Informácie združenia Manoki, číslo 1 ročník 1
Vznik združenia MANOKI
Počas prvého februárového víkendu
sa
v
chatke
Mladého
pod
Martinskými
hoľami
stretli
zástupcovia (náčelníci a strážcovia
ohňa) troch kmeňov Ligy lesnej
múdrosti pôsobiacich na Slovensku.
Prítomní boli zástupcovia kmeňov
Ďaleká
cesta
(Tulipán, Dodo a
Modok), Creek Crow
(Kid a Wigamonke) a
Wappacomo
Minal
(Edo a Monika).
Dôvodom
ich
stretnutia
bolo
vytvorenie združenia
slovenských kmeňov
s cieľom získať právnu subjektivitu
pre jednania s orgánmi v Slovenskej
republike.
Názov združenia sme si zvolili na
počesť
náčelníka
Ligy
československých
woodcrafterov,
Jána Valoviča - Manokiho, o ktorom
sám Čierny Vlk vyjadril, že v
medzivojnových rokoch viedol Ligu
správnym smerom.
Predovšetkým treba zdôrazniť, že
nešlo o pokus naštrbiť jednotnú The
Woodcraft League of CzechoSlovakia, ale vytvoriť organizáciu,
ktorá by nás, woodcrafterov na
Slovensku, v rámci Ligy oprávňovala

vstupovať do jednaní s rôznymi
organizáciami a orgánmi pôsobiacimi
v Slovenskej republike a často
vlastniacimi dôležité kompetencie
(Ministerstvo školstva, mládeže a
telovýchovy, Ministerstvo lesného a
vodného hospodárstva, ...) vhodné na
získavanie dotácií na podporu nášho
hnutia, budovania siete táborísk,
materiálne
vybavenie...
Naše združenie je
otvorené všetkým
členom Ligy lesnej
múdrosti
pôsobiacim
na
Slovensku. Členom
sa môžete stať
zaregistrovaním vyplnenej prihlášky
na náčelníctve združenia.
Združenie a jeho náčelníctvo žiadnym
spôsobom nenahrádza kompetencie
terajšieho náčelníctva Ligy lesnej
múdrosti a nevytvára medzistupeň
medzi kmeňmi na Slovensku a
náčelníctvom Ligy.
Členstvo v združení je bezplatné, ale
samozrejme materiály a informácie
majú určitú hodnotu a bude ich treba
kupovať. Napríklad "výrobná" cena
jedného výtlačku Modrej oblohy je
asi 1.50 koruny a keď k tomu prirátate
poštovné, celoročné "predplatné" Vás
bude stáť obrovských 30 korún (pri
periodicite 1 krát za mesiac).

Na ustanovujúcom stretnutí združenia
MANOKI sme sa rozhodli vydávať
pre vlastnú potrebu informačný
bulletin "Modrú oblohu!", ktorého
prvé číslo sa Vám práve dostalo do
rúk. Našim cieľom je v približne
mesačných intervaloch informovať
všetkých členov združenia ale aj
ďalších záujemcov o lesnú múdrosť o
dianí na Slovensku, prinášať typy,
nápady, rady, skúsenosti, ... podeliť sa
so zážitkami - skrátka informovať sa
navzájom o dianí v našej krajine z
nášho uhla pohľadu.
Preto prosíme, aby ste na našu adresu
posielali
všetky
možné
typy
informácií a my sa ich budeme snažiť
čo najskôr sprostredkovať ostatným.
Snáď sa nám podarí zachovať aj
určitú periodicitu, ktorá zatiaľ chýba
Totemovej doske.
Jednotlivé čísla Modrej oblohy budú
vychádzať v mesačných intervaloch a
v prípade dostatku informácií aj
častejšie.
Hlavnou časťou tohto čísla je priniesť
základné informácie o združení
MANOKI a adresy jeho členov.

Rubrika TLČHUBA

• na našom ustanovujúcom stretnutí
Dodo navrhol, aby sme vytvorili
rubriku "Tlčhuba", v ktorej by sa
zverejnili rôzne "tajné" a najmä
humorné informácie zo života
woodcrafterov na Slovensku
• Tulipán Dodovi (po jeho treťom či
štvrtom návrhu mena rubriky)
oznámil, že on ešte nemá lesné
meno, tak nech sa moc nedožaduje
Tlčhuby

• kmeň Ďaleká cesta ponúkol kmeňu
Wappacomo
Minal
zdanlivo
výhodný výmenný obchod vymeniť Moniku za ťavu. Že by
mal Tulipán v kmeni dosť tiav ale
málo žien? Ťava vraj odmietla!
• našli sme spôsob, ako vytočiť
Wanblitanku - stačí ak si v
Totemovej doske nájdete jeho
telefónne číslo.

Zoznam
zakladajúcich
členov
združenia:
♦ Jarmila Ištoková Wigamonke,
Sládkovičova 37, 018 51
Nová
Dubnica
♦ Zdenko Beskid Kid,Popradská 10,
059 01 Spišská Belá
♦ Ivan Václavek Tulipán, Bajzova
10, 010 01 Žilina
♦ Ján Dulla Modok, Jilemnického
23, 036 01 Martin
♦ Dušan Blšák Dodo, Bellova 2, 036
01 Martin
♦ Monika Buzalková, Beňadická 8,
851 01 Bratislava
♦ Eduard
Stloukal,
Stavbárska
36/205b, 821 06 Bratislava
Ťažiskom druhého čísla Modrej
oblohy budú informácie o sneme
náčelníkov woodcrafterských kmeňov
a o akciách Ligy v najbližšom období.
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Adresa "redakcie" bulletinu pre
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Edo Stloukal,
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