě Antarktidy nikde jinde na světě nenaleznete mocnějši

vnitrozemský ledovec, Ostrov - ktery má nejvyšší vrcholy přes 3.000 m n.m,, Ve vnitrozemí panuje tak drsné

a chladné počasí, že zde kromě občasných přeletů ptáku nenaleznete živáčka. Zvěř žlle na úzkém pásu podél

moře, Tady lze potkat i původní obyvatele Eskymáky - Inuity. Chcete-li se dozvědět něco o životě Inuitu ze

začátku tohoto stoleti, je dobré se obrátit na osvědčené autory F. Nansena nebo K Rasmussena K nim se

ještě někdy vrátím. Dnesjsem však pro vás r,ybraljednoho z mých nejoblíbenějších polárních spisovatelŮ

Petra Freuchena, kteqý napsal knihu - MOJE MLAD| V GRONSKU. Koupil jsem ji kdysi už notně

ohmatanou v antikvanátu. Někdy za chladných zimních večeru sednu doma k lampičce a otevŤu ji na libo-
volném místě a riizem jsem ve světě bílého ticha, obklopen ledními medvědy a 1ovci, kteŤí si vědí rady
v každé situaci.

Krriha vyšla v Praze roku 1939 v nakladatelství Václava Petra. Jak už názey napovídá, autor strávil
v Grónsku skutečně podstatnou část života. Tento skoro dvoumetrový obr se narodil v Dánsku, kde stu-

doval lékařství, Touha po dobrodružství a vikingská krev ho však už v roce 1906 odvála ze studií na

výzkumnou výpravu do Grónska Tady během 2 let získal své první polámické zkušenosti

Po svém návratu sejiž na studia nevrátil a pokoušel se živitjako spisovatel románů a novinář. Nakonec
potkal tehdyještě neznámého Knuda Rasmussena a spolu se rozhodli odcestovat do Grónska a pokusit se

tam žít natrvalo V té době už Grónsko patřilo k Dánskému Království. Usadili se až v severozápadní části

ostrova v eskymácké osadě, kterou nazvali THULE (jméno vzniklo z latinského ,,Ultimate Thule" - země
na okraji světa)

Zde si postal,ili dům a ži]i ru se srl,mi eskrmáckr-mi přáteli. Přejali většinu jejich zkušeností, zelnéna
straloráni. zpúsob loru a cesto\ání \'ne_ibližSim okolí poskl,tovali lékařskou pomoc a zároveň měli
rnalouobchodnístanici FreuchensRasmussenenraještědrěmaesk_vmákypodnikliodr,,ážnoutzv "první
Thul:kou \Jpra\ u" napňč Greinskem Cesta tn a]a cel! rok a popis expedice paři k té nejzajímavější části

knih1 Freuchen se béhem;ijho poblru zajinla] o ršechn1 detaill,eslq,máckeho žirota Všechly infor-
mace má z pnní ruk1. rzal si totiž za manželku esklmačku \araranu Pozdéji se jim narodí synek

\lequsaqadcerkaPlpaluk Manželsni\šaktnalojenkrátce.\avaranapodesetiletechumiránašpaňel-
skou chřipku

V knihovně ještě mají od Freuchena další dvě klihy, které stojí za přečtení. První je věnována

živočichům, jmenuje se PoD PoLÁRNÍM sLUNcEM. Druhou je KNlHA sEDMl MoŘÍ , t<tera

popisuje historii mořských záhad,, objevů a námořích dobrodružství z ceIého světa

Jako ukázku Freuchenova rrypravěčství jsem vybral zkrácenou úvodní kapitolu z jeho pobytu v Grónsku
peter Freuchen

Bylo jen málo oprai,du tna{,ch dní za r,šechna

dloulr,í 1éta v arktic§ch lcrajinich Kráčel j-m
a laáčel ádné opratě mne nepcutr]r k teZlr'm

sarLím. Byl jsem samoten jen i-m k]adl nohu pred

nohu, vzhůru do kopce. dolu do lrdolí H]ad

přiostřuje všechrr1, smlsl1. a ačkoli lnoje pohlb1

byly zcela samocirrné a ačkoli jsem byl piiLiš

ruraveq než abych si sall a odpočíval, pracoval můj

mozek neobyčejně lychle.

By1o to v Gronskr! rysoko, lysoko v Grorsku.
Přešli jsme ledovec, abychom sbírali geologické

vzorky, avleklijsme sami saně, ježtrc psibynámbyli
jen překážefi Čímr,.í".1rrrr" sbíra]i, tím byly saně

těXí. Člověk vidí mnoho, když je sán tažnjan

zvířetem. Je to 1epší, než když sedí a upíní všechnu

pozomost na psy.

Zasoby a petrolej byly pro nas př,edem pňpraveny,

ale kdyžjsme došli k ásobámě, semali jsme, že tam

byl pi,ed nárrr medvěd. Vzal dokonce i naše kon-

zeny. Bestie rozá,l7kala krabice a sežala všechno,

ByJi jsme v lcajině, kde nebyli arri pižmoni, ani

zajíci, dokonce ali sněhule

Tákjsme se vydali na cestL\ s lrladern v žaludku

a s hrůzou v paíích, kok za kokem hluboloým

sněhem Opratě řezaly do ramen a hlad ř,ezal v
břichách. Šli jsme dva dny, ři dny. Prvnilro dne

hladovění je člor,ěk podražděný a mrzuq?. Příštího

dne zlučený, ale jž ťetí den je lepší. Tu je pouze

rmaverr, žaludek jř nemluví. Pá§l derr jsme se

uábořili a moji druzi leželi a odpočívali, ale jídelní

lístek z kožených řemenťt a podnížek je zab:olalý

.jídelní lístek. ZdáIo se mr. že mám nejvíce sil ze
všech, proto jsem tady nyní kračel, lyše1 jsem si

s ručnicí, abych opatř1 potralu nebo alespoň se

nernusel dívat najejich obličeje. Byly tu stopy zajíců

a ojedinělých sněhulí a sobů, ale všechno ávoucí
bylo pryč Šlapal jsem nahoru a dolů po nár,rších -
nebyljsanvpolaršeni vratit se a spařitzklamané ďi
ří dnrhů. Konečnějsem spařil zajíce!

Válěl jsem určitě, že kdybych nebyl měl takor}

zŇrý hlaď sotva bych jej byl ryatiil Nemal lrdi,

dír al se rra mne. bez ájmu ž-al dal K§ž jsem se

nerolik pňbLíziJ. že - mu zdiilo. Ze toho je dosr dal

- i.l bčhu: ale já rl:uelil než znřel za olrajem
skair: K$ž j--m tam pňšl. ]ežel tam mrter na ďr a

kro§ ode nme

Prehodil jsern si mr§ého zajíce přes mmeno - ark-

ťLclq njicviňíut č§ři kila - amyslil jsemna to, co

pro nas mamená. }tmec plný masa a polévky pro

č!ři muže. V mé št'ashé náladě rru připadalo, jako

by tomu byly měsíce, cojsern se poiádně nenas}til!

Přímo jsern zemdlel rozčilerím, used1 jsem na

kámar a odpočívaljsem Jak jsem seděl, myslil jsem

na jíd1o, které nas očekává Máme sníst všechno

dnes, nebo rschovat něco na zíťek? Bude lepší,

kdý se ádně na_sytíme a půjdeme co nejryclrleji

možno k pfiští ásobámě Byla také rnožros! že cev
tou nalezleme ještě něco žvého Jakjsem seděl,

dělal jsem plárr za plrinen1 všechny založené na

faktr; žejsem tady zasťelil zajíce a před hodrrrou

jsem md jarom lrlad. Konečnějsem vstal a še1.

Zajícbyl velloý a těžgi, takže mne tižil na rameni

a zabraňoval mi v chůzi. Trr mne napadlo, že kdy-

bych jej rykuchal, byl by mnohem 1ehčí. Za tímto

nápadem vězela myšlenk4 že bych mohl snist

krzsná, syrová játa a plíce a nedělit se s ostatními,

ktefi leželi ve stanu a hladověli. Pakjsern se za sebe

začewa,n|, zŇanben, že jsem v myšlenkách zzdil
kamaradství. Ale zahy jsem musil usednout a

odpočivat, a tu se mne anocni1o pokrršaí zdvojná-

sobenou silou
Vždyt'jsem to byl přecejá" kdo zajíce zasůelil, I(omě

toho, kdlž se najím dosy,ta nyni budu siln{ší a budu

mrci pracovat nrnohem lepe nď oslahí. Ale současně

jsem vdě| že &irn-li do úst pnní soustro, nebrrdu

schoprr pňeslag dokud nesím celého zajíoe. Což kdy-

bych skuteórě srědl všechno! Vždlt'bych nemusil

dnrhum říci žejsern zasftlil zajíce...

V4amatovaljsem se a šel jsem dale. Nikdy neza-

pomenu na hlasy, které na mne volaly z mého vlast-

ního nina. Dal jsem se do zpěvq abych přehlušrl

myšlen§. 1cere ň,aly z mého áludku. Zpola jsem

zpír,al a zpola plakal. jak jsem tady lcačel a ápasil
s pokrrsením ulnl* jídlo sri.rn třem kamanídům
ráboie Tolik mne to rr čerpalo. že jsem motů son a

hl,bat nohama. Kdlkoli jsem upadl ryčerpáním na

zem. nenohl jsem mysLit na nrc jrného, než na svůj

mučivý lrlad Pakjsem si říkal, že bych alespoň mohl
uřímout zvíi,eti nohy a ánýkat je, a ježto jsem jistě

věděl, že nikdo nejí zaječí uši, molrl bych je uŤímout
a ž:rykaí. Konďně jsem se rozhodl, žp se vzdátr'
boje, vzdam se a sním všechno. Pak dozram sr{nn

sobě, že se nehodím do arldického světa, pojedu

domůazustanuvDmsku.
Po tomto roáodnutí jsem se uklidnil, řekl jsem si:

,,Ano - ale pocklLnr, ažpřejdupříští nálrší!" Cosi mi
řil<alo, že tohle není spnírné mistrc k jídlu - počkám

na příšť. A takjsem šel nějakou dobu a šidiljsem
swj žaludek opět a opet, ale věděl jsen1 že dlouho

nebudu rnoci odolávat. Ještě jedno navrší - pak
k tomu dojde, už to bylo rozhodnuto.

A pakjsem náhle vidě1 dolů do údolí, tam sá naš

stan, malá bílá skr,ma na hnědých skalach, To mne

zachnílrilo, že jsem se nesta1 zlodějern. Tam leželi
moji drrzi a odpďívali a spali a očekavali tak určitě,

že se vratim a něco pfinesu. Měl jsem pocit, jako

bych byl blval přímo zachraněn před smrtí Vím
určitě, že kdybych nebyl spaťil naš stan právě v tom

okamžiku, nic bymi nebylo zabnánilo podvést drutry

a sníst jejich jíd1o A jak bych byl pak molrl později

v ávotě lcáčet zpříma?

Dnzi mne spanili pricházet a r,lŤítili se verr

s rolileným lďikon Ní.ílem jsem se dal do brekq ale

prernohl jsem se přece, zatím co ůuzí se dali do vaření
jídla

Moji &z| jeden Amsričá]. jeden Eslqmák a jeden

Drlr\ se chovali jako by by1 ŠĚfoý vďer. Ale k$ž by1

koneůrě zajíc uvařm amyjedli apilipolá4<q skoto mi

nechutrral.

Petr Wlly ltlhelm
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Stránky přírody Stezka 2. světla

SMRK

A OBRADY

Snítku čerstvého chvoji můžete použít jako
obětiny místo špetky tabáku vhozeného do pla-
menů. Nebo lze pomocí smrkové větvičky
obřadně očistit ještě hořící užitkové ohniště
v íypi a změnit jej na slavnostní oheň. Snítka
v ohni prudce vzplane, jehliči zaprská, qipim se
roznese piíjemná vůně jehličí a pryskyřice
a všichni se posadí do kruhu..

Smrkoý úlomek se stal také syllbolem pro
naše myslivce. V jejich tradici se setkáváme
s obřadem úspěšného low, ktery; mi trochu
připomíná úctu přírodních národů k žirlm
fvorum. Pruvodce úspěšného lovce ulomí r ětší
smrkový úlomek a rozdělí ho na tři části
Všechny je smočí v krvi zastřeleného zl,iřete -

jeden předá lovci, ktd ho nosí za ktoboukem,
druhý položí na ránu a řetí vloží do tlamy zvířete
jako poslední hryz.

Z tohoto obřadu vznikl možná kdysi na
Brdech zlyk, ktený dodnes dodržuji. OdcházímJi
z uklizeného tábořiště, kde je trvalé ohniště,
nechávám ležet na vyhasJých uhlících malý
smrkor,)- zálomek Je to pro rrrne poděkorání
tomuto mísfu. tomuto ohni Zároreň tím rzkazrrji
všem ostatním: ..Zanechej zde pořádek. tábori nl

lide. kteři maji r úctě
přirodu i oheň|" \ěkdo
ještě potoží záIomek
tak, aby ukazoval jako
šipka směrem, kterym
odešeI.

Myslím si, že komě velkých obřadťr při
stálém indiánském táboření, je stejně důležité
zachovávat si úctu k přírodě a ohni právě pomocí
takol^ých drobných zvyků třeba jen při putování
dvou kamarádů.

Snrk ztepilý Picea excelsa jsem si vybra| do
zimního vydání Bizoního větru záměrně, protože

Zima, smrk a tradiční české Vánoce, to patří
dohromady
V naší zemi se setkáváme se zeměpisným
názvem Smrk hned dvakrát. Prvním je nejvyšší
VrchoI Jizerských hor, Svými 1 124 m n m

se tyči nad obcemi Jindřichovice, Nové |V]ěsto

a Ludvíkov - všechny svůj název doplňují ,,pod
Smrkem" Druhý je o metr větší a je největširn
vrcho|em Rychlebských hor K pátrání po

dalších horách mne nad mapy zavedl citát
šumavského znalce, mystika a spisovatele
J. Váchala: ,,Zdejší |es tvoří v prvé řadě smrk,
ten průkopník předem určený pro nehostinný
zdejší kraj." Hleda| jsem dIouho a uspě| jsem -
Smrkoqi vrch v Modravských slatích a kopec
Smrčina. Jak obec Smrčí, tak iSmrčná, obě
jsou u nás čtyřikrát, Když už jme u té češtiny
- i mezi námi jsou pěkné přezdívky - Smrk,
Smrček, Valismrk. Dokonce i naše rodina obo-
halila český jazyk o úpIně nové slovo, To by|o

tak. Ještě v přeškoIním věku jsem v rámci
WoOdcrafterské výchovy týral naše děti tím, že
jsem vyžadoval rozeznání smrku od borovice
Výs|edek se však nedostavova| Až jednou jsem

Se, maje borovou větv Čkl . , -:: :: _.a
šaamounské odpověd: Je :c s--<a, ::
Rod smrku za1,1-,ř iS j: :,_-_ .::,: -:;:__

V mírnérn Dásmr E.,_-l. -s: a 3:,a,-
Are,itq L :as ,: -č.]:ž,]i,š s*ll I=i 

_.

