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Udalosti
•

•

v dňoch 14.-23.2.1992 sa
na osvedčenom táborisku
pod Čertovou skalou pri
Starej
Ľubovni
uskutočnilo
zimné
táborenie kmeňa Ďaleká
cesta. V tee-pee sa
statočne údili Dodo,
Modok, Radek, Mladý Panter, Jačko,
Tulipán, Gabika a Monika z kmeňa
Wappacomo Minal. Poplakať si prišli aj
hostia Lienka, Dilly, Danka, Amaru, Líška
a Šaman
snem kmeňa Ďaleká cesta, konaný dňa
21.2. 1992 potvrdil vôľu jeho členov
pracovať i na tzv. stopách Ďalekej cesty.
Stopy a veľké stopy budú udeľované za
činy, ktoré nie sú obsiahnuté v Zvitku
brezovej kôry, i keď podľa všeobecného
názoru členov kmeňa by tam mali byť
(stavba iglu a pod.). Z týchto stôp sa
vytvorí kmeňová príručka s taxatívnym
členením rovnakým ako vo Zvitku. Kmeň
si je vedomý, že len ÚROP má právo na
úpravu činov a veľkých činov. Priznané
stopy budú ÚROP predkladané na
posúdenie, či nespĺňajú kritériá na
udelenie činov a veľkých činov. Kmeň
nechce meniť nič zo Setonovho systému,
len pociťuje potrebu doplniť ho, resp.
upraviť niektoré činy tak, aby zodpovedali
úrovni poznatkov dnešnej doby. Chce
skrátka prehĺbiť studňu
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Modok a Mladý Panter
na sneme vyslovili
túžbu kráčať trochu
inou cestou, ako v Lige
momentálne prevláda.
Indián ako ideálny
hrdina - áno, ale v
duchovnej oblasti. Čo
sa týka malebnosti a
spôsobu pobytu v prírode, dávajú
prednosť zálesáckemu smeru. Dôsledné
vyznávanie indiánskej línie by podľa ich
názoru mohlo viesť k tomu, že dopravu
vecí na väčší tábor bude treba
zabezpečovať sťahovákom. A človek by
snáď nemal byť otrokom vecí.
členovia kmeňa sa rozhodli prijať
Biminijiho pozvanie splniť si veľký čin v
horolezectve a vystúpiť na horu Kékeš
(1015 m nad morom), o výstup sa
"pokúsia" na bicykloch... Vrcholové foto
zašlú ÚROP.
15.4.1992 sme dostali od náčelníctva Ligy
potvrdenie právnej subjektivity združenia
Manoki. Sme tak asi jednou z mála
organizácií, ktoré majú dvojnásobnú
právnu subjektivitu (vzhľadom na to, že
sme zaregistrovaní aj na MV SR a máme
vlastné IČO). O tom, čo by nám "včasné"
potvrdenie právnej subjektivity bolo
platné radšej nepíšeme...
náčelníctvo Ligy sa schádza raz mesačne.
Boli časy, keď sa schádzalo každý týždeň.

•

kmeň Wappacomo Minal odchádza
osláviť sviatky jari do Jánskej a priľahlých
dolín. Jednou z príčin je aj vyhľadanie
táboriska, ktoré patrilo v minulosti
woodcrafterom a následne zistiť, čo sa s
ním deje a aké sú možnosti jeho
opätovného získania
Informácie

•

•
•

čotokva so školením pre náčelníkov
detských kmeňov bola 10.-12.4.1992. Bez
absolvovania tohto kurzu vraj v kmeni
nebudú môcť byť osoby pod 18 rokov !?!
čotokva bude 22.24.5.1992
druhý výročný snem Ligy lesnej múdrosti
sa bude konať 12.-14.6.1992

Potom bude treba, aby sa zišli
náčelníci kmeňov a dohodli sa ako ďalej. Z
ministerstva príde presný rozpis, na ktoré
položky rozpočtu nám koľko peňazí prideľujú
- takže presuny medzi nimi asi nebudú možné.
Škoda, že som Zintkalov dopis
dostal až po odovzdaní projektu - mohlo tam
byť zahrnutých viac konkrétnych vecí z
činnosti jeho kmeňa.
Snemy kmeňov
•
•

snem kmeňa Ďaleká cesta bude
pravdepodobne v dňoch 15.-17.5.1992 v
Súľovských skalách
snem kmeňa Wappacomo Minal bude asi
o týždeň skôr v Bielych Karpatoch

