Informácie združenia MANOKI, číslo 2, ročník 1
Snem náčelníkov kmeňov,
Praha, 8.2.1992
Nakoľko som bol jediným zástupcom
slovenských kmeňov a woodcrafterov na
tomto stretnutí (čo je
škoda),
chcem
vás
stručne informovať o
tom, čo sa tam dialo.
Snem, na ktorom bolo
prítomných okolo 50
náčelníkov alebo ich
zástupcov,
začal
hodnotením kmeňov z
podhľadu náčelníctva - a
neboli to veľmi lichotivé
slová. Chvíľami som mal pocit, že nás
považujú za negramotných, i keď v
niektorých prípadoch bol snáď takýto
prístup náčelníctva opodstatnený. Logan
predostrel predstavu zrušenia kmeňov
nespĺňajúcich podmienky dohodnuté na
prvej Čotokve, o čom sa neskôr dosť
diskutovalo. Dozvedeli sme sa, že
náčelníctvo už vydalo vyše 1000 preukazov
a zaregistrovalo 55 kmeňov. Wanblitanka
stručne a názorne vysvetlil rozdiely vo
vývoji americkej a česko-slovenskej ligy.
Skonštatoval, že chápe pocity niektorých
členov ligy, ktorí sa cítia niekde inde ako si
pôvodne predstavovali pri vstupe. Aj on sa
tak vraj cíti. V tejto súvislosti ma zarazila
jeho veta: "...kamarádství a táboření je sice
hezký, ale tohle je Woodcrafterská liga!".
Wanbli bol skrátka hlboko nespokojný s
výzorom ligy po dvoch rokoch jej

fungovania. Potom vysvetlil svoju predstavu
stavby hory, na ktorú všetci stúpame.
Osobne s ňou nesúhlasím, alebo som ju
správne nepochopil. Podľa Wanblitanku
tvorí spodnú vrstvu hory Malá lóža, strednú
Veľká a najvyššiu časť Slnečná lóža a
každý, aj 40-ročný
začiatočník,
musí
najskôr prejsť Malou
lóžou a až po získaní
titulu Sagamor sa
dostáva do Veľkej
lóže. Vlastne tým
zrušil hľadača cesty
vo Veľkej lóži. Nič
podobné sa však
nenachádza v Zvitku
brezovej kôry ani v Knihe lesnej múdrosti.
Akékoľvek pílenie hory na vrstvy a
stanovovanie nových podmienok pre
prechod z lóže do lóže sa mi zdá byť
scestné - niekto síce môže byť na ceste hore
o krok či viac ďalej či pozadu, ale všetci
začíname boj s vlastnou nedokonalosťou z
jedného bodu a jednej úrovne pri jeho úpätí
a len na nás závisí akú rýchlu cestu si
zvolíme. Nie som si ani istý správnosťou
Wanbliho tvrdenia, že do Slnečnej lóže má
človek právo vstúpiť až po dosiahnutí titulu
Veľký orlí sachem ipawa.
Hechakapa zhodnotil úroveň snemov ako
mizernú, na dvoch už vraj dostal zápal
pľúc!?! Ešte že veda bielych tvárí objavila
antibiotiká!
Tapina postupne preberá hospodárenie ligy,
ale zatiaľ ešte úraduje Hukwim. Redakcia
Bizónieho vetra sa presťahovala do Brna,