Najdeme ho téměř ,,šude v naší repL]bilce
Rozsáhlé monoku|tury jsou lrysazovány již od
300 m n, m Původní porosty jsou už jen

v chráněných územích (pralesy a vysokohorské
smrčiny). Horní hranice výskytu smrkŮ v Evropě
je v A|pách až do 1 800 m n m. Ve ztížených
horských podmínkách smrk přirůstá pomalu,

a tak je běžné, že strom i ce|kem nenápadného
VZrŮstu, se může dožít 500-600 |et Při dobrých
podmínkách dorůstá průměru až 1 50 cTn

a výšky i50 metrú Tako,,nich aie už reni mnohc
Solčas-.. sta. ž,,o:r Fc p-cS:':: ] :{,:-.-
,ěi,le 1aoo,, -:]a.a >-,{-- š;-: a,iaJ.3s:
co dokáži V rěžrérr cěs,ic,ané,n ,eSe Se cnes
díky těžbě dožije smrk nej\jice 100-120 |et

Ce|koi,ni vzhled a typické znaky jsou as
všeobecně známy, Tak tedy jen pár zajímavostí
- JehIičí opadává zhruba po 5-7 |etech
- Zlomí-|i se špička, smrk je schopen některou
z větví nejvyššího přesIenu nahíadit vrchol -
takovému tvaru se říká,,bajonet', pOkud jsou
VětVe dVě, Vytvoří se,,lyra'.
- Cím roste smrk severněji nebo ve větší nad-

ááJr-:&_ E E-@] €-:$= t-=

Kw%W§í,w
mořské \4išce, tím je kužel koruny užší Větve
jsou vryrazně kratší a sp|ývají do|ů podél kmene,

což ZabraňUje vytvářená VeIké námrazy,
- Na ho|ých horských pláních u osamocených
smrků rostou někdy větve jen po směru převlá-

dajicího větru - to je tak zvaná praporovitá
forma smrku
- Zhruba 1ednou za 4 až 5 le| dochází u smrků
k,,semenn,im rokům"

To 1sme zažiIl asi před deseti lety - putovali
jsme Ies;t KarIovarska Každý náš krok zdvihal
ze zemé ob aka ž|utého prachu Vzduch se při
pohledu prol slunc Iesk| zlatým oparem
V tišinách poto(a se shIukovaly 0hrOmné chuch-
Va|ce smrkc,,,j|] 3i Lr Nádherné z|até lesy!

Zv áštní poc l i; s: :lnout matku přirodu při

zdán ivé marno:,a:las: a marnivosti
Smrk je naš' ̂  a, "' dřevařskou surovinou

Dílq, jeho rc, ^a-_ ,l,:siu ie dřevo ideá|ním

:,: ,., -, )-'a.: , ::s,;: <3_ práci Jsou-li léta

::s:.:=--i --::: :..3 louŽÍvat i k výrobě
- -:=-- 

,_- -a::,: - ]ř:,c smrku je snadno

-a':--,:'.:': -1 . '.s-:-.,':5]_ et s výrazným
..,i, -, - ,::] ř- ií- .n a z rricr přírůstků.
patři do měkicrich dřevrn se siušnou r47hřevností

Smrk není pří|iš pružný a rád se štípe

Z tábornického h|ediska je maximálně využitelný.

Bez něj si nelze představit budování tábora
Pokud budete chtít, aby vaše tábOrové stavby
vydrže|y co nejdéle, je nutné jak čerstvou, tak
i suchOu kulatinu zbavit kůry Pod kůrou totiž
dřevo rádo začne pIesnivět a hnit

Vlastní strorn poskytuje službu už i svým

1ehl čím Spani pod hustou nepromokavou
,(Cr.,]|lcL,] na i rlsté vrstvě spadaného jehličí může

li:<c"a: j;n oořádná zálesácká matrace Z po|o-

ro,, éhc cn, c i Chrastí ie ideá|ní na podpal,

z rozštipaneno kusu smrku lze rozdělat oheň

i po vícederilr dešti Smrkové dřevo dává
pěkný p|amen 1,chle hoři a|e díky smoIným

kapsám hodrě orská Z plálú kůry čerstvě
poražených sŤr(j ze dělat stříšky u drob-
nějších staveb z čerstvého |ýka se dají p|ést

rohOže, pod ožx. košiky, z kořínků vyvráceného
stromu získáte spoustu materiá|u třeba opět na

košíky nebo na provázky.

Petr Willy Vilhelm

semeno smrku:
a) ztepilého
b) pichlavého

Supina šišky smrku
c) ztepilého
d) pichlavého

@
@W

b)

smrk ztepi|ý, původní náš to druh, a smrk
pich|avý, který jest domovem v západní část
Severni Ameriky a k nám byl dovezen na
počátku 20 století

§nrk ztepilý §mtk pichlarý

délka iehlic 10-25 mm ,l8-30 
mm

délka šišek ,10-16 cm 6-10 cm
šířka šišek 3-4,5 cm
semena (s) -4mm
kříd|o semene - 3x§

šupin;, smrkl nepiléhl jsou dřevnaté (ne tak
moc ]ako u borovic), t kosoČtvereČné, k vrchoIu
Se ZUžUjíci na konci Zaokrouhlené, Uťaté, Vykr0-
jené nebo v ostrou špičku vybíhající,,,jizvy"po
semenech vypadají jako dvě č|ověčí stopy;

šupiny smrku pichlavého jsou tenké, pružné,

1akoby papírové, úzké, zvlněné, na koncích uťaté,

S nepravidelnými zuby, jizvy po semenech jsou
široké trojúhelníkovité.

Při prokazování zna|ostí o jehIičnatých dřevinách
bude bohatě stačit, když budete o těchto smr-
cích vědět a budete znát jejich rozlišovací znaky,

Hotá Hepan lva Vilhumová

2-3 cm
-3mm
- 2xs
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Stezka 2. světla

SBK 2 světlo, 2Q 2 Pozorováni ptáků

Možná jsi se někdy vracel domů z výpravy
s nepopsatelným pocitem, kter,ý v tobě vyvolalo
letící hejno tažných ptáků směřující k svému cíli
Stále ti v uších zněl tlukot jejich křídel, ale ty jsi
nevěděl, komu patřil Tenkát to pro tebe nebylo
důležité. Casem jsi však takových pocitu zažil
vice Ve spleti smrkových větví švitořili drobní
opeřenci, jež nešlo zahlédnout a na hJadinu ryb-
níka přilétla jakási kachna, kterou jsi nikdy
předtím neviděl. Odcházel jsi se zážitkem něčeho
nevšedního, pro co jsi ale neměl pojmenování,
Cestou k něrrru by měly být následující řádky

Pozorovat ptáky můžeš začít kdekoliv a kdyko-
liv. I když se to nezdá, zimní období je r šak pro
začátek nejvhodnější. Na stromech bez 1istí se
ptáci lépe pozorují a mnohé druh1 se \ tuto dobu
shrornažďují v hejnech, \'étši část našeho ptactr a

sice odlétla najih. ale prár ě to ti usnadni určol ánj
druhů, které zde zústal;, Poňd' si zaplsník pro
zapisování svých pozorolání. at]as ptákú a začni
se dívat kolem sebe Po čase zjistíš. že r městském
parku není jen hejno havranů. kosi a sýkorky.
Objeví se tu totiž i brhlík, dlask. hýl, nebo hejnko
mlynaříků. Ideální příležitost k pozorováni ptáků
z bezprostřední blízkosti umožňuje krmítko,
Umistišli ho na vhodné místo, někdy třeba t za
okno, začnou ho po čase pravidelně navštěvovat
sýkory koňadry a modřinky, zvonci, brhlíci, ale
třeba i strakapoud velký. Do svého zápisníku si
zapisuj kdy a kde.jsl kten druh riděl. pňbližně
v jakém počtu a při jaké činno.ti \ebo méj stále
při ruce na kaničkách nékolik tabl]ek ja\.l ]e na
obrázku, kterou na rli.tě jedneldaše rrplní: \e
vždy se tl ršak podan k ptákúm přibližit na
takovou r,zdálenost abls je rozezllal. než ti u]ét-
nou. Spíše býrá rýjinrkou. .1e-li tomu naopak.
Vyplatí se tedy pořídit si dalekohled (nejlépe
zvětšující alespoň 7x, ale ne více než l2x), ktený ti
mnohé usnadní Pak se můžeš vydat skutečně na
ornitologickou výpravu třeba do polí za město, kde
v blízkosti stohů můžeš vidět hejna strnadů obec-
ných, pěnkav, severských jikavců a dalších druhů
setrrenožravých ptáků V porostech olši na březích
potokťr se zase v určitém období vyskytuji hejna
čížků a na jeřáby obsypané hrozny jeřabin se sIe-
tují kvíčaJy, cvrčaly a vzácně i brkoslavové
z dalekého severu Uhodí-li koncem zimy silnější

mrazy, neváhej a vydej se na výpravu k řece pod
j", nebo čističku, kde voda nezamrzá.
Shromažďují se tu hejna kachen, často i tak vzác-
ných, že je u nás v jinou roční dobu neuvidíš,
Možná budeš mít štěstí a spatříš severské morčáky,
tulpany, hoholy a další vzácnosti. A když ne, tak
pohled na kachny březňačky, Iysky, poláky vetké
a chocholačky je stejně zajírlavýrrr nárrrětem
k pozorování. Postupem času se budou stránky
tvého zápisníku plnit jednotlir,ými zápisy
pozorování zvýprav do ptačí říše Dbej nato, aby
nebyly jen strohým výčtem jednotlivých druhů
s udáním data a místa rlisk.vtu snaž se do nich
zaznamenaí pfi jaké činrrosti.1si ptá§ pozoroval,
jejich chor.ání a co tě na nich upoutalo Někteqý
zápis tak může r budoucnu posloužit i omi-
toJogúm kteři se prar ide)nč r ěnují zimnímu
sčitání plact\a a rlskrTu rzácnrch druhú na
naien] uZemL
S pi',h"ierrl ,Jir .l k ndm p,,.rLF-e začnou

rracet ptáct z tepLéhojrhu \fezj nimi často i druh1
pro tebe zpočátku 1en téžko rozlišitelné \esnaž se
proto hned naučlt rozeznatjednotliré druhy pěnic.
lindušek, lejsků a dalšich Ne každé tajernství
přírody může být odhaleno hned a navíc,
rozpoznáváni ptáků v přírodě je pro mnohé záIi-
bou na dlouhé období života. Je k němu potřeba
znát nejen jak daný opeřenec vypadá, ale často
i jeho hlas a prostředí, v kterém žije.

Možná se tato činnost stane na nějakou dobu
l tvou zálibou. možná si z ní splníš Cin. Nebo
prostě jen najdeš odpor ěd' na to. že hejno tažných
ptákú ]etícich \ šrpce nad tebouisou hus1. re spJeti
smrkorrch r ěn i šr itelň káiíčci a kachna která
ienkrál u.ecla n: h]adin: nbnika cr]a kopřltka
LrbeCnJ

foittcis Bl tltke - Basko(

Zápisy j e dnotliých p o zor oy ání:

Stehlík obecný
Kamenné Žehrovice, 7.1 1.1998, l3,30

V malém remízku mezi poli jsem pozoroval
v koruně břízy hejno stehlíků ozobávajících
jehnědy. V hejnu bylo celkem 10 ptáků, kteři
postupně v počfu dvou až tří přelétávali na
okolní stromy. Celou dobu se však drželi
v horní části stromového patra a neslétli níže.

Kulík hnědÝ,

\-elká Fatra. 19.9.1998, poledne

\a hiebenu \etke Fatry nedaleko Kráior,ry
sfudni jsme na cestě před sebou pozorovali
kulíka hnědého pták si stále udržoval
únikovou vzdálenost 10 15 m, ale v jednu
chvíli se nám k němu podaři1o přibtížit i na
3 metry. Vanul poměmě silný vít1 ptak se po
celou dobu našeho pozorování pohyboval
pouze chůzi. Patmě šlo o jedince, jež si zdejší
místo zvolil jako tahovou zastávku

Sýc rousný
Šlr-auu, okolí Světlíku u Frymburka,
l5 l1.1997. večer

\a opadaném stromě sto_jicím uprostřed louky
obklopené hustÝm smrkorým lesem jsem za
soumraku viděI ma]ou sor,u velikosti sýčka.
Snažil.jsem se k ni přiblížit, ale ze vzdálenosti
l0 metru uletěla směrem k lesu bez žádného
hlasového projelu, Dle její siluety, kterou jsem
měl možnost pozorovat ale soudím, že šlo
o sýce rousného.

orlovec říční
údoli Střely, Lachovice,
18.10.1998, v poledne

Zdvihl se náhle z řeky nad olše asi 70 m před
námi Letěl kolisavě, jakoby ztěžka, Teprve
dalekohledem jsem rozeznal, že v pařátech
drží rybu. Usedl v klidu na vrchol ulomeného
smrku asi 150 nr od nás. StáI na větvi
a zároveň pařáty přidržoval rybu, kterou trhal
zobákem. Dalekohledem byla rozeznatelná
jeho charakteristická ochmýřená hlava a světlá
bawa peří na krku a hrudi

Ho|ub domácí
stanice autobusu v Holešovicích, Praha,
11.9.1998,14.30

Hejnko asi 6 holubů sbíralo zbytky rohliku na
silnici. Jeden samec sejakoby zvětšil - nafoukl
hruď a začal se točit okolo jedné samice, stále
při tom skláněl a zdvihal hlavu. Vydával při
tom tlumené bublavé houkání Snažil se při-
točit k samici tak, aby na něj dobře viděla, tj

stavěl se stále k její hlavě. Samice se o něj
očividně nestarala a pokaždé se od samce
odvrátila a věnovala se dále sbirání pofavy.
Teprwe bezprosťední příjezd autobusu celé
hejnko zvedl do vzduchu.

vÁxočxí smnčEr
Jak už Willy ve svém ústředním článku o naší nejběžnější jehličnaté dřevině naznačil,
považuje většina z nás smrček zatradtóni vánoční stromeček, Ale vězte, že zdobit vánoční
stromeček je u nás zvyk poměmě mladý Původním syrnbolem Vánoc byl Betlém s jes-
ličkami a vším, co k nim patří. První zmínka o zdobení stromku je z roku 1570, kdy byl

ozdoben v cechol,ní budově pro radost dětí cechovníků. V 16. a 17. sto]etí se zvyk zdobení
vánočního stromečklt, kteý má své kořeny v Cíně, šířil po celém Německu a odtud to už byl jen
kruček do českých zemí. V Praze stál první strom ve Stavovském divadle roku l812, kde ho nechal
nazdobitjako překvapení pro hosty režisér Liebich, který znal zdobení stromečků ze svého rodného

Bavorska. Roku 1 816 měli vánoční stromek na
císařském dvoře ve vídni. pak už měl vánočni
stromek otevřenou cestu do šlechtických
a měšt'anských jídelen. Zajímavostí je, že prvni
strolnky se zavěšovaly obráceně špičkou dolů
a byly zdobeny jablíčky, oříšky, pemičky. Od
poloviny 19. století by1 stromečekjiž běžným
symbolem Vánoc téměř ve všech rodinách
a postupně vytlačovai tradiční Betlémy

Hotá Hepan - Iva l/ilhumová

FLY l (]B i(] \i

"t,*1y", p.\1t","L; l, v".L,Le.t v*"!.t,i.t.
.-.!,i.- "k"L.r"",..]"r b.§.LiW i t jť\,-li
L!!.i "\1"t\ÝqL, s.t"l- Ť;l l"\,",-
ti,tt ž. §. k .i- "JL.'!L, J" ttíi|.]i"
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Historie objevování Ameriky Stezka 2. světla

Leqenda o fénickúch Iodích

ú břehů Novéhó světa

už sedm dní nefoukal vítr a lodě se
beznadějně pohupovaly na vlnách.
Zádná země neby|a v dohledu.
Slunce nelí ilo a zásoby
vody se ně ztenčily.
Féničané b plavit se na
velkém oceánu, ale takhle daleko od
břehů ještě nikdy nebyli. Posádka
začinala mít strach ze smrti.

Konečně devátý den začal vát vítr,
plachty se naduly a loď se pohnula.
Silný vítr je ale hnal dál a dál na
západ, do neznáma. Za novoluní se
dostaly do míst, kde moře houstlo
a voda měla zeleno-hnědou barvu.
Všude p vské
Lodě se z ažse
uvězněné haluh
do míst ch s
moře.

po značném úsilí se Féničanúm
podařilo loď vyprostit. Po další
dlouhé plavbě se před nimi v ranním
oparu objevila země. Její jméno
nikdo neznal.