Projekt
Konkurz na projekty programov ochrany a
podpory mládeže v Slovenskej republike
vyhlásilo MŠMŠ SR. O zapojení sa združenia
do tohto konkurzu sme písali v minulom čísle
Modrej oblohy a kópiu prvej verzie projektu
dostali náčelníci všetkých troch kmeňov. 27.
marca sme dostali dopis z ministerstva, že
projekt treba takmer úplne prepracovať, a to
do 3. apríla (túto správu som dostal práve pri
odchode na 5-dennú služobnú cestu na
Vtáčnik). Projekt som ešte ako-tak stihol
prepracovať a začleniť do neho aj väčšinu
pripomienok, ktoré som medzi časom dostal a
v posledný deň určeného termínu aj odovzdať.
Dozvedel som sa však, že do konkurzu sa
prihlásilo vyše 800 projektov, takže
konkurzná komisia bude asi dosť škrtať.
Čo sa týka jednotlivých položiek
projektu, niektoré asi neprejdú, no na niektoré
by nám snáď peniaze dať mohli. (To je ale len
môj názor). Do začiatku mája by výsledky
konkurzu mali byť známe.

Letné tábory
•
•

Wappacomo Minal - 4.-18.7.92 v
Brezovskej doline v Bielych Karpatoch
tábor zameraný na šírenie ideálov lesnej
múdrosti medzi pospolitý ľud (a najmä
deti) organizuje kmeň Wappacomo Minal
od 15.7. do 1.8.92 taktiež v Brezovskej
doline
Tlčhuba

•

nezmyselnosť Veľkého činu za výstup na
maďarský Kékeš ilustruje asfaltka vedúca
na jeho vrchol i jeho samotná nadmorská
výška (1015 m). Získanie činu však môže
skomplikovať problém, ako sa pri ceste na
jeho vrchol vyhnúť cestám - tak ako to
požaduje Zvitok brezovej kôry. Želáme
všetkým príjemný výlet na tento pahorok
namiesto Prvomájovej manifestácie.
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zlé jazyky tvrdia, že člen kmeňa Ďaleká
cesta, Mladý Panter, bude žiadať o
priznanie mimoriadneho veľkého činu.
Pravdepodobné znenie bude: "Získaj
infekčnú chorobu, lieč sa z nej aspoň
týždeň,
potom
sa
zúčastni
woodcrafterského tábora a spôsob si
zranenie, ktoré ti zabezpečí aspoň 2
týždne ďalšej práceneschopnosti - Veľký
čin." Popis výkonu: Mladý Panter prišiel
na zimné táborenie kmeňa priamo z
chrípkového lôžka, zobral sekeru a pri
rúbaní si zaťal priamo do ľavého kolena.
Na tábore strávil 5 dní a hrdinsky znášal
odpornú (odbornú?) [nejasný rukopis pozn. redakcie] starostlivosť MUDr.
Modoka. Začiatkom marca bol ešte stále
PN. Svedok: V tom čase mlčiaci Modok a
kmeň (tiež mlčiaci a či smejúci sa?)
počas zimného táborenia Ďalekej cesty
bola v súhvezdí Labute objavená nová
hviezda - Nova Cygni. Keďže symbolom
rodu Deneb (Martin) je práve menované
súhvezdie, členovia rodu (Dodo, Mladý
Panter, Modok a Gabika) sa nevedia
dohodnúť, kto je tou novou hviezdou...
dementi: Dementujem správu z prvého
čísla Modrej oblohy! Potupné meno
"Tlčhuba" chcel Dodo silou-mocou vnútiť
priamo nášmu bulletinu! To ja som mu
pohrozil, že mu bude udelené ako lesné
meno. (Tulipán mal vtedy plnú hlavu
výmenného obchodu s ťavami)
Modok
na sneme kmeňa Ďaleká cesta boli
udelené tituly Sagamor Dodovi a
Modokovi. Na štíte šerpy, ktorou Modoka
slávnostne dekoroval náčelník, smerovali
rohy nadol, čo zachytila aj fotografia.
Žeby predzvesť Modokovho úpadku?
stretnutie zástupcov slovenských kmeňov
v Martine objavilo ďalšie možnosti
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woodcraftu. Nositelia titulov by mohli
pred menou používať skratku získaného
titulu. Napríklad s. Jačko (súdruh sagamor
Jačko), vos. Modok (veľký orlí sagamor)
v tejto súvislosti treba zopakovať Tánin
návrh (kmeň Wappacomo Minal), ktorý sa
stretol so súhlasnou odozvou v kmeni a
ohnivca Ligy uviedol do nemého úžasu,
zaviesť titul vohc. Táňa, teda veľký orlí
hľadač cesty Táňa
sťažnosť: Snem kmeňa mi odmietol uznať
čin za vystrúhanie 2 vidličiek z dreva.
Uznali mi trojzubec na opekanie chleba
(chlieb som zjedol sám), uznanie vidličky
však podmienili vykonaním praktickej
skúšky. Môžem ja za to, že sme v celom
tábore mali len puding a kolienka a ani
kúsok mäsa?
Modok
nebude ten záhadný nedostatok mäsa na
vašom tábore spôsobený návštevou
Moniky z kmeňa Wappacomo Minal,
ktorá je "zúrivou" vegetariánkou?
Edo