kde Tapina verí, že nájde vhodné
podmienky na včasné vydávanie (dúfajme!).
Príspevky treba posielať na jej adresu.
Náčelníctvo už má pokladníka. Mnoho
funkcií je zatiaľ len prepožičaných, a
schvaľovať sa budú na výročnom sneme
Ligy.
Po "príhovoroch" členov náčelníctva
nasledovala najdlhšia časť programu Hukwim losoval poradie náčelníkov a tí
potom hovorili o svojich kmeňoch, vzťahu k
náčelníctvu, ...
V mnohých kmeňoch vôbec nepracuje
kmeňová rada a celá činnosť spočíva na
jednom človeku. Často sa stáva, že sa do
Ligy prihlási ucelená skupina (bývalí skauti,
zálesáci, či junáci a p.) avšak, ak si zvolia
prudký obrat k indiánstvu, v krátkej dobe sa
ich počet zredukuje až o 60%. Hoci sa na
cestách lesnej múdrosti dá ísť mnohými
cestami, tvrdohlavé presadzovanie "indiánstva" neprospieva, chýba tu využívanie
iných foriem táborenia v rámci Ligy.
Wanblitanka v tejto súvislosti dokonca
vyhlásil, že Indiáni až tak veľmi, neobohatili
svetovú kultúru a je v tomto bode ochotný
polemizovať aj so Setonom.
Pri hodnotení vzťahu medzi kmeňmi a
náčelníctvom sa ukázali dva uhly pohľadu.
Kým mladé a pražské kmene boli väčšinou
spokojné a nemali pripomienky, od kmeňov,
ktoré sú v Lige od jej začiatku, sa ozvali
ostré slová kritiky. Najzávažnejšie sa týkali
nepravidelného vydávania Totemových
dosiek a Bizónieho vetra, neskorých
odpovedí na viac krát opakované žiadosti
kmeňov (až s ročným meškaním!). Nebola
zabezpečená distribúcia nových stanov
schválených snemom Ligy v júni 1991 a
naopak výskyt svojvoľnej zmeny znenia
zákonov. Kritika neobišla ani Radu orlích
pier, ktorá doteraz nemá žiadnu koncepciu,
na mnohé pripomienky a návrhy zmien
podmienok pre činy (načo sa máme učiť
ústavu USA, či liezť na maďarský

tisícmetrový "štít" po veľký čin, keď u nás
máme podstatne náročnejšie kopce)
neodpovedá, ba priamo odmieta urobiť
akúkoľvek zmenu. Veľmi závažným
obvinením bolo, že členovia náčelníctva
občas zabúdajú na malebnosť rokovania a
najmä na láskavosť a sebaovládanie vo
svojom vystupovaní. Nielen v tejto
súvislosti ma veľmi mrzí odchod Biminijiho
z Ligy, pre ktorý sa rozhodol práve na
základe správania sa niektorých členov
náčelníctva. Pre Ligu je to veľká strata,
snáď nie trvalá.
V ďalšej časti jednania sa rozpútala takmer
ohnivá debata. Logan oznámil návrh
náčelníctva, aby tým kmeňom, ktoré
nespĺňajú dohodnuté kritéria bola odobratá
právna subjektivita a aby sa tieto podmienky
na nasledujúcom sneme Ligy zaviedli do
stanov. Po zdĺhavom vyjasňovaní si pojmov
a prerušení jednania na pol hodinu sme
nakoniec dospeli k stanovisku, že stúpanie
na horu je osobnou vecou každého člena
ligy a nikto nemá právo nútiť ho k
priznávaniu činov a cena woodcraftera nie
je v tom, aký dosiahol titul, ale v jeho
vzťahu k prírode a ľuďom a v jeho
vlastnom živote, ale povinnosť náčelníka
získať titul sagamora do jedného roka od
vzniku kmeňa je chápaná ako prostriedok a
záruka, že nový kmeň pracuje s Knihou
lesnej múdrosti alebo Zvitkom brezovej
kôry. Táto podmienka bola hlasovaním
schválená. Zatiaľ ju spĺňa len 19 kmeňov, zo
slovenských sú to Wappacomo Minal a
Ďaleká cesta, ktoré v dohľadnej dobe
dostanú zakladaciu listinu, majú právo
žiadať dotácie na rok 1992, plátno na teepee a ich zástupcovia majú hlasovacie právo
na sneme Ligy.
Biely Wampum ponúkol možnosť priznať si
tituly na ich sneme 19.4.1992. Prihlásiť sa
treba vopred.