Féničané zakotvili v chráněné
zátoce a opatrně se vydali proz-
koumat břeh. Na pláži byly dvě prim-
itivní lod'ky vydlabané z kmenů,
ohniště a opodál otisky lidských
nohou. Země byla obydlenal

Námořníci nutně potřebovali vodu,
a proto se za svitu |oučí vylodili na
břeh. Féničané poprvé vystoupily na
půdu Nového světa,

Před jejich zraky se objevili divoši,
opatrně k nim přistoupiIi a obdarovaIi
je květinami a ovocem, Féničané
divochům na oplátku darovali pestré
látky a třpytivé kamínky. Ve
společnosti kmene strávili několik
měsíců, jednoho dne ale naložili
zásoby jídla a vody, napjali plachty
a odrazili od břehu, Divochům před
tím slibili, že se vrátí a vypluli
směrem k vycházejícímu slunci.

Dobrodružné plavby
kolumbovu slavnou cestu ll]

přes Oceán předcházelo
mnoho jiných, stejně dobro-
druŽných plaveb již od 

',,,,

starověku. pro mnoho z těchto
cest chybějí důkazy, ale je
jisté, že mnohá dobrodružs§í ll

na Atlantiku v průběhu staletí
prožívali Féničané, Řekové,
Irové, Walesané, Vikingové,
hanzovní obchodníci, Baskové
i Portugalci.

Egypt'ané u břehů Nového světa?
Norský mořeplavec Thor Heyerdahl postavil

roku 1970 lod' ze spleteného rákosu a opatřil ji
plachtou z papyí\. S tímto zdánlivě křehkým
plavidlem, pokřtěným Ra II., se odvážně vydal na
Atlantský oceán, Loď byla vyrobena podle ,1000

let starych nákresů z pvramid eg1 ptskí ch iaraónLi
Se sedmi muži na palubě přepJLrla ]oi' L,ez r etií;h
nesnází Atlantik a pitstála n;_.\:l.:]]:c., l|:: .l:- -

gldlhl trk prok,za', l, .l. : :_ ,; l: -: _. .,.
tgrpt rrr í;,L- .r ::. /:.. Jj__, .J :-.
JoJn_,. , ,:, :,.:., --, , -:.. ..... :__ ^.: . r-.'_.-
arnr S tie Jn: \:l-.e:: *., :_..c,:-.., é:: e ;ia N Jz::

Féničané r _{merice?
Podle některych autorů brázdili

vody Atlantiku už v 5. století
př, n. l. odvážní féničtí
mořeplavci, Hledali
vzácný cín, s kteqim
obchodovali ve
středozenlnírTr
moři Dr a tisíce
let pied
K.. l u::l'r e ill !3
Kaii"q:i::
H:r:,l_ic
odr ážr1 až k
]rsku a možná i
dáL na Oceán
Tvrdil, že plu1
přes moře plné
chaluh a plovoucích
rostJin, zřejmě přes
dnešní Sargasové nroře.
Hirnilko prý během
čtyřměsiční plavby doplul ke
břehům Střední Ameriky, Důkaz
neexistuje, ale pevné fénické lodě ajejich
zručnost mořeplavby by jim takovou cestu
umožnily. Legendy anrerických lndiánů se již od
16. století zmiňují o bílých vousatých mužích.
kteříjejich předky učili pracovat S kovem a brousit
drahé kameny Vědecká diskuse o tom. zda
Féničané sehráli roli při vývoji velkých indlán-
ských kultur, není ještě uzavřena,

Pytheas a Ultima Thule
Pytheas, tnořeplavec a matematik řeckého

původu, se narodi1 pravděpodobně ve zl stoleti př
n. 1 v Marseille. Byl nadšený vědec, zapálený pro
astronomii. Jako i jini vědci té doby b}1
pr'esvědčen, že Země je kulatá a chtěl vypočítatjejí
obvod Během své dlouhé výpravy přejel přes
Herkulovy sloupy (Gibraltarský prulir,). piistá1

u břehů Británre a trrdi] že objevil Ultima Thule.
ve starorěku se tímio názrem označoval konec
světa, nejsererné;il bod Pravděpodobně tedy
doplul na lsland \- itl.e ,130 př n l se odvážil na
cesfu. kterou pL]zůa]: 1:o\e a \ilkingové dopluli
k americkrnl b:eL*::: .]eho kniha,,Líčení
Oceánu'. kde za;lr ,: i, . z;žitkv z této cesty, byla
5chlž:] z::.'e:: :]::a::: z r; ale některé úryvky
::_,::l ,: S.:.:.-: . . :::, ií]e .Zerrrěpis", Tato
:_ : : : :.: .-]..]: .: z:.. . rrdána a ovlivnila

_\a::_:j _r- _:-_:=

Hrdinské činr irskÝch námořníkú
\ minu]ém čísle Bizoního rétru rlše] obsáhlÝ

článek o hrdinech irskÝch legend
Branovi. Maeldu;nor i a

sv. Brandanovi, kteři podle
vyprávěni dopluli k roz-

todivnÝm ostrovům
v Atlantském

oceánuasnadik
břehům
Ameriky Jejich
přiběhy byly
zaznamenány
keltSkými
pěvci
a později se
dostaly do
středor,ěkých
Jegend

podobně se
dochovaly i 1eg-

endy o Walesanech,
kteří na západě hledall

nor é země.

|ikingské plavby
Tesně před rokem 1000 doplul Erik

RLLd1 do Gronska a jeho potomci pak objevili
zemi kterolL nazra]i Vinland Podle archeologick-
rch ná]ezu norského badate]e Helgeho Ingstadta
se jedna z rikingských skupin usídlila y .,Zátoce
luk na pobřeží Neu, Foundlarrdu. 1i prrlběhu
16 :toletí \iklngové z Grónska zmizelj a není
rr]oLLčeno že asimilovali se sereroarnerickými
]ndiánr

Portugalské průzkumy
V Porrugalsku se v pozdním středor,ěku vl,ráběly

s]arrré námořrrí lrrapy tzv portolány. Porugalci
sollstavně prozkoumávali pobřeží Aťriky, často se
plavili kolem Azor a Madeiry Podle vyprávění,
b1l.v některé lodě bouřenri zalleseny ke břehům
Nového světa. Nebyli asi jediní, kdo se v té době

- l ' -. ! -/ la .-"al-- -
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Stezka 2. světla Historie objevován í Ameriky

pTes Atl antik

Kanada

§MER CES-[Y:
** Féničané

-**^ Py{heas

** lrove

- 

\/ l. nnn, c

-.*,-,POnUqaIa;

Grónsko

Nová země

Azory

Kapvsrdy

Lod'Féničanů

Postupně by.l nový kontinent kolonizor,án
Evropané tamním obyvatelům spolu s civilizací
přinesli i nakažlivé nemoci, aIkoholismus,
otrokářství a záhubu vůbec. Ale to je již jiná histo-
rie O něktených aspektech novodobější historie
amerického kontinentu se můžete dočítat i nadále
na stránkách Bizoního větru.

(podle Mýty a legendy Amerického kontinenlu)
Jakub Čanešiča vávra

UItima Thule

Obyvatelé Massalie se každý večer
scházeli na nábřeži u přístavu
a naslouchali vyprávění námořníků.
Když se ale z moře vrátili Karos
a prostis, sešlo se na nábřeží lidí
více než jindy. Tito dva synové země
vytrpěli dlouhé zajetí na fénických
galérách a po réžkých bojích
s Kartágem byli osvobozeni, Vědec
Pytheas dnes také přispěchal uvítat
hrdiny a hned se .iich dotazoval na
jejich námořní zkušenosti, Ptal se
jich, zda neslyšeli o Thule, nejsever-
nějšízemi.

Protis Pytheovi vyprávěl, že snad
jednou v mlze tuto zemi zahllédl, když
s Féničany v severních zemích
hledaI jantar a kožešiny. U té země
se ale nezastavovalí, podle legend
tam totiž končí svět a kdo by se tam
odvážil, spadl by do prázdnoty,

Pytheas byl ale přesvědčen, že
země je kulatá a že za Velkým
oceánem leži nějaká země. Rozhodl
se Thule najít. Přátelé ho zrazovali,
aby neriskoval, ale Pytheas se již
rozhodl.

O několik měsíců později se
s nejbližšími přáteli nalodil na lod',
kterou si necha| vystavět ze zvlášt'
odoIného dřeva, Byla největší
v celém středozemním moři,
s nejlepším plachtovím. Karos a Pro-
tis zaujali místo na palubě jako
průvodci. Pytheas pomocí svého
gnómu navigoval a lod' bezpečně
proplula Herkuiovými sloupy
k Hibernii. Pylheas byl opatrný, na
tyto ostrovy jezdili Féničané pro cín
a fénické lodě byly to poslední, co
chtěl Pytheas na své výzkumné
cestě potkat, Čím víc pluli na sever,
tím byly dny kratší a noci delší. Po
několika týdnech se před nimi z mlhy
vynořila podivná země. Rozeklané
vrcholky byly pokryty sněhem a z čet-
ných otvorů unikal sirný kouř. ,,Pozor!
Božští kováři pracují!"s upozornil je
průvodce. Věřil totiž, že pod zemí
tohoto ostrova jsou dílny kovářů,
kteří bohům vyrábějí zbraně
a šperky. Pak vpluli do země ledu,
všude kolem nich se tyčily ledové kry
a hrozily, že loď navždy uvězní, Byl to
kraj bohů a ledních medvědů. Pyth-
eas rozhodl obrátit lod' směrem
domů.
Za několik měsíců přistála lod'opět

v Massalii. V přístavu se seběhl dav
a chtět slyšet bajky námořníků, lidé
věděli, že rádi svá vyprávění pře-
hánějí. A tak Pytheovu vyprávění
stejně příliš nevěřili,

š
.(

Uc

-í--

t

přes Atlantik dostal. protože baskičtí, bretaňšti
a velšští rybáři prj běžně lovili u amerických
břehů tresky.

Kolumbova výprava
Po té, co nabídku mořepJavce Krfštoťa Kolumba

odmítli Portugalci, dal se do služeb Španělska a se
třemi loděmi Pintou. Ninou a Santa Matiorr doplul
roku 1492 na Antilly Tím oficiá]ně objevil Nový
svět, kterrý byl později pojmenován po jiném ces-
tovateIi Amerigu Vespucim, Anrerika.
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SYMBOLIKAPmČÍHO PEŘÍ
Ptáci se u lidí odedávna těšili l.elké úctě. Dokáži
totiž něco, co lidé ner.mějí - létat Píoto se pták
a přeneseně ptačí pero stalo symbolern letu.
přechodu do iiných sfér bl,tí; 1idé často sr,ou duši
ptáku piipodobňovali a prák sedící na holi nebo na
kůlu je nesmímě stary svrrrbol r-rebeského posla
ryslrytující se v mnoha oblastech po celén-r sr ětě

Mnoho dnrhů ptáků mělo kt,ol-t-tě tolro určiŇ
onrezený okruh ýznamťr. vlastnosti, keré mu lidé
přikládali, a symbolic§ich rl,jádření - a navíc se
k nim vazaly rinté zikazy a příkazy. Je třeba říci.
že v této rovině neexistuje univerzálni syrnbolika
per platící pro všechna etnika, a to dokonce ani
v omezenétrt areálu - lišila se kmen ocl kmene.
(Např u kmene Kiowa na.jižních pláních sol í peři
představoralo moudIost. zatLLčoralo rčštecké
schopnosti. a]e nikdr se tlesnlě]o korrrbino\xt
spery jestřába.kten sorl lori t

Márne-li se zab}f at lrrdilin1 z plallí paL llc,jilži
vaně.jširn pefim Iehož nositeLe br ]r take llelr úe-
nější z ptačí řiše) byla pem z drar.ců lestŤáb oreJ

americký soko1 atd ), pak sol,y, datla, har lana Pro
tuto oblastje charakteristická zvláštní úcta k orlí-
mu peru a způsob vedení války, M]adi lnLži, kteří
se dosud ner,ryznamenali, nosili ve vlasech kolečko
z nevydělané kuže zdobené ostny nebo korállq/
(návod se objevil v jednom z rninulých Bizoních
větr.i; viz též obr. 3, předst ící válečníka ze
sevemích pláni) Z kolečka visely řemíŇy a korá1-

ky (někdy také měděné nebo sth"bmé r'etíz§) a na
jejich konci molrlo viset chmýřové pero nebo
koňské žíně, navlečené v komoutku z plechu Tady
se porržívaLa i ta pera, která se nenosila na váleč-
rrém oblečení furérijní kur, racek atd.). jakož i pera
barvená.

Čím větši nebezpeči muž podstoupil, tim větší
prestiž získal, Nikde jinde nelze tento jev pozoro-
yat lépe než v započítávání coupů (r,l,s]ov ,,lar",
z ířancouzského slova pro úder). Největširrr důka-
zem odvahy neby1o nepřítele zabít, nýbrž se ho
dotkrrout. Vjet do té největší vřar,y a vlepit ozbro-
jenénru ncpfiteli facku.

Sl,stém byl poměmějednoduchý U někte4ich
ktnetlů se r álečník mohl živého nepřitele dotknout
tfikrát, než ho zabil Jinde (např u Šajenů) sijederr
člověk mohl započítat jenonr jeclen úder a zblh.aj{-
cí dva (pokud nepritele rovnou nezabil) řeba clalší
dva r.álečrlíci za sebou u kllenťr Arapaho. clow

S5"ří4B T áfr # *:HYříAB h dfr
zApočíTÁvÁttí úoenů _ zNÁMKy DovEDNosTl A oDvAHy

Pera - zastřihaná, barvená, natrhaná nebojinak upravená - sln-rbolizoraJa rýznačné činy válečníka na
bitevnímpoli.VSeverníAmericežijemnohodruhůorla.peraorlaskalního(r anglickéliteratuřegolden
eagle) jsou však těmi nejpoužívanějšími. Válečnik je nosil bud' .jedotllr ě či po několika dohromady ve
vlasech, Sekundáměje upevňoval na kopí, štíty apod. Na postareni pera re t,lasech velmi záleželo -

postavení měnilo jeho výklad. Např. vzpřimené červené pero u Siourú značiLo b1 l zraněn", ležaté ,,udeři]
nepřítele do tváře". Výklad se lišil také kmen od kmene: např. jednoduche rodorovně postavené pero u

Teton Dakotu značilo ,,dotkl se nepřítele", u Ponků ,,zajal nepřítele". u Omahu ..udeři] a zranil nepřítele"
a dávalo se za druhý coup Třetí coup by] u Omahů udělen pr.,rním dr ěma nružúrn. kteří udeřili a zabili
nepřítele - syrrrbolizovalo ho pero visící dolů. Jednoduché r,zpřímené pero u Ponkú říkalo ,,tenhle muž
zabil nepřítele", u Siouxů ,,zabil nepřítele holýma rukana''.

obr. 1

lnene - utrži] četná zranění UspěŠní zvě-
ůo\ e io:i_--\:,: černé pero až dolů
:,.z::ž... -]: jei 'coior nik Kiori a nosil do
::: . :e],ielší kiidelní pero z jestřába j,
:::.tiihrne r zpiírnené pero - dotkl se

nepiitele jako čnrq (Sioux), čtrrtý coup.
x k, pero rzpřímené. s chybějícím plaporem

ve středu - dotkl se nepřítele jako pátý
(Sioux), pátý coup l, pero nastříhané z
jedné strany - dotkl se nepřítele jako třetí
(Sioux). m, pero s čelr.enýnl vrškem,
odstříhnuté - prořízl nepříteli hrdJo
(Siour) n, dr a četr ené prLLhr pero vodor-
or ně - zaťrttlči l jako tŤetí t Hidatsa) o, pero

_ ! a::a\ t\-]]riii,-]]\l11 otr]latlitrl brker-n - prvni
:._,i: l::l :.: : , Teton Dakota)

UPRAVA PERA
a., >. :.]a _-_-:: ;:1.. zar ěsit. je třeba na konci

'r:*l 
r r:..'c:: l:ic Er:sl.-.rle nčkolik způsobů Více

r ánl iekn..u ..-i::z.l

Obl l Lpllra aoul_.i1 ,_: 
a_Lz,:, _ J: \::a,,] r

\Zt\ťene]ala i3 1]l]i]:--] -::'.a: : a,-_ .':] - a,_-]
kte;,, l:,,:ž z:>.: H:l, .. C:l. -l:-_:: S:_ _t
L OIll.|.._,:.., z-_.:. :"-\ :J_.:,j1::_- :.,:-,-:.::-
1nlm zpusobenl Lprarilo se tak. že se u špičk1
pera strhl plltpoI a na trčíci zbrrajíci brk se

přilepily žíně, většinou čenené }ínohd_v se žíně
lepily přímo bez trhání brku b. jeden proužek
rudý nebo pero rrrirně nakloněno vlevo - druhý
coup (Sioux, Hidatsa, Gros Ventre). Dva proužky
rudé, pero vzpřímeně - třetí coup (Sioux, Hidatsa,
Cros Ventre). Tři proužky, pero vzpřímené nebo
visící dolů - čtvrtý coup (Sioux, Hidatsa, Gros
Ventre). c, nrdé vztyčené pero - zabil nepŤiíele Za
další vítězství se přidávala další čenená pera
Zabil-li bojovník ženu, přidával si k čen,eným
orlim dvě pera z racka (Assiniboinové) d. pel,o

ornotané ostny nošené vztyčené - zranén, ale zabil
nepřítele Jeden proužek značí jedno zabití
(Sioux) e, pero s rudou skvmou. vzpřinené nebo
]ehce nakloněné vpravo nošené s pel,em i - zabi]
nepřítele Kolik bylo na peru skvrn, tolik zabil
nepřátel (Sioux) f, pero s červeným lemern podél
výřezu, vzpřímené nebo nakloněné lehce r.lero s

perem e, - prořízl nepříteJi hldlo a skalpolal ho
(Sioux) nebo byl zraněn jeho kůň U některych
kmenů červená bar-va značila, že nositel byl sánr

zraněn. Moh] nosit toto peto a pelo e zároi eň g.

také pero s červeným pruhem podél odříznute
špičky nošené vzpřímeně značí - proříz1 nepřiteli
hrdlo (Sioux). h, pero vztyčené s výřezem doprar a

- byl zraněn, třetí coup i, roztržené pero. lzpří-

Potiebujete-li pero prodJoužit. i to se dá zařídit.
L stříhnete špičku brku a dovnitř \ Sunete di,evěnou

qčku odpor,ídajícího pruměru, zalepíte a dřevo
pak omotáte flaušerrr tak, aby neby,lo vidět. Pera
lze nastavovat o nepříliš dlouhé kusy, jinak by to
nely,padalo hezky Je-li nutné pero zkrátit,
jednodrrše otrháte trochu praporu dole po obou
sttanách brku a podle toho seříznete i brk,
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Stezka 3. světla

obr.4

Velká pera dravců se pro některé součáti (kopí,
čelenky atd.) do]e omotávala flaušem (jakjiž bylo
zmíněno výše), a to tak, že se obdélniček většinou
červené barvy k peru jednoduše přišiJ (viz obr,).

Někdy a někde lze vidět pera zdobená žíněmi,
sádrovými skvmami, natt,haná či naban,ená pera.

Žíně se přilepily k vršku pera Sádrové skvmy
bývaly hlavně na tanečních závěsech v horní části
plochy pera Pera se barví nejlépe v Duze
a trhají podle ťantazie (trhání má tu výhodu, že
můžete i z poškozeného pera udělat pěknou
ozdobu). Takové zdobení mělo vždy svůj výklad,
je proto dobré se s ním seznámit

RUZNE OZDOBY HLAVY
z PEŘí

Ozdob do vlasů, kde se používalo peři, by1o
velmi mnoho Jejich kompozice se většinou
řídila osobním vkusem a symbolickým r,ýz-
nam použitých prvků. Měly rždy nábožensk1
význam - ploto se na nich ktonlě per obiero-
valy stažené kůže ptákú 1asturr. koralk1
stužky. ptači pařát} kosti atd

Vzpomínáte si na lilm Ten kteir ;ančl
s vlky? Kopajcí pták tam nosi krásnou ozdobu
z ocasních per drarce Pera se piišijí k rnalé
podložce z nerydělané kuže a skrze relký
knoflík z mušle ói dalši kousek kůže se jí pro-
táhne řeminek z jelenice na uvázánj k copánku
z vlasů K tomu, aby ozdoba opravdu pevně
držela, je třeba ji přivazovat k vlasům za ještě
jeden řemínek. uvázaný ke spodku nejvíce
vztyčeného pera Knoflík je tam proto, aby
zakryl steh,v (obr. 4) Na dalších obrázcich
(obr. 5, 6) múžete ridět jednoduché příréskr
do r Iasú. ktere se pirl az,,r;i zJ IrtrrT,ťr

Můžete si luké r l r,ll : J:, -J- :::. , ] , :r

že rťrzně natrhan: nl::-..: ;c--: 'eir;li:
navléknete na pe\ nL]LL n]i kůnať k soba
svážete a oketn protáhnete řerrlrnek Dalšinl
typem je přirčšek z ner;dělané kůže r,e tvaru
kříže nebo ma]tézského křiže (syrr.bol
Jitřenky) Nosil.v .jej i ženy Na obr 7 je jeden
takor,ý Ve střecht kříže jsotr dvě dírky,
kterými protáhnete řeminek, vedoucí přes
malý perlet'ový knoflík. Z jednotlivých rarnen
visí peříčka s chrnýřím Nevydělaná kůže
mohJa být i barvená, V našich podmínkách
toho docílite klihem a malířskými hlinkami.

Na obr. 8 má siouxský náčelník ve vlaseclt
šňůry mosazných korálků s proužky nevy-
dělané kůže omotané ostny visícími dolů. Na
konci proužků jsou upevněny kornoutky
z plechu s koňskýrrri žiněmi barvenými na čer-
veno ulnitř Na vrcholu stojí jedno orlí pero,
doIů r,isí chmýří Obrázek 9, rrkazuje natrhaná
pera, obr;kle barrená červeně, kterájsou dole

svázaná k sobě a zapichovala se do spletených
vIasů. Byla-li větší, uvazovala se k dřevěné
tyčce (obr I0)

Jose.f Por,sch - Áblákela, Walden

obr. 5

obr,10

(\Ťán1") a,{ssiniboírle tak nlclhLi uť1]]]i .L]i.,:..
čryŤi muži

Pokud nepřítele porze zlanil alc nedork] se 'rr.

coup nezískal Jestliže na r,ás nčkdo údcL zal.očita],
ztrácel jste okamžitě r očíclr ostatlích na ťLctě

Mnobde bylo rnožné získat úder také na nepřátel-
ské ženě či dítěti nebo dokonoe na nepřítelor.é koni
nebo q,pí (pak i,álečník molrljeho malbu či s;n-r-

bol reprodukovat na svém týpi) Nejváženějšítli
údery však byly ry které se udály v oter,Ťenétn

sďetu. K tomuto účelu r,lpracovali Indiáni kom-
plex ruzných dotg(61,ých holí. Povinností každého
válečníka bylo vyprávět o svých hrdinských
činech před kmenem. Musel se óžet pravdy,
protože tu mnoho mužů bylo za svědky události
(Když pak ten samý čin rlprávěl za zimních veóe-

ru nebo ho tancoval, nrohl už se chvástat svou
odvahou a r,rymýšIet si clo alelujá.) Knrenová rada
rnu pak dovolila za určitý přesně stanovený čin na

biter.,ním poli nosit určiqý symbol, nejčastěji ocas-
ní orJí pero Každé pero, které nosil, muselo projít
takoriln schr á]ením

Orsl je posrátn1 ptak Lr Oglalů symbolzoval
sr ot odu. čest a hrdost Létá rrejvýše a nejdále. Je
poslem tlezi \i1}ínr duchenr a lidmi. ,,V orlovi je
]-I-1e]udtLr.t sr ěta. ' ňká siouxslcr medicinman Chro-
lrl1 jeien ..Chcete-li orla zabit, r téže minutě, cona
to porrr;,slite, r í. co plánujete ' Pokud rněl bojov-
ník už takorých per velké množsn,í. mohl získat
pravo nosit zvláštnr kopi s korouhví z kťlže a per
a válečnorr čelenku (Lakotové jí říkali rvapháha)
(obr. .{) V jedné sbirce se nachazí exemplař dlou-
hý tfi metry, takže v celé kráse ji nositel uplatnil
jen když seděl na koni. K tomu se sešli ti nejýz-
načnějši představite]é knene. abyjeho činy posou-
dili. Konala se lelká slavnost a teprve po ni si
takor ou čelenku moh] l,vrobit a nosit ji při tanci,

obhdech ajLnvch piíležitosteclr To pak sezval své
:el'r]ižší piáteie dr: rypi. pohostiJ ie. zakouňli si a
pL_rtoill obiadnj |.-12 10zlqžili a rozlfidili dle vzh]e-

ciu a ic]ikosti \'Ýběr každóho pcra b11 pror,ázen

Jíčením, jakjnl činem si ho rrrajite1 zaslouži'i Pera
se upevnila na čelcnku N a znamení z\4áštni pocty
bylo 1<e konečJor pera někdy přlpevněno chmliŤí,
žině nebo koLLek srsti hranosta.je Válečné čelenky
mělo jen velmi málo n-ružů a nebyly v nich pera za
všechny válečné činy, nýbržjen za ty, ktelé nositel
vlprávěl na veřejnosti. Objenqi se až po roce
18,50

Největší pocta se prokazovala tomu. kdo se

dokázal při zasaženi rány ještě zrnocnit nepřítelo-
ra koltě. zbraní a posvátných věci Také získání
protivniko\}1,ch coupťr piinášelo zvláštní Sílu Vítě-
zovi a pohrdání poraženémrt O takovém člověku
se věii]o, že je obdařen mimořádou mocí shťrry.

dostár,al dan,a r,šichni se k němu obraceli s žádos-
ti o radu. Rodiče považovali za óest. když pro
jejich dítě lykonal obřad, při němž dostalo jméno.
Ti nejúspěšnější měli právo bydlet v malovaném
týpí

.]e řeba fioi, že válečnictví sanlo bylo součástí
náboženského života, kde hrála pera posvátnou
irlohu. Člověk. ktery nosil pero, se nejen stával
příbuzným toho kterého ptáka, ale ve skutečnosti

JiM BYL Při tanci, zahalen do poletujícího peří,
stával se posvátnou bytostí a s intenzitou,jakou si

modemí č]ověk sova dokáže představit, vziétal
k nebesům Každé pero (a nejen pero), které si
člověk připer,nil na své předměty či oblečeni, mělo
si,,Lrj nláštní. osobni (nebo znakový, tj, navenek
něco říkalo) význam. Mnohdy stačila pouhá kres-
ba a lidé to brali, jako kdyby řeba na oděvu bylo
peto skutečné, potťnro pták. Takoý oděv jen tím
získáva1 moc posvátného ptákat

}Ý,
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Stezka 3. světla

TRUBIČKY DO VLASŮ

púvodně se tvlo tr.ubickv r vrábélvz rJurých kosrí á měly cteiku' koleň5 crn, tloušťku kolem' l cm, V něk-

dLlchych rlasorrclr
r l r ttlttIr .|(,'jli]i|.
Ill svtrrbo]jzor aIr,
z neridě]ané kúzá,
ek se často Zd\ ěso-vaJy rú,/ni korá]ky nebo kostice.

Takový nor ější 1yp nosili pieder šíln
'núil /. ktnenů Vran. Hidalsů a Man-
danů.

Jednoduchou vlasovou tlubičku
í.tlhr,, l l r; t,ohítne tak. že \eženellledulou kost. nejlepe u koltčctittv
ne1_1kcho r.,tšiho ptika. lu sciiznerné
Itlk, 11 1,.1 r]e]LLr kolern 5 cnl a,,či.tilne

strolIu ij:!;rrevydčl :,LlL
zby|o p Jnr.kterou odieobrázku brrl e
kolem l varu3 až 1cm. podIe to|to, t.a iak silný
copánek llocl lárne trublčku nailcklr, PÓtlstřiženi seši.j A a B k sobě
a llln \ZnIkne t dvěrna troiú-
he|niky tobr, j polotoiar
múžertte zdobit iieaove čá5tiji rnů;eme omotal dl,áteln z l]]o.azi či

QUILLOVÝ ZÁVĚS S PERY

Pokudjste se rozhodli, že si vyrobíte qillový závěs
s pery nemůžete začít, jestliže neznáte alespoň
teoreticky vyšívání ursoními ostny Neznáte-li,
nezoufejte a obraťte se na člověka, o kterém víte,
že má v této oblasti dostatečnou praxi. Existují
tací, kteří vás do tohoto krásného umění určitě rádi
zasvětí. V případě, že chcete všechny věci udělat
sami bez cizí pomoci, tak doporučuji si alespoň
vyhledat návod ve starším čísle Bizoního větru
nebo v jiné odborné publikaci. Překonali jste pruní
úskalí a váš zájem stále trvá? Potom vás čeká
nejzábavnější činnost: nalezeni toho nejhezčího
vzoru. Nedoporučuji vymýšlet vlastní kreace
zvláště u začátečníků v indiánském řemeslném
umění, takový výrobek pak zbytečně zírácí na
malebnosti a kráse a v konečném důsledku to
může být i škoda práce Při výběru berte ohled
také na své zkušenosti a schopnosti, mnohdy totiž
jednoduchý a dobŤe provedený výrobek můžebýt
hezčí než nekvalitní náročná práce Fotografie
těchto nádherných výtvorů naleznete např.
v americké "Hau kóle" nebo v mnoha jiných kar
alozích ( radši se ještě zeptejte třeba hochů
z Waldenu, Waštevin, atp ) Většinou tu jsou dva
základní typy: střední část je dělaná metodou
omotávání v dlouhých sr lslích pruzich jestll lste
se pro ni rozhodLi. můžete piestat čist prorože lá
jsem dělal druh! §p s rriiranim r krátkvch
rodorornich pruzích t pe.zorl asi _ie iěžši) \.ž >e

dáte do práce sežeňte si: ]-j elrli pera r kdr ž budou
z menšiho drar ce. tak radši r ic- pera se daji ruzně
uprar it a múže pak r zniknout elegantní ..bordel.').
roztříděné a dle potřeby oban,ené ostny (nemáte-li
s tím zkušenosti, pak radši od znalého distribu-

tora), měkkou a předem vytaženou jelenici (aby se
nedelormovala během vyšíváni), rovnou polor.ry-
dělanou kůži (bude tvořit záktad středové části),
vJasy nebo část koňského ohonu či hřívy
(připevní se na konec výšivky), Toto jsou
zák]adní věci, ale aby byl závěs správně dozdo-
ben, bude se vám hoditještě třeba zrcátko, korálky
na olemor,ání výšivky, malé rolničky, or]í chmíří,
kovové kornoutky s obarveným chmíříčkem,
perlet'ový krroflík nebo řeminky omotané ostny.
Začnéte tak, že si na jelenici (! větší než bude
výšivka !) vyměříte a tužkou rozkreslíte co budete
r.yšívat Doporučuji šit umělou šlachou (neprrrží
a nepraská) a s každým ostnem se důkladně pop-
erte, aby byl co nejrovnější Nakonec můžete
okolo vyšít řádku malých korálků kontrastně
vhodné bany. Pak r,l,stříhněte tvar z tvrdé kůže
tak, aby přečníl,al nahoře (tam budou upevněna
pera), do krajů si předem propíchejte dírky
v pravidelné rzdálenosti (šev bude vidět), Při
přišívání si nechte jelenici na obou stranách radši
trochu delší. \ahoru našrjte pera (napevno)
a provlékněte řemínek. tuto část radši zakejte
zIcátkem. Dolů přidělejte zezadu na pevnou kůži
žíně a přechod lnŮže brt zase zakrytý perlet'ovým
knoflíkem atc1.