Oznamy
♦ na máj sa pripravuje ďalší ročník
Woowotannovho memoriálu
♦ 28.3. bude v Brne kurz (školenie) pre
prácu s deťmi (zdravotníctvo, hygiena,
bezpečnosť)
♦ 11.-12.4. bude v zrube u Bobra
dokončenie
kurzu
so
skúškami
woodcrafterskej časti pre prácu s deťmi.
♦ 22.-24.5. bude čotokva, hľadá sa vhodné
táborisko pre cca. 150 ľudí
♦ dcéra Čierneho Vlka venovala Lige
niekoľko kníh, ktoré si možno požičať
na náčelníctve
♦ súkromný vydavateľ (Jaromír Hron,
Kapounovas 520, Brno) vydal niekoľko
kníh
vhodných
pre
prácu
woodcrafterských kmeňov
♦ na náčelníctve je možné objednať
červený diftín na šerpy; treba poslať
presné rozmery
♦ takisto na náčelníctvo môžu kmene
nahlásiť svoje požiadavky na pridelenie
plátna na tee-pee.
♦ náš "spor" o umiestnení znaku titulu na
šerpe rozriešil Wanblitanka nasledovne:
hoci v Zvitku je uprostred kruhu orlích
pier znak lesnej múdrosti, na starých
fotografiách z Ameriky je v tomto kruhu
znak titulu
♦ na otázku, či výkony zarátané pri
priznávaní činov a veľkých činov môžu
byť zarátané aj do majstrovstiev
odpovedal ohnivák Ligy rezolútne - nie!

Noví členovia združenia
Manoki
- vo februári do nášho združenia vstúpili:
♦ Čača, Anna Bartschová, Irkutská 10,
040 12 Košice, Crow Creek
♦ Četan (Piatok), Branislav Moňok,
Tatranská 8, 040 01 Košice, Crow Creek

♦ Filip Hochel, Bratislava, Wappacomo
Minal
♦ Hinhan Vin, Dušan Beskid, Popradská
10, 059 01 Spišská Belá, Crow Creek
♦ Honga, Marian Hreha, Byster 65, 044 41
Sady n. Torysou, Crow Creek
♦ Hrana, Peter Buffa, Rajecká 5, 010 01
Žilina, Ďaleká cesta
♦ Huheseka Ska, Peter Turan, Sokolovská
5, 040 11 Košice, Crow Creek
♦ Jačko, Jaroslav Zacher, J. Curie 735/37,
058 01 Poprad, Ďaleká cesta
♦ Kangi Ska, Stanislav Goliáš, Maurérova
12, 040 01 Košice, Crow Creek
♦ Kangi
Wiyanka,
Eva
Baffyová,
Chalúpkova 100/19, 050 01 Revúca,
Crow Creek
♦ Keyah (Diri), Martin Guľa, 044 15
Vyšná Myšľa, Crow Creek
♦ Koda, Juraj Popovics, n. Ł. Štúra 986/9,
045 01 Moldava n. Bodvou, Crow Creek
♦ Mária
Jardanházyová,
Bratislava,
Wappacomo Minal
♦ Mato Nažin, Zlatoň Hreha, Byster 65,
044 41 Sady n. Torysou, Crow Creek
♦ Medveď, Ivan Popovics, n. Ľ. Štúra
968/9, 045 01 Moldava n. Bodvou,
Crow Creek
♦ Mladý
Panter,
Dušan
Kubička,
Thurzova 5, 036 01 Martin, Ďaleká
cesta
♦ Myšiak, Alexander Bartsch, Irkutská 10,
040 12 Košice, Crow Creek
♦ Myšiak, Ján Pastor, Sov. Armády 34,
045 01 Moldava n. Bodvou, Crow Creek
♦ Oľga
Würschnerová,
Komenského
15/34, 075 01 Trebišov, Crow Creek
♦ Pimpo, Ladislav Szalontai, ČSA 224,
045 01 Moldava n. Bodvou, Crow Creek
♦ Radek Ivančo, Sídlisko Juh C2/2, 093 01
Vranov, Ďaleká cesta
♦ Seno, Peter Briškovič, Hviezdoslavova
20, 045 01 Moldava n. Bodvou, Crow
Creek