Po namáharé práci (která jistě nebyla krátká) si
múžete srúj zárés konečně přivázat dozadu na
copánek a rzit sj ho na ne_jbližši sněm Ligy lesní
mLrudílrsli. tieba jen proto. abrste ukázali, že to
oprar du lie .\ mužete mit dobry pocit. protože při
porozumění lndlánor 1 každodenní práce
porozumíte lepe i jeho duši.

Ondřej Klípa, I|alden
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Stezka 3. světla Mašketonituka he

ženshé

leginť
Zdravím Vás, děvčata !
Tentokráte slovem jen pokud možno ve
zklatce, aby se nám na omezený prostor
vešlo co nejvíce obrázků. Asi nernusím
zdirazňovat, že ženské leginy sahají pod
kolena, bývají to "roury" široké dle vašich
lýtek, ale např. u spojených s mokasínami
se mohou i dolů zužovat. Ženské leginy
b1 ch rozdčlila do tří skupin :

1 Leginr. spojené s mokasínami nebo
přirno rrsoké legin,v 'obr. č. 1/

Podlazu_jí se pod přehrnutou kůží pod
koleny. spodní okl,aj legin je vyšit jedním
či vice proužky, ne však tolik jako
u druhého typu, v předobokuje na každé
legině vyšita překlápěčka, často středem
zdobená kovovými cvočky. Tato přek-
lápěčka bývá asi 5-6 cm široká, zapředni
okraj přišitá k legině, za dnlhý z boku
bud'také nebo přivazovaci, což umožňuje
1eginu povolit, přiberete-li přes týtka,
\íožno r-idět u kmenů: Arapaho,
Korlatlčor-é Šajeni. Apači apod
] Salnostatné 1e_uin1,;obr, č 2i
Podvazují se stejně .1ako 1/ nebo horrí
nevyšívaná část může být z látky a je
možno provléknout řemínek na zaya-
zování funýlkem v horrrínr okraji. Leginy
jsou často značně vyšívané, i třeba 30 řad,
v boku, kdeje nebo alespori dříve bývalo
svazování, je pnrh několika svislých řad
výšivky. Nejčastěji u kmenů: Sioux,
Cheyenne,
3/ Modemí leginy /obr, č. 3,4/
Používají se buď vysoké mokasíny nebo
samostatné 1eginy, často celovyšívané,
líným ale i vraním stehem, pestré s geo-
metrickými či květinorými vzory. Často
i ostatní doplňky kroje jsou vyšity stej-
nými motivy. Leginy mohou být vyši§ na
tvrdé kůži, která drží tvar a neroluje se a
mohou bý zavazoyaíé i vpředu /ve stylu
1ukostřeleckých chráničr,L/. Na pow wow
je možné však vidět i oba předchozí typy.
Na závěr jedno pořekadlo,. pý ženabez
1egin bývala lehkých mravů. Prozatím si
tedy můžete vystačit třeba s flaušovými-
leginami Jemovanými napŤíklad pěknou
ky,tičkovanou látkou.

Zdraví Vás Waštewin - Radka Skoupilová
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Stezka 3. světla Stopou pravěku

IIv

PRAVEKA [lllODA 5, čás

Ve čtyřech dílech Ptavěké módy jsme se snažili
ukázat, že pravěký svět nebyl chr-rdý na malebné
a bohaté oblečení. Ušili jsme si šaty i oblek, obuli
jsme se, pořídili jsme si módní doplňky i šperky.
Po celou dobu jsme se většinou pohybovali na

našem území v období od konce doby karnenné až
k počátkům dob1 želeuné a jen lLr a tam jsme si

odskočili k našim evropským sousedům Na závěr
bychom rádi připomněli, že neb11o přitom naším
hlavnim cílem podat úplný a rvčerpávající
přehled pravěkého šatníku. Chtěli jsme jen na
několika příkladech předr,ést. že se nejedná jen o

dobu kožešin a p)tlů od brambor Ze naši před-
kor,é b1,li r této době šikorni. troch;'i i mamirí. že

měli bohatl,rrběr ruzného ob]eieni a že žen1 již
tenkrát moh]r postár a, ::e ,j hio:lácikou šatú

a Clnal aL] !i \ ez],no: ]: :3']e

S tr..cllou lsili se r,pr;r3 j.. praréku múže.tat
rrralebnínl putor anínr a oblečeni se nluže podstat-
nou nrěrou podílet na itspčchu cest1 \4ůže být
strohé a jednoduché, mťlže ale být i bohaté. plné
fantazie a nápadů. Přesvědčit se o tom budete

moci mimo jiné na velké výstavě, která se k výročí
dvaceti 1et trvání oddílrr experimentální archeoIo-
gie Mamuti připravuje v Muzeu hlavního města
Prahy na konec roku 1999. A již v současné době

při návštěvě tohoto muzea můžete ve stálé
erpozici najít několik ukázek pravěkých oděvů.
\tinloirné i šan na našem obrázku..jejichž rekon-
sir;kci \[ariiuti do erpozice zapújčili A konečnč.
i:žce _l::.. iřipr3luj1 \1.ll-tlutl prarěkÝ ríkend na

:]r.1.3 TL).,ni^u kde ledlilrl z neirice ob]eženich
lrli.t b) r á Stan 5 |.Ia\ ěk} nll oděr r Pokud zustane
zachor ána tradice. bude přiležitost r idět prar ěkou
nlódu v akci opět posledni dLLbnol,ý víkencl

Dalši podklady můžete najít r, literatuře Připravili
jsme jen několik titulů pro pr'edstavu, kde je
rrrožno hledat inspiraci:
Březinová, H, Doklady textilní výroby 6. - J2.

stol. na území Čech, N{oravy a Slovenska, Pam
arch l997
Červillkovi. H a J, Tintěra, L. Výpravy do
pravčktL. druhé r,ydání, CTU, Praha 1997

Furmánek. V, Počiatky odievania na Slovensku,
Tatran. Bratislava l 986
Tichý, L., Tichá, I, Barvy z lostlin. Rezekvítek,
Brno 1998

Vondruškor,á. A, Kaprasová, L , Šikovné ruce.
M]adá fronta. Ptaha
l989 (textilni tech-
niky)

Nyní zbývá již jen
maličkost vzít si
něco pěkného na
sebe a vydat se na

možná nikoli nej-
jednodušší, ale zcela
určitě nesmírně zají-
mavou a inspirativní
cestu. Je lemována
netrršenými zážitky
a míří do pravěku.
šťastnou cestu

He/ena a Jiří
cervinkovi

Kompletní rekonstrukci oděvu múžeíe
vidět v Muzeu hlavního města Prahy
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Zážitky z cest

dnou nemusí
Naše cesta se pomalu blížila ke konci, Opět jsme se vraceli do New Yorku.
Nyni se nacházime v Monistownu, což 1e na české poměry asi tak jako
Beroun. Spíme na nedalekém odpočívadle. Je ráno docela zima, vžd,rt už je
konec záil. Postupně se silnice rozbíhá do šířky a hejna aut houstnou. Je něco
po sedmé ráno. Vedle nás se zjevuje pruh pro auta, ve kteryrchjedou více než
tři cestující. Je úplně prázdný, protože všichni jedou v autě sami. Bylo nám
to divné a než jsme se tam stačili zašadit, nnize| za betonový mantine1.
Čekáme, podle nákresů si musíme lrybrat, jestli pojedeme po mostě v prvním
nebo druhém patře. Přijíždíme k fumiketum a piatíme poplatek. Někteří mají
koupenou tramvajenku na celý měsíc. Vypadá, že tuto cesfu absolwjí každý
den. Přejíždíme most. Otevírá se fantastické panorama. Asi pa|ráct kilometrů
v pravo je jih Maniattanu. Na ostrově prosvítá v mlze socha Svobody, New
Yorská zácpa má oproti pražské přeci jednu ýhodu. Moře aut alespoň
pomalu jede, což je v Praze jev dosti říd]oý.

Pohled z Empire State Building

Musíme po ránu najít ubytování, abychom neskončili v Centralparku Náš hir
č. 1je bezejmenný-houstl r,Harlemu. hit č. 2 je Banana Bunealor na stŤed-
ním Manlrattanu, hit č 3 hotel Chelssie Začináme r Harlemu Cena je

opravdu skvělá. Pouhých 12 USD na jednu noc. Po delším b]oudéni
nacházime onen dům. Nemá okna. Jen díry re stěnách zabednčné prknv
Dveře jsou zamčené a nemají kliku Holky ani nevystoupily z auía a už
prohlásily, že tady opravdu spát nebudeme. Konečně se dveře otevirají.
Yycházi nějací hodně free Angličani. Dostáváme se dovnitř. Nacházíme se
v rujnách nádhemého secesního domu. Vínové koberce na stěnách jsou
potrhané, omítka opadává. Jdeme po dřevěných schodech do prvního patra.
Po levé ruce vidíme místnost, kde se v prachu na zemi válí několik lidí ve

spacákách. Sprcha vypadá podezřele suchá na to, že se v ní sprchuje celé
osazenstvo tohoto chléva. V kuchyňce je docela špinavo a připáleno. Ptáme
se, kde najdeme majitele, ředitele nebo managera, či někoho zodpovědného.
Bylo nám odpovězeno, že dorazi kolem poledne. Dále jsme nečekali.
Yyrážime do Banana Bungalol.u. Jedeme asi hodinu jižním směrem. Tviť
města se mění ulici od ulice, blok od bloku, dům od domu. Banana je plná,
hodin přibívá, čelem vzad, kašleme na favorit_v Amsterodam Ave., je hostel
osvědčené kvality. 24 USD není sice málo, ale Central park je drsná kozba.
Gábina se ihned seznámila s jediným Čechem v širokém dalekém okolí,
Zdeňkem z Ústí nad Labem. Shodou okohostí máme společný pokoj.
Vytaháváme zásoby z auta. Konáme plechovkor é hody, ťídíme prospekty.

Jako protest proti všem radám
se budeme po Nev Yorku pohy-
bor at v autě.

Odpoledne trávíme v Museum
of \arura1 History, Je zde
poměmě r elká a odbomá sbírka
o Indiánech. savcích, ptácích,
nerostech a jiných přírodních
objektech Dostáváme za okno
pnni pokuru. to když jsme
zaparkor ali moc blízko
požámrho hrdranru Náš cíl č.2
je samotnj, jih Vanhattanu.
procházime se mezi mrako-
drapy na W'all Street. Je tu
docela dost zeleně a od moře
fouká vlahý vítr. Je to tu
upravené a čisté. Nenacházím
zde nic z proklamovaného
odlidštění upadajícího
velkoměsta, shdlého jablka V
parku prodává spousta čer-
nochů zaručeně značková trička

Fnrit oť the Loom. Adidas atd Pročpak maii asl nasřihané cedulky za
krken-L'l Cenr jsou dobrj nechá se smloulat a pňr,ést domů tričko s NY je
asi po.ledni šance. iak nekoupit domú úplaou blbost Výstup na nejvyšší
budoru r \\'na Triins - drojčata se láledem k ceně odkládá na neurčito.
Yečer panuje mocná debata. zda se máme rl,prarit do Harlemu, i když to
prur.,odce zakaruje Nakonec jsme usoudili. že kouřor á sk_la nejsou zase tak
k zahození. Jedeme autem. Projeli jsme Har]em knžem krážem. Kultovní
bulvár, jehožjméno byJo vždy na ukazately zastňkáno sprejem a přepsáno na
Malcolm X Bulvar. Kousek od nás se odehrár,á bttka. Začínají se sjíždět
policejní auta. Když jich je dostatek. policie se odražuje ven, vytahuje
obušky, revolvery a snaži se ubránit a uro\nat siruaci Za kouřor,lim sklem
není vidět naše barva pleti a to je zde asi nejdúležitejší. Radek John, mámý
český novinář se ptal místních policism. jak r idi budoucnost této části města.
Odpověď zněla: ,,Jednoho dne vylezou na pouch všechny krysy a potkani a

všechno to tu sežeíou. Tam v těch skladištích u zátoky už sežraly nějakých
bezdomovců. Tudle jsem ráno stanoral auto a nechtělo to pořád nějak
naskočit Tu začaly z podkapory, létat cáry masa. Seděla tam a hřála se o blok
motoru mrcha. Byla velká jako králík " Ještě jedeme do Bronxu, Chtělo se

nárn dost na záchod, a tak jsem zastaril u nějakého opuštěného skladu,
nedaleko přístar,u Před námi stál sport ák. Vystoupili jsme s chlapy a konali
potřebu na nedalekém trárníčku Najednou se spoťák rozsvííl] a začal
zběsile jezdit dopředu a dozadu, \emohl rj,jet, protože jsme ho s naším
vanem dokonale zablokor ali. Jeho panika se stupňovala, div, že nám neroz-
bil přední masku, proklouzl a n,chlostí nejméně 100 km,4iod odfičel zběsile
pryč. Asi nějahý divný patron New York je jich plný. Dokonale pochopit
tragédii a kouz1o tohoto města určitě nejde za několik málo dní a přečtenim
několika pruvodců Myslim. že to nebude řvat dlouho a rrypravíme se sem
Znova.

Aleš Tokaheya Sedláček

Největší mrakodrapy v N.Y. - Twins

Strowberry field - Jahodová louka v Centrall Parku
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Stezka 4. světla Táborové vaření

MlsTR TÁBoRoVý KUGHAŘ - čA 3A1OVED B
vám na této stránce předkládá něko!ik postřehů ze svých znalostí

Když vám někdo řekne slovo Vánoce, zajisté se
vám vybaví spousta věcí, ale určitě také vůně -
vůně vánočního koření, které maminka a možlá,
že dokonce i lry sami, přidává do všecb těch

slaďoučkých dobrůtek, které jsou zatim tajně
schované v ruzných škatulích a škatulkách, kra-
bicích a krabičkách někde ve sklepě či spiži.
A právě o koření bude dnešni vyprávění.

Perníkové koření: skořice, hřebíček, nové koření,
anýz, badyán, vanilka

skořice celá
je svitek lermentované (určitrý stupeň kvašení)

a sušené kůry skořicovníku cejlonského. stáleze-
leného tropického stromu. ktery patři do če]edi

vavřínovitých. Má nas]ád]ou chut' a pn'jemné
kořenitou vůni. podporuje rrál ení

Používáme ji do kompotů pudinl,ů poriiJel
likéru, do svařen_v-ch rín a punčů. ale i maslrych
pokrmů portugalske. arabské. španěIské a 1atin-

skoamerické kuchyně Mletou skořici užíváme do
moučniků, nýžových a krupičných kaší, povidel,
do nápojťl, při přípravě pokrmů z masa, ,ýž.
a zeleniny v orientálních i jihoevropských
kuchyních.

Hřebíček celý
patří k nejstaršim kořením vůbec Jsou to sušená

květní poupata stáleze]eného stromu hřebíčkor ce
kořenného. kteq se ne_jr íce pěsruje na Zanzlbar,l
a východoindick!ch ostrolec!; \íá iez:n;i\.'::
účinky na lidskj or_eanisr:s \-e.lc: jcpo,-_č:::

odvar z hřebíčku jako k]eltadi.l pr btiesle;h r \rk:i
nebo zubu Pokud chcete. abr r ánl b1 lo pir_jenlně

cítit z úst, tak místo žr rkačk) rozkoltse.lte malinký
kousek hřebíčku

Hřebíček se ne.llice používá do pečiva, při
nakládání zeleniny a bub. do jablečných
a hruškových kornpotu, do svařeného vina Je

součástí směsi karí koření a kečupů. Přidává se do
amerických úprav fazolí, šunky, do drštěk, při
úpravě hovězího masa, do rajské omáčky, do ma-
rinád na ryby, při výrobě uzenin, likérů, Jeden
nebo dva hřebíčky příjemně aromatizují masité
vývary a také svičkovou na smetaně Hřebíček
mletý se použivá podobně, především do pečiva
Dlouho jej neskJadujeme a vždy ho máme v dobře
uzavřené nádobě, protože rychle ztrácí aroma.

Nové koření
jsou sušené nedozrálé plody tropického stáleze-

leného stromu pimentovníku léčivého, původem
ze Střednj a Jižní Ameriky, nejlepší je z Jamajky
Často se užír,á r naší kuchyni, v sevemí Evropě,
Anglii, v Americe a dalších zemích celého světa.

Celé bobule se použír,ají ke kořenění masitých
vývaru, při příprarě diločiny, hovězího masa, do
marinád, k drůbeži. skopovému, vepřovému masu,
do smetanových ornáček, při nakládání zeleniny
a hub Využívá se při zabíjačkách, při vaření rrrasa

a drobů Nové koření mleté se hodí do polévek,
omáček, paštik, špenátu. do rajčatových polévek,
do pečiva, směsi koření, dále do kečupů a uzenin.

Anýz celý
je plod jednoleté rostliny příbuzné kmínu, která

se pěstuje ve Středomoří, Mexiku, Indii a Číně.
Patří mezi nejstarši a nejoblíbenější kořeni. Má

nasládlou vůni a kořeněnou chuť Urychluje
trávení a brání plynatosti

Použivá se do sušenek, perníku, chleba a jiného
aromatického pečiva, při nakládání červené řepy
a červeného zelí, do jablečného a hruškového
kompotu, k žampionům, rybám, do čínských
pokrmťl. Je součástí mnoha směsi koření a likéru,
Nejlepší je anýz rozdrttt těsně před použitím, aby
nevyprchala jeho charakteristická rúně, Stejně se

používá anýz mletý. ale umožňuje přesné
dávkování.

Badván celý
jsou sušená htézdicorá souplodí rždrzeleneho

stromu badráníku prarehul pe.cházelicího z jižní
Cín1. pěstor anebr. nejl ice r lli.lrlchodní .\sii
\ 1,1; 1.rl.r!-3 _:J\, d:.\ Z. ",; :.t.: ;;l:./ \ Zdťne.iii
kole:l L ^jii:u:e zaž:r;ci trakt : p..dpelrrrje

rrál:ní, ]ečí,jichaci ce>r
Casté.je použlti do pemiku specláJních susenek

do por idel a hruškolého kon.potu. do nápojLi. jako
je punč nebo grog. V asrjské kr,rchyni se používá
i při přípravě masa, zvláště hovězího. Přidává se

do směsí kořeni. Pokm např. pro čtyři osoby
kořenime čtyřmi "cípky" badyánu. Nejlepší
využití badyánu mletého je do pečiva, povidel
a čínských poktmů (špetka)

vanilka celá
jsou fermentované a sušené plody popínar,é

orchidete ranilkorniku plocholistého půlodem
z Arreikr \eikr alitnéjií je nlerická r anilka.
b.l,.:r5tn,<ká : z Tahrti Dne. se pěstute i r da]ších
1;.lpick} ch oL,lasrech

\ 
_r tn ale příjemná r unč r anilkr se uplatňuje

v sladkých pokmlech. Aromatizujeme jí cukr
k posypu všech druhů sladkébo pečiva a k dalšimu
použití, nebo ji s cukrem utlučene Hodí se do
moučnikťr, krémťr, polev, cukroví, prrdinků, zmrz-
lin, sušenek a likéru.

Poměr pemíkového koření na 1 kg mouky: 1/2

dkg mleté skořice, 1/2 dkg mletého hřebíčku, ]/2
dkg mletého nového koření, l dkg mletého anýzu,
l dkg mletého badyánu, l mletá vanilka.

Receptů na r ánočni perničky je spou,ta. a proto
vám do sbírky přidám také jeden, podle kterého
jsem letos pekla sama a jsem s ním moc spoko-

.;ená:
250 g cukru moučka, 3 - 4 vejce, 100 g rledu, 250
g tuku (Hera), l - 2 lžióky pemíkového kořeni, 650
g hladké mouky, l lžičkajedlé sody, 2 lžíce vody,
2 lžice rumu, bílek na potření
Med rozpustíme s cukem a vodou, vlrjeme do
mouky, ve které jsme rozmichali jedlou sodu
a perníkové koření, přidáme vejce, nakrájený tuk
a rum. Vypracujeme tuhé těsto, vyválíme, vykraju-
jeme tvary a pečeme je v předem vyhřáté troubě
Upečené perníčky potíráme ještě horké bí]kem
Poleya na zdobení pemičků: 15 dkg moučkového
cukru, 1 bílek, šťávu z ],l2 citronl a l lžici horké
vody v ruce utřeme. Pemíčky si zdobíme podle
vlastní lantazie stříkačkou nebo igelitovým
pytlíkem s jedním ustřiženým rohem.

Krásné voňayé a sladké Vánoce lám přeje
Anna Jše Benianka Vávrovó

Použilá líleratura: D. Lánská - Koření od Salvátora

Badián

Hřebíček

Vanilka
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Táborové stavby Stezka 4, světla

V zimním povídání si musime povídat
o báječné stavbě - iglú Sámjsem v iglú poprvé
nocoval, až když jsem usku měnil za krosnu,
tedy někdy po vojně, a íen zážttek - jistě srov-
natelný s úžasnými širáky zajasných nocích na
sněhu - stál za to. Navíc bývají i noci větmé,
a širák na sněhu se mění v boj o přežití.

Stavění iglú se nám zalíbilo a tak jsme ho
stavěli a zkoušeli nejednou, ovšem zdatnosti
a umu našich třebíčských kamarádů Tuláků
a jejich klubu Moravských Eskymáků jsme
nedosáhli. Představu o tom, jak iglú vypadá,
zajisté máte a tak jen několik poznámek, které
byste mohli využít.

Prvně k iglú stavěnému poněkud netradičně
tedy ,,sypanému". Potřebujete sypký zmrzlý
sníh a pak (jak říkají příručky) je vše
jednoduché. Velmi snadno (během několika
hodin) sněžnicemi nebo lopatkou nahážete hro-
madu sněhu velikosti budouciho iglú (pruměr
cca 2.5 m. l,ýška 1 ,i m) Por rch pečlir ě udusáte
a uděláte si krátkou procházL-u (udusanv snih
zatim změní strukruru a l rŤr oň skořápku-
stěnu), Po nár,raru udě]áte r-chod a llberete
zevnitř sl,pk}, snih \íohu r.ás ujistit. že větši-
nou (tady u nás) i ostatní vnitřni sníh změní
strukturu a budete si připadat jako v dolech a
kutat a vylupovat, navíc nebudete příliš vědět
kde jste jak daleko od vnějši stěny.,, Za pokus to
však stojí, když se zadaíi dá se v tom i spát
(když jste si jisti, že to na vás v noci nekecne),
a přeji vám at'se sype!

K druhému známějšilrlu po5tupu. /ť
sněhorích krádnj. počitejte také s relkou
spolicbou :néhu a :po.r:tou ;asu

\ellepe le naršriirr nísto. kde budete i,slú
sta\ět. den dopředu Zde si rrbrat dostatečnč
hlubo§ sníh 1příkopa. nárěj) a ten sněžnicemi
udupat (stejný efekt jako u předcházející
stavby). V den realizace vzít mimo jiné mačetu
na vykrajování kvádrů a sáně na jejich
přibližování. Moravští Eeskymáci se tuším
chránili před vlhkem a zimou píetaženim
gumových uklízecích rukavic přes vlastní
vlněné. To při zimním táboření by1o vhodné

například i pro myti nádobí a pod. Zkvádrů (lze
je dělat i z velkých koulí, když se sníh
,,nabaluje" nebo lisováním do bedniček) pak
stavíme známou kopuli - buď po vrstvách, nebo
pruběžně ,,do šneku" (první vrstva postupně
výškově po jednotlivých kvádrech narůstá až
druhá začne plynule překývat první a tak dále s

postupným zmenšovánítn poloměru a

zvětšováním sklonu dovnitř - není potřeba
tolika živých podpěr při stavbě vyšších vlstev -

až po úplné uzavření). Uzavření a poslední
vrstvyje třeba natrénovat. Po dokončení kopule
se lryřízne vchod a celá stavba se uhladí zevnitŤ
i z venku. Ke vchodu se přistaví tunýlek buď
zalomený podél stěny nebo přímý s výškovým
schodem, aby do iglú fučelo co nejméně. Ve
stropě se provrtá klacikem větrací otvor a

nečeká-]j se obleva. múžeme nocovat. Chce to
dobrý spacák. dúkladnou izolaci zespodu
prom1 šlené uloženou. abr ste přímo na ní
neslupovali snih a s rlastním teplem si
nerrtráŤe]i pod sebou kaluž rsakující se do
spacáku {bokl.ramena 1 \a r chodě oceníte
starou deku - ono i runýlkem dokáže zafučet.
Co dodat - když se při stavbě zapoíite tak hned

nezačněte lenošit a postávat. Při procházce zůs-
tanete v tempu a věci na sobě většinou dosušíte.
Bude-li vám zima, raději se převlečte! ! ! Pečlivě
sledujte počasí - obleva v noci při jakérnkoliv
táboření (s minimálním vybavením) na sněhu je
prostě pohroma. Proto mějte věci pohrornadě,
nestvd'te se a reztlěte s sebou dobrou baterku
(co sr ítí i přr mrazu) a bud'te připraveni i na pří-
padn_ Ústup .ien _iednou jsem se nemohl dočkat
rána (ze stromLt na mě tekl mok4i sníh, na
prohnuré celté se rrtr ářel mokď bazén a vidět
neb1lo rúbec nic) a ráno jsme usky zapinali
spod§ dlaní a prsn nemohli téměi pohnout,
zelenáčil A to rám rozhodně nepřeju. Takže
alespoň -5 stupňú. hodně dobrého sněhu a

prima stavění.

Vladimír Levínslql -
II i kki, I|al l ow a, Wo o dc raft.....

.,
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Stezka 4, světla

MISTR TABOROVY LEKAR MAŠx!Kl E
by vám dnes rád vyprávěl o rostlinách, které nás budou provázet časem vánočním

Vánoce, Vánoce, skoro-Ii budete?
Jedněm ku radosti,
druhým ku žalosti,

svým časem přijdete.

JMELÍ aitÉ 1viscum album)
Jmelí je stále zelený keř, který jako polocizopas-

ník vytváří na větvích listnatých stromů (např vrb,
topolů, jabloní, hrušní) a jehličnanů až l m velké
košaté trsy, Roste velmi pomalu, každým rokem
přirustá pouze jeden článek se dvěma vstřícnými,
žlutavě zelenými listy délky 2 - 4 cm. Od března
do dubna kvete nenápadnými, zelenavými květy,
zato nápadné jsou plody - kulovité nepravé bobule
velikosti hrachu, lesklé a bíIé, které zrají r,prosinci
nebo až následujícího jara Rozmnožuje se
semeny, drozdovití ptáci rozšiiují pro člorěka
jedovaté bobule srjm trusem Dalši známe Cruhr
jsou jmelí boror,é (\-iscum ]arum] a lme]í jeClcr e

(Viscum abietinum). které isou reden1 jakcl

ohrožené druhr.
Jmelí bílérnu podobný je ochmet eiropský

(Loranthus europaeus), zvaný též jmelí dubové,
opadavý, na dubu a kaštanovníku jedlém
cizopasící keřik s červenou kůrou a bleděžlutými
bobulemi. Kvete v dubnu až květnu a vyskytuje se

spíše v jižní, než střední Evropě.
Již od pohanských dob bylo jmeli považoválo za

dar z nebes. protože loste v korunách stromů,
a užívalo se v ruzných obřadech Také staří
Čechové pror,áděli s jeho rětérkami rumé čáry

Ještě dnes je slmbolem \'án!rc a štěst: io r:..rého
roku, aproto si s ním liij::c: zco'l: sl:::.:;,:i.,
Zv; k použrl at .jmeI: ,s,, . =:, 

,;:: 7 j, ^,. .,::
šlesti" se k nám do.t"l z \:_,:: . ir :c.i"
Lidové názr1 : gnejl. jenloi. me; Li. ml li omelí

Moc a léčir,é účink1,:
Sušených l ětér ek s listím se používalo jako léku

ke snížení krelního tlaku, popřípadějeho regulaci
(u nízkého krevního tlaku může i lehce zvýšit),
zvláště při arterioskleróze (kornatění cév)
a závratj. Ve formě injekcí je jmelí prostředek ke
zvýšení celkové obranyschopnosti organismu.
příznivě působí při artróze (degeneraci kloubů)
a podpůmě při rakovině (zastawje Ňst buněk).
Jiné použiti:

Ze štávy z jmeli se připravuje ptačí lep, a proto
vznikla prupověď: "Drozd sám sobě svou zhoubu
trousí. "

Květomluva: Spolu našli jsme štěstí.

Symbolika: život, štěstí

vÁruočrui KAKTus
(Epi phyl l u m tru ncatu m)

Je dalším sl,mbolem Vánoc v našich domácnos-
tech. Patří do skupiny listnatých kaktusů, které se
vyznačují plochými zelenými lodyharrri,
členěnými v kratši nebo delší články téměř úplně
bez ostnů, takže se podobají listum. Nové články
vyrustají na jaře, na podzim se na koncích článků
objewjí poupata. která se právě v prosinci rozvi-
její v ozdobné, jasně ružové květy velikosti něko-
lika centimetru.