♦ Tatiana Buzalková, Beňadická 8, 851 01
Bratislava, Wappacomo Minal
♦ Tom, Ladislav Racko, Nešporova 29,
010 01 Žilina, Ďaleká cesta
♦ Viera Genzorová, Trnavská 15, 831 04
Bratislava, Wappacomo Minal
♦ Wamnaheza, Roman Uhrín, Humenská
31, 040 01 Košice, Crow Creek
♦ Yetti, Ján Václavek, Májová 10, 010 01
Žilina, Ďaleká cesta
Väčšina členov združenia síce ešte neposlala
prihlášku, ale za ich členstvo "ručia"
náčelníci kmeňov.

Tlčhuba
♦ odpovede členov kmeňa Wappacomo
Minal na ponuku Ďalekej cesty vymeniť
Moniku za ťavu:
♦ pošlite vzorky ťavy (srsť, fotografie)
♦ ťavu treba najskôr vidieť
♦ pošlite
nasledovné
TTU
(technicko-taktické údaje): nosnosť,
prevádzková rýchlosť, spotreba
paliva
♦ nedáte radšej arabskú kobylu?
♦ ťava sa v našich podmienkach nedá
dobre zúžitkovať, Monika má
podstatne vyššiu hodnotu
♦ medzičasom sa Monika vrátila zo
zimného tábora Ďalekej cesty - a bez
ťavy!
♦ vo veľkopavlovickom kostole farár
kázal, že woodcrafteri sú Indiáni a preto
pohania
♦ hoci sme na ustanovujúcom stretnutí
náčelníkov a ohnivákov kmeňov
podpisovali prezenčku dvojmo, stalo sa,
že podpisy sú z dvoch strán toho istého
papiera
♦ napriek tomu, že v minulom roku
prestala vychádzať Brezová kôra
(časopis plný rôznych návodov a rád),
zistili sme, že mnohé články a kresby
boli prebraté z knihy "Indian crafts and

lore" do W. B. Hunta. Táto kniha sa nám
kúzelnou náhodou dostala do rúk, takže
budeme môcť prinášať cenné návody.

Registrácia na MV SR
Dňa 25. februára 1992 bolo združenie
MANOKI zaregistrované na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky pod číslom
VVS/1-900/90-5216.
O jeden deň neskôr nám na Mestskej správe
slovenského štatistického úradu pridelili
identifikačné číslo organizácie (IČO)
30778123. V súčasnej dobe vybavujeme
otvorenie úveru združenia a pečiatku.

Projekt
Ministerstvo
školstva,
mládeže
a
telovýchovy vyhlásilo konkurz na projekty
programov ochrany a podpory mládeže v
Slovenskej republike na rok 1992. Na
poslednú chvíľu sme do tohoto konkurzu
prihlásili aj náš projekt, čo by nám v prípade
jeho schválenia umožnilo získať dotáciu od
vlády SR na našu činnosť zameranú na
ochranu prírody a výchovu mládeže.
Náčelníci kmeňov dostanú poštou text
tohoto projektu. Je ešte možnosť urobiť v
projekte úpravy a najme treba rozpracovať
regionálnu stránku projektu, teda čo ktorý
kmeň a rod urobí pre dosiahnutie
spomínaných cieľov (a získanie dotácie).

Vyšlo: 4. marca 1992
Adresa "redakcie" bulletinu pre vnútornú
potrebu združenia Manoki:
Edo Stloukal,
Stavbárska 36/205b
821 06 Bratislava