Doma máme také jeden takový již letitý kak-
tus a každý rok mě potěší svými ružovými
,,lucerničkami". Dokonce se nám ho podařilo
jednoduše a úspěšně rozmnožit, takže kdo by
měl zájem, může se bez obav obrátit na
redakční radu nebo přímo na rně.

cEsMiNA AMER|CKÁ Qex opaca)
cEsMÍNA osTRoLlsTÁ @ex aqu ifoliu m|

Když se vám příště dostane do ruky vánoční
přání s větévkami se sytě zelenými, lesklými a po
okrajích pichlavě ostnatými listy a korálkově čer-
venými bobulkami, budete už vědět, že je to ces-
mína. Tato dřevina roste přer,ážně v tropech,
v Evropě se r.ryskytuje pouze cesmina ostrolistá
Snad proto, že plody cesmín dozrár ají pozdě na
podzim a začátkem zimy (od ři.jna do prosince),
stala se cesmína sl,mbo'Iem \'ánoc V Anglii
a Amence je cesmina ještě populámější než u nás
jmeli a tak si take s ní zdobí sr,é domorr

Další z l] druhú cesmin je cesnlina paragua_r.,ská

lIle:: paraguat-iel;rlr) ze ktere se připraruje
rr nikajíci pr.r zbi:z,.tiici éaj mate t elbsahuie r elké
mn.,žin] k.,ie:n:r, ]:nt..;a; :ť:nrl\n3 nepite ze

šálk-u. a]e sa je ..L,rčkem" z dure l ki e _\ž budete
procházet mtazirou Prahou múžete se nachríli
ohiát r přijemnénr prostředí některe z čajoren
a sami si \.vchutna| ]ahodorr chltt maré,

PRYŠEC NEJPĚKNĚJŠÍ
(Eu phorb ia pu lcherri ma)

Jestliže máte doma v květináči ,,vánoční hvězdu",
tak vězte, že je to právě tato bylina, která patří do
rodu pryšců. Původně pocházi z Ameriky,
z Mexika. ale dnes se pěstuje jako okrasná rostlina
po celém sr ětě

Pok-ud se i \l rozhodnete letos popn,é wzdobit
.l i, j..::..,, \ j.oč;li h\ ězcici. zde ie několik pěsti-
:e.<.,:: :,j: ::l l..zkli:_ rlž:dje replou misr-
:,o.: ::; ],, 'C :ole ,l n jžeie lmístit na
ch]adnčlšr nrls:o raseho 'orru. a tak rárn rldrži
déle rozkr etlá

KADl D LoVN iK (Bo sw e l t i a)
,,Tiše a ochotně plllpura na plotně voní, stále

voní.,.", určitě vám tato piseň není neznámá, ale
víte vy vůbec, co je to ta putpura? Máte pravdu,
směs kadidla a vonných rozdrcených dřevin, co je
však to kadidlo? Kadidlo čili olibanum je
pryskyřice vytékající z poraněných míst dřeviny
kadidlovníku. Tato pryskyřice na vzduchu rychle
tuhne a má bělavou barr,u, páJená na žhavém uhlí
vydává velmi příjemnou vůni. Už v dávném
starověku se jí takto používalo k vykuřování.
Dodnes ji můžeme citit při slavnostních
bohoslužbách v křest'anských kostelích

MYRHOVNÍK (Com miophorc|
Také myrha je vonná pryskyřice, vytékající

z poraněné kůry myrhovníku. Myrha je jednou
z nejstarších drog, uvádí se, že je lidmi používána
už asi 4000 let. Ve starověku ji používali v
lékařství a také k přípravě vonných mastí. Výz-
narnné bylo též jeji použití při balzamování
mrlvých. Dnes se užívá hlavně ve voňavkářsti,í a
při přípravě ruzných kadidlor,iých směsí.

A tím by se s vámj pro dnešek ráda rozloučila
Anna lše Benjanka vávrová

Ahoj příště!

Použjtá lteratura, Průvodce - Bobu/ovité, užitkové
a léčivé rostliny, Amann - Stromy a keře lesa, J.

Klempera - Květomluva, Atlas ABC - Vánočni botanika

Jmelí

Kadidlo

Cesmína
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obřadnictví

Dědečkův dech
Podle jedné legendY bYl obřad iníPi /nebo také oín ikage - potní láznél, konaný v in íthi /nebo iníthipi - potní chýši/ jedním zprvních, které se Indiánům

v oblasti Pláni dostalY /PovŠimněte si kořene obou slov: "ní" - žítl. Uctívali v něm všechny zák|adni složky - kameny /nejstarš bytosti na zemil, oheň,
vodu, zemi i vzduch. Zároveň jim obřad inípi slouŽil jako prostředek komunikace s vyššírni silami. Konal se před každou důtežitor událostí, mnohdy
i jako zahájení obřadu jiného.
V naŠem Článku se zaměříme pokud moŽno bez komentářŮ na vyprávění samotných Indiánů nebo lidí, kteří se obřadu účastnili. Nechcme také činit

rozdily mezi tím, co bylo ,,původní.. a tím, jak to Indiáni dělají dnes.
Přenechejme tedy slovo slavnému Chromému Jelenovi /Tháhča hušté - Lame Deer/:

,,Když se dva podílejí na stavbě té malé, úlu
podobné chýše, jsou jejich staré pře zapomenuty.
Závist a žárlivost zmizí. Ti dva muži se smějí
a začinaji se navzájem dobirat, žernrjí o sých
bývalých rozepřích
Nejprve si musíš najít ty správné kameny. Najdeš

je na pláni nebo v kopcích. Jsou ze země, která se
proměnila v hutný, matný kámen. Takové kameny
se nelesknou a nejiskří. Jsou pevné, tvrdé, ale ne
křehké. Nepraskaji, alikdyž se v chýši rozpáli do
červena a nikoho nezraní Říkáme jim ptačí
kameny - sintkala waksu - a vypadají jako vyšité
korálky. Když si je prohlédneš zblízka, uvidíš na
nich jemné yzory a žilky. Zelenavé jako mech,
Nevydrži dlouho, během zhruba čtyř dní kresba
vybledne a zmizi. Řiká se, že na ty kameny je dali
někteří ptáci. Z téchto znamení se dá čist budouc-
nost Slyšel jsem jednou nějakého starého muže
říkat: "Vidím řeku, odplavený most a řeka rys-
fupuje ze břehů. Přichází potopa " A rak se také
stalo. Kromě kamenů nasbírej pro potni lázeň
dřevo na oheň. Užíváme dřevo topolu bal-
samového /cottonwood./. To je náš největší strom.
Běž pak k potoku a uřízni dvanáct vrboi,"ých prutu

/white willow/. Ty se pak oloupají a zarazi do
země v kruhu, Lehce se ohýbají. Ohýbáme je do
tvaru podobného včelimu úlu a tak svazujeme
dohromady. Nahoře tvoří pruty čtverec představu-
jící vesmír, čtyři světové stlany V někter,ých při-
padech se užívá šestnáct prutu. Tyto vrbové pru§,
tvoří kostru chýše jako kosti u člověka Pak se kos-
tra pokryje. Dříve jsme používali bizoni kúže.
dneska chýši pokr}wáme nepromokavou plachtou.
přiknývkami nebo prošívanými dekami Pro saunu
před Tancem slunce používáme ty nejlepší deky,
které máme a ty s nejkásnějším vzorem, Hotová
suna dosahuje asi do výše žeber muže. Je tedy
vysloveně malá, ale pro ty, kteři v ní sedí ve dřepu,
znamená celý vesmír. Duchové všech žijících
tvoru i věcí jsou v chýši sjednoceni, tomu věříme.
Země, naniž sedíme, je naše matka, všechen život
pochází od ní Ve středu chýše vyhloubíme
okouhlou jámu, jež se naplní později kameny.
PŤitom se modlíme k Velkému Duchu. Jeho moc se
zpřítomní v té jámě, nebot' ta, když se používá
posvátným způsobem, se stává středem země.
Vyhrabaná hlína se pečlivě sebere a uděláme z ni
jakýsi hŤbet, cestičku pro duchy, deset koků délky,
vedenou z chýše a končíci v malém kopečku,
kterému říkáme unči - babička. Jáma uprostřed
označuje také wakicagapi - milovaného mrrvého
příbuzného, kteý se vráti1 na zem. Na něj mys-
líme, když jámu plníme kameny. Jáma je ve stŤedu
kruhu, ktený tvoří ta chýše. Tento symbol - kruh
v kruhu znamená život, to, co je bez konce. Ros-
tliny, zvíŤata i lidi se todi a umírají, ale Indiáni
budou žít. Nedaleko unči - kopečku, sledujíce sva-
tou cestu, za\ožime oheň, v němž se budou roz-
palovat kameny. To je ten plarnen, kteý se předává
z generace na generaci. Vše, co konáme v našich
obřadech, má pro nás hlubší význam a symboli-

zuje tak či onak vesmír, silu přírody, jejíž duchové
sidlí neustále v našich myšlenkách. Proto nejdřív -
pii zakládáú ohně klademe na zem 4 koliky ve
směru východ - západ a pak jako když stavíme
malé tipi I to opět symbolizuje 4 světové strany,
zemi a nebe. Třísky znamenají mimoto tipi
s Indiány uvnitř. To jest - my jsme částí vesrníru
a ten je částí nás samých, vesmír je přítomen
v našich domech, saunách a našich srdcích Vchod
do sauny míří k západu slunce, Vím, že četní
etnologové napsali, že hledí k východu, ale to platí
jen pro ty chýši klaŇ - heyoka, kteři vše činí
naopak. Před chýší zarazime do země dvě vidli-
covité větve a na ně vodorovně se klade kolík. To
je opěrka, o niž se opírá svatá dýmka. To vše je
oltář. Někteří lidé k tomu přikládaji ještě bizoní
lebku. na niž je ur,ázáno 5 obětních tabákorrch
balíčkú. jini sta\i k tomuto čemobílou húIku
značíci den a noc po ruce rnusí br t tež kbelík čer-
stré rod; Ta se musí načerpat čersn,á z tekouci
vody, nebot' představuje žiYou vodu Dříve jsme
plnili vodou zvířecí kůže, ale t}to staré překrásně
zdobené kožené vaky již neexistují. Musí nám
stačit obyčejný kyblík.
Vedoucí obřadu vchází jako první do chýše a bere

s sebou svou dýmku. Půdu pokryje šalvějí, svatou
bylinou To znači, že ze\ené živé věci, duchové
stromů a rostlin jsou v chýši s námi, Pak spaluje
vonné byliny. spletené do copu jako ženské r las1

Cop podpálí na jednom konci a kroužirým
pohvbem rozpn lu.le rúni a dým po ceLé chr ši Tak
se pos\ětí celÝ prostor a zaženou zlé mršlenkr
a pocit1 \rni je rše pnpraleno a lidé mohou
vstoupit do sauny Obr,--kle je ;ich 6 - 7, to jsou
dobrá čísla. Při sedmi je jeden z nich vůdce, jeden
reprezentuje zemi, druhý mraky a ostatní čtyři svě-
tové strany, Až do počtu sedmi mohou lidé sedět
na z]fřižených nohou. Při zvláštnich příležitostech
- velmi zřídkakdy jich bývá až 12, ale pak všichni

dobou již změnilo. Přátelé rni říkali o jedné dámě.
která byla u nich na návštěvě a šla s nimi do sauny
také bez šatů. To bylo naprosto přirozené a

správné. Nejen muži se v inipi očišťují. Ženy
užívaji též inipi, ale většinou vytvoří skupinu sami
pro sebe.

Muži chodí do sauny častěji, protože medicinman
se musí očistit před každým úkonenr /i léčebným/,
kteý provádí. V okamžiku, kdy se skrčen vtlačíš
do sauny, jsi zvířetem, které vlézá do své nory, To
ti má připomenout, že jsi přibuzný všech
čtyřnožců Vcházíme dovnitř, proti srněru hodi-
nových ručiček. Vedoucí obřadu vpravo vedle
vchodu, jeho pomocník vlevo. Ostatní pak v libo-
volném pořadí Nyní potřebujeme už jen pomoc-
níka. ktery nám pomáhá zvenčí

Tento muž nám ted'bude přinášet žhar,é kameny

.1eden po druhém Po dobu jeho konání není
nikomu dor olenc křižit jeho cesfu nebo se octnout
mezi ním a chýší, Chce-Ii vedoucí obřadu skutečně
přesně dodržovat postup, mělo by se k přinášení
kamenů použít silně vidlicovitě rozdvojené tyče,
jinak stači vidle na seno nebo něco podobného,
Když nám vchodem podá první kámen,
odpovídáme "philámayaya - děkuji". První kámen
se pokládá přesně do středrr jámy pro prababičku
zemi, pak přidáme další čt_vři kameny okolo -
západ. r,Ýchod. ser er. jih - jeden pro každou svě-
to\ ou stranu. odkud r ane r ítr. konečně jeden na
ten pnní uprostřed - za nebe a praotce Ducha,
Kd1 ž je těch pnních šest uloženo, mohou se

ostatní nakupit libovolně Pokud však je tento
obřad začátkem ošetřování nemocného. bereme
nejvýš 12 dalšich kamenů, tedy vceJku 18. Při
Zvláštních příležitostech může se vrstvit až 50
kamenů. Tyto kameny pak navíc reprezentují
stromy, rostliny a zyíŤata.

Muž řídící obřadzapáIí dýmku a necháji kolovat

"lil:..::ffi ,iffililťi,ftli

v plavkách nebo ručniku
kolem beder, Máš být
znoy uzTozei. při cháziš
na svět jako novorozeně
z lůna matky, nebot'
země je naše skutečná
matka. Vyjdeš z Iázaě
S norlim duchem. přece

se nechceš znorrrzrodit
ve spodkách Kdybys
přišel takhle ustrojen.
ještě by si lidi pomysleli,
že s tvým přirozením
není něco v pořádku. Tak
se nežinýruj. Někteří bílí
maji trvale špatné svě-
domí - proto ten ručník,
to se však poslední
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obřadnictví

NóRíH

souTH

To nás posvětí a sbratří. Dým se dá skoro krájet,
třeme si s ním nrce a vtíráme si jej do těla Mod-
líme se k Velkému Duchu, ke svatým karrrenům -
k tunka - k inyan Ti nemají ani oči ani ústa, paže
nebo nohy, ale vydechují dech života. Pomocník
zvenku chýši uzavře a dohlédne na to, aby do
chýše nevniklo žádné světlo,

Vedoucí pak lije nebo stříká vodu na žhoucí
kameny Chce-li tak činit postarrr, koná tak trsem
nebo ch omáčem šalvěj e nebo j iných aromatických
bylin, ale může použít i naběračky. Vodaje ledová,
kameny rudé žárem a v tom máme zde to spojení
nebe se zemí, vodou života se svatým dechem
ducha - dědeček a babička přicházejí spolu.
Vzniká veliká síla. Vdechujeme tuto páru, pijeme
tu vodu, pára znači mraky, živou duši, život sám.

Vedro nyní vrcholí Plíce vdechují oheň a kdo už to
nevydrži, zvolá: ,,Mitakuye oyasin - všichni jsou
mí příbuzni", pak někdo uvolní překryv vchodu
a pusti dovnitř chladný vzduch.
A tak tu všichni sedíme potmě a přemýšJíme. co

inipi znamená Zavřeme oči a nas]oucháme
šuměni ledové vody, na rozpálen!ch kamenech.
toílu, co nám má co říci jiskra která podpaluje
myšlenky Celá ch!še se chr é_je třese. kd} ž nluži
zpívají: ..Tunkašila. hi-1 a1,. hr-1 a1" \aplno na

tebe působí horko a sila zemé, Vdechuješ je. jsi
jich pln. Síla vniká do tebe a posiluje tě, páru při-
brzdí pokožka, ale zenská síla proJíná tvé tělo
a ducha. Léčí mnohé nemoci Arthritidu, revma
Hojí se rány na duši, Takové inipi je náš kostelnik.
Ne jako chrámy bílých, kde lidé společně pok-
lekají a hlavně staví na odiv elegantní šaty Inip.i je
něco jiného. Zde neeksisfuje žádné lrychJoubání
a žádné nejasnosti Jen nazí Jidé sedící potmě.
blizcí zemi a \-elkénlu Duchu \ kdrž tě \ilkr
Duch posrětr múžeš i žharr kánlen zrednout
a nezraníš se

Vchod oteriel-tle čqřikát a rpustime dorniti
tlochu světla a chladneho rzduchu Zazpí:,áme
di,ě pisně a k lomu opět pootevřeme vchod
Čtyrikat polér,áme kameny vodou a čtyřikrát
kouříme tabák z kůry červené vrby, jehož dým
stoupá k Velkému Duchu. JeJi překryv otevřen,
třeba by chtěl někdo promluvit: o nemoci, kterou
by chtěl léčit, nebo třeba prostě jen o tom, jak je
hezké, že ty jsi tu s námi. Nebo možná někdo jiný
bude mluvit o alkoholismu ve své rodině a poprosi
o pomoc a modlitby. Záleží také především na
tom, zajakým účelem a pro koho byl obřad očisty

l

uspořádán.
Když dýmka kolova]a již čtyřikrát, řekneme -

,,Všichni mí příbuzní" a tím obřad končí Poslední,
kdo dokouřil, dýmku rozebere a pečlivě vyčistí
hlavičku. Chýši opouštíme v směru slunce a proti
směru hodinových ručiček. Pijeme sfudenou vodu
a třeme tělo suchými listy šalvěje. ZIézně lryjdeme
s pocirem pohody. s jasnou hlavou, šťastni. Vime,
že jsme r rkonali něco dobrého. co prospěje nejen
nám a]e r šemu žir én-tu

Ta malá chr še _jako i čelí úl. která se dá posta\ it
1ednoduše a nestojí ani ha]iř. se použír,á pro
obřady zas a zas. až se jednoho dne zhrouti, nebo
vrbové pruty, které tvoří stěny. polánou. Když
k tomu dojde, spálíš je, kameny zahrabeš, půdu
urovnáš, aby se země opět zahojila. Pak můžeš
někde jinde postavit chýši novou. Doufám, že při-
jde den, kdy každý Indián bude mít saunu vedle
svého domu."

Dovolím si jednu malou poznámku pro etnografy.
Nedávno zemřelý duchovní vůdce Siouxů
Bláznivá Vt,ána /Fools Crow/ rrvádí, že ,,Vstup do

potní chýše vždy směiuje k
západu". T E.Mails, který
uspořádal jeho životopis ve
své jiné knize ,,Secret
Natiye American Pathways"
uvádí, že ,,vchod pro
siouxskou potní lázeň
k Tanci slunce směřuje
k zapadajícímu slunci, která
okamžitě slouží jako symbol
obnovy a znovuzrozeni"
Tentýž Mails v jiné své pu-
blikaci uvádí, že ,jako
u tipi, byl i vsfup do potní
chýše orientován vždy na
východ".

DaIší kapacity, vrani
válečník Dvě leginy /Two
leggins/ a Willian Powers
tvrdí totéž, co duchovní
vůdce Černý Jelen /Black
Elk/ : ,,Potní chýše je vždy
zkonstruovány tak, aby její

vchod směřoval na východ, neboť z tohoto směrr_r

přichází světlo moudrosti."

Slovníěek pojmů v lakotském
jazyce

ve všech slovech se ,,y" vyslovuje jako ,j",
,,1" a ,,i" se neq/slovují měkkce, ale neutrálně

potní chýše - inípi (obřad), iníthi, iníthipi
(chýše) - vysl. s chrčiým,,h" jakoby,,ch"
dýmka - čanúpa - vysl. čannúnpa s nosovými
,,n"
západ - wiyóhpeyata (místo, kde zapaďá
slunce) - vysl. s chrčivým ,,h" jakoby ,,ch"
sever - wazíyata (místo, kde žiie obr)
východ - wiyóhiyapata (místo, kde :,rycházi

slunce) - vysl. wióhiyanpata s nosovým ,,n"
jih - itókagata (místo, kam lidé obracejí své
tváře) - vysl. s chrčivým,,g"
země - maklrá
voda - mní
oheň - phéta
kámen - ínyan - r,ysl. ínyan s nosovými ,,n",
thuká (posvátný) - vysl. thunkán s nosovými
,,n"
tabák - čanlí - vysl. čanlí s nosovým,,n"
dědeček - thunkášila - ws1 thunkášila s
nosovým,,n"
dobrý, dobře - wašté
děkuji - philamáya
dveře - thiyópa
posvátný - .iýakhán - lrysl. wakhán s nosoDim
,,fl"

Pokračování přiště

',liffin|u*,rk^**

Bizoní Vítr 4/98

1Illv.ýlu

strana 27



Poezie

Z.alTra lelrká i těžká
Zase je zima. Beru do rukou Český orloj Karla Šiktance azačinámhledat. A je to téžké,protože pochopení je
ukryto jinde - na starých hřbitovech a polních cestách a hluboko v našich srdcích. Tam, kde se ještě skrývá kousek
zasněŽené vesnice a křížek na rozcestí. A možná mi nejde o pochopení, jen se nechávám unášet proudem zpola
zapomenutých slov. Snad v těch několika útržcích naleznete něco z toho, co jste již dávno hledali.

PRoSINEC

Zase je prosinec.
Zas vátlky listují v prachové závěji
a vlast má vázaná
má zlatol ořízku
jak modlitebníknižka.
Zklryoli sněží měděnka a sůl.
Taky ti buší srdce?
To svaté Barboře
z turského kamene
smeklo se ramínko
z mokrého ramene
a brodům osleplým
andělskou nahotou
zmrzqí v očích slzy!
Noc bije o zeď
hebkou soví hlavou.
A já si z biblí
mamě čtu tu pravou -

všechny jsou na kost,
otvírám je v půli -
sype se písmo,
až tmi se mi zern.

Obuj se,

půjdem měřit led.
proutí si kroutí
nalepené fousy -

měsíc si čistí mléčná skla.
Jde holič Kukulín.
břitvu si o podrážku brousi
a modlí se,

by nepraskla.
Listí,
co zbylo,
mne si oslí uši.
Vzdychnem -

a vrby před námi,
pod hrdlem r,ějičku,
prchají do zátočin.
Tme pár zvonů.
chví se chrám.
Jak by tu v kole sem a tam obcházel
jakýs
dávno mft\ry zločin.
Už umíš pít?
Hospoda v šeru
skví se jako šperk -
v takor,é zimní atlasor,é tmě
slýchají pr.láci
na cestách k domovu plakat i konva-
linky.
Nevěříš?
Nevěř.
Našel jsem před pár dny svůj staný
obrázek. Ajakjsem pohlédl sám
sobě
do očí -
záviděljsemjim všechno, co v nich
není.
Dobrou noc,
Výsosti.
Ta hrstka sluhů - tot'váš sad!

LEDEN

Zase je leden.

"Stůj, synu!"

Kam běžíš
Pojď, kleknem na sníh, srazíme se na
zem podjedinou hvězdu.
Zas bude Třech Králův.
A na jméno Ježíš
korunku nám sv áže kozor ožim
chlupem
Její Milost Zimav Trněném Oujezdu
Je broných koní, povřísel a kostí.
Budeč,
mábába, dřepí mezi hroby
v nebesích stojí alpakoválžtčka.
Pojď.

"Tv neznáš Perchtu?"
směju se, půi kámen.
"Jde sr ětit po vsích česnek, sůl a
Kídu -
Podmoráň,
Hostouň,
Dubí,
Dříň ---
co jméno,
zázrak- o dvanácté v noci r,yhrkne
ze skal místo vody víno"
"Na to si počkám"
l(rlClS.

A to všechno se dá ve výprodeji
koupit za 12korun Do cela bych
vám to doporučil...

Petr Koubek - Okeycl
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Seriál na pokračování

sEDící BÝK- NÁčELNír
Motto: Nechťje zaznamenáno, že
jsem bylposledním mužem svého
lidu, ktery složil zbraně.

Následujícího dne - 10. čen,ence roku 1881 -

vyrazilLe Gare najih. Jeho karavana se sklá-
da|a z yíce než řiceti vozů a bryček patřících
Červeným Kabátum, Na nich bylo naloženo
na čtyřicet tipi Aby se pojistil, naložil Le
Gare všechny zásoby ze svého skladu. Ve
Vrbovém Kjoví nezůstalo nic k jídlu, a proto
ho následovala i r,ětšina dalších Siouxů. Cel-
kem jich íedy z Kanady odcházelo sto

osmdesát sedm,
Byla to deprimující cesta. Po starých
vyježděných kolejích, zařezávajícich se do
zelené rozlohy nekonečné prérie, pomalujela
jeden za druhým řada Indiánů. Podél ní se
kolébaly vrzajici káry. Prérie byla posázena
tečkami oranžových lilií, ohníčky kak-
tusol"ých květu i žhlymi a bílými květy
petrklíčů. Mezi těmito záŤilrymí květinami
ležely všude kolem - kam až oko dohlédlo -
kosti pobitých bizonů. ByIy zde široké lebky
s prázdnými očními důlky - ještě s chomáči
hnědé a vysušené kůže - i zcela ochlupené
hlavy se svrašťujícími se nozdrami. Do
zelené trávy se bezmocně natahovaly napolo
stažené mumifikované nohy nebohých n,ířat,
mezí nimiž se klenula žebra bilá j ako křída.
Siouxové z nich po celý den nespouštěli oči.
Ani v noci jim tyto ponuré pozůstatky nedaly
spát. Smrlelně bledé probleskovaly v temnotě

Sedícímu Býkovi nezbývalo než lvažovat o
tom, že jeho vlastní vybělené kosti budou
brzy ležet vedle bizoních. Vždyť podle
bizona se tvořil a odvíjel celýjeho život. Jeho
síla a síla bizonů spolu byly spjaty. A ani pro
jednoho ani pro druhého llž zde nebyio místa.
Když byli Indiáni asi takpadesát mil od Fort
Bufordu, objevily se na obzoru vozy, Sedící
Býk zadržel svého koně, poplácal ho po
plecích a automaticky ze sebe lydal udatné
bizoni zabruóení.,,Přijíždějí Američané!",
lrykřikl. Brzy však uviděl, že jsou to míšenci,
a ukiidnil se.

Dne 19. čen.ence v pravé poledne vjel Sedící
Býk a jeho malá jezdecká skupina do Fort
Buford. Zde byli zavedeni k tábořišti mezi
přístavištěm a samotnou stanicí. V onom
okamžikuještě nebylo nic řečeno. Sedící Býk
sdělil vojálcum, že je unavený a hladový
a bude hovořit, až se nají a odpočine si.
Zatímco Siouxové vjížděli do tábora, důsto-
jníci se shromáždili, aby uviděli slavného
náčelníka. Plukovník William H. C. Bowen,
nyní ve výslužbě, kteý byl v té době v
pevnosti Buford jako mladý důstojník, píše,
že Sedící Býk byl v tom okamžiku v civilu -

tedy bez ozdob.

,,Nevypadal jako zdravý člověk. Na jeho tváři
i postavě se projevovaly účinky starostí,
trápení i hladu, kterými prošel, Zestárnul. Od
šedesátých let byl brdinou svého lidu, Jeho
konečná kapitulace - to, že se musel vzdát
nenáviděným bělochům a tím i své milované
nezávislosti - představovalo pro jeho hrdost
tu nejtvTdší ránu. Bylo to pro něho velmi
těžké.Byl na dně,"
Nebylo dil.u. Vždyť bylo tak těžké vzdát se
těch rychlých koní, kteří ho nosili na tolika
lovech, v tolika bojích a na tolika
nekonečných cestách... A teď se jich musel
vzdát. A když se pak muži postavili do řady,
aby odevzdali své zbraně, Sedící Býk pný
předa1 svou vlastní pušku vojálcum prostřed-
nictvím svého - tehdy osmiletého syna Vraní
Nohy (Crow Foot). Řekl mu při tom:

,,Chlapče můj, budeš-li žít v tomto světě, neb-
udeš nikdy mužem, protože nikdy nebudeš
moci mít pušku ani koně."
Zapamaiqte si tento lThok: ,,budeš-li žít".
Poté Sedící Býk promluvil ke shromážděným
důstojníkům jménem svého lidu: ,,Tato zem,
kterou mám pod svýma nohama, je opět
moje Nikdy jsem ji neprodal, nikdy jsem ji
nikomu neda1. Když jsem před pěti 1ety

opusti1 Černé hory, bylo to proto, že jsem si
přál svou rodinu lychovávat v klidu. Byl to
zákon Velké Matky - to, že tam bylo všecko
v klidu. Já však po celou tu dobu přemýšle1
nad tím, že se do této země vrátím. Nyní,
když sem Le Gare přivedl mé přátele - slyšel
jsem, že s ním přišla 1edna z mých dcer -
rozhodl jsem se, že lryrazím z Qu' -Appelle
a půjdu s nimi do Fort Buford. Chci teď učinit
se Spojenými státy smlouvu. Pevnou, solidní
smloulu. A chci mít u toho svědky. Několik
Červených Kabátu i několik Američanů."
Dohoda byla uzavřena. Sedící Býk odevzdal
své zbraně a koně, Na oplátku mu byla
,,prominuta" jeho minulost, Byla mu slíbena
měkká postel i příděly potravin. Původně si
myslel, že dostane přidělenu nějakou rezer-
vaci v úrodném kraji kolem Malé Missouri.
Nyní se však zdá\o, že všichni jeho lidé byli
posláni do rezervace Stojící Skály - do
pevnosti Yates. Také on tam měl odejít a
připojit se k nim. Nedal však najevo žádné
velké zklamání. Byl spokojen s péčí, kterou
mu věnoval major Brotherton, a potěšil ho
milý novinář st.paulského listu Pioneer Press,
jenž ho ujišťoval, že jeho dcera je svobodná,
zdravá a šťastná,
Do všech siouxských rezewaci byly poslány
telegramy s oznámeními o jeho kapitulaci.
Očekávalo se, že všichni Indiáni, kteří
pomýšleli na to, že za ním odejdou do
Kanady, se svého plánu vzdají. Osadníci

z Montany a Dakoty, žrjící podél hranice si
konečně oddechnou. A do saskatchewanu
začnou proudit přistěhovalci,
Tak tedy Sedící Býk kapituloval, A jak minis-
terstvo války Spojených státu amerických tak
i Královská severozápadní jizdní policie dá-
valy dohromady záznamy o tom, jak se jim
podařilo této dlouho očekávané události
dosáhnout.
Ryba Allison se připravoval k napsání své
knihy. (Viz E, H. Allison: Surrender of Sitting
Bu11.) Přisvojoval si při tom veškeré zásluhy
o náčelníkově rczignací,
Le Gare vznesl žalobu k Soudu pro žaloby
proti Spojeným státum americUým. Žádal po
vládě třináct tisíc čtyři sta dvanáct dolaru.
V tom samém týdnu dostala zvláštní jed-
notka, pověřená pohřebními pracemi na
Malém Velkém Rohu, rozkaz, aby
shromáždila pozůstatky vojáků Dlouhého
Vlasu a poté je pochovala u paty nového
památníku.
John Mulvaney stále ještě pracoval na značné
propagačním obrazl lazvaném,,Custerova
poslední formace". Plátno mělo být velké
dvacet krát dvaadvacet stop a jeho autor na
něm pracoval již téměř rok.
Novináři byli sami na sebe pyšní. Věděli, že
při takové slavnostní příležitosti, jakou kapit-
ulace bezesporu je, musí každý veliký muž
učinit slavnostní proslov - ,,Nechť je zazna-
menáno, žejsem byl posledním mužem svého
lidu, ktený složil zbraně,"
Navzdory 1egendám však náčelník Jediný
Býk, kteý stál poblíž Sedícího Býka v oné
chvíli, kdy předával svou pušku Amer-
ičanům, trvá na tom, že jeho stnýc tehdy
neřekl vůbec nic, V Kanadě totiž zůstalo ještě
třicet pět siouxských rodin. A ty mohly
kdykoliv přijít a vzdát se. Samozřejmě, že
všichni Siouxové Sedícího Býka znalí.
A věděli, kdy se vzdal on.
Navíc mu taková teatrálnost projel,Lr nebyla
vůbec vlastní. A je více než jasné, že novi-
novým článkum nepřikládal vůbec žádnou
váhu. Je nebo není tedy pravděpodobné, že
by tento ošuntělý, nedůvěřivý, zatrpk|ý,
hladol"ý, unavený a zklamaný muž udělal při
takové příležitosti nějaká okáza|á gesta?

Sedícího Býka již nezajímalo nic. Jen jeho
smlouva.
29. července se spolu se svými lidmi nalodi1
na pamík Generál Sherman. Pak se lodní
kolesa začala zvolna otáčet, zahvizdala
píšťala a přiď lodi zamííila širokým
obloukem do sťedu bahnité Missouri, Do
Fort Yates ve Stojící Skále to bylo po proudu
tři dny cesty.

Z anglického originálu přeložil Petr Majer
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