Na poslednej strane Modrej oblohy uvádzame
ako "čítanie na pokračovanie" preklad článku
náčelníka Americkej asociácie horských
mužov o rôznych spôsoboch zakladania ohňa
Oprava: V prvom čísle Modrej oblohy sme
omylom uviedli nesprávne krstné meno
Manokiho. Pod menom Manoki sa skrýval
MUDr. Viliam Valovič.
Vyšlo: 16 Apríl, 1992
Adresa "redakcie" bulletinu pre vnútornú
potrebu združenia Manoki:
Edo Stloukal
Stavbárska 36/205b
821 06 Bratislava

FIREMAKING
Warren Hawk Boughton
Woodcraft a zručnosť potrebná na
prežitie zaujímali Hawk Boughtona od
detstva. Vynaložil značné úsilie, aby sa naučil
používať stromy a rastliny našich východných
a západných štátov. Zaujímal sa aj o históriu a
životný štýl ľudí z pohraničia (frontiermen),
horských mužov (mountain men) a Indiánov.
Na tomto základe Boughton založil a viedol
polročné kurzy prežitia, ktoré po šesť rokov
pôsobili mimo zariadení úradov Tennessee
Valey v golden Pond, v krajine medzi
jazerami.
Ako súčasť osláv v Illinois Hawk v
roku 1968 zorganizoval skupinu 23
jeleničiarov
(buckskinners),
aby
čo
najvernejšie zopakovali prechod Georga
Rogersa Clarka a 125 mužov počas
Revolučnej vojny na záchranu Illinois pred
obsadením Fort Kaskaskia na rieke
Mississippi. Po opustení Fort Messac na rieke
Ohio, neďaleko dnešného mesta Metropolis,
urobili pochod do Fort Kaskaskia dlhý 125
míľ za ten istý čas a v tých istých dňoch
mesiaca, ako to spravili Clark a jeho hraničiari
na pôvodnej ceste v roku 1778.
Boughton bol členom Amerických
horských mužov (America mountain men) od
marca 1972, od vzniku tejto organizácie. Od
roku 1974 do 1980 pôsobil z poverenia
východnej časti AMM ako Segundo
východného územia. Počas tohto obdobia
Hawk aktívne staval silnú organizáciu vo
východných štátoch a podporoval streľbu z
mechanických zbraní, poľovanie, vodáctvo,
horolezectvo a táborenie. V roku 1983 bol
zvolený do úradu El Capitan AMM.
Hovoril som, že môj pradedo Oris
Horatio Boughton, vykonávajúci také domáce
povinnosti, ako držať ma v lone a niekedy,

keď ho zápal kĺbov príliš netrápil, dával mi
pomocou kolena lekcie jazdy na "konskom
chrbte". Ako iste tušíte, bolo to vtedy, keď
mojím sedlom bola trojrohá bavlnená plienka
zapnutá okolo pásu. Vo veku jedného roka
som ešte nemal vyvinutý vzťah k ranej
americkej histórii a horským mužov, a Oris
Horatio umrel rok po mojom narodení, takže
som sa ho nemohol spýtať mnohé veci, ktoré
by som teraz chcel. On bol človek vonkajšku
v pravom slova zmysle a v rodine zaniklo
mnoho príbehov o jeho detstve v miestach
dediny Indiánov Senecca Gannaro, ktoré je
známe ako Boughton Hill neďaleko mesta
Victor v západnom New Yorku. Ale najradšej
som mal príbehy o jeho cestách s bratom na
západ počas zlatej horúčky v 49-tom.
Jedna z mnohých otázok, na ktoré
by môj veľký starý otec mohol odpovedať, sa
týka rozličných spôsobov zakladania ohňa bez
zápaliek. Vieme, že zápalky neboli do
polovice 19. storočia bežné. Cítili ste niekedy
pálčivú potrebu poznať spôsoby používané
pred 150 rokmi na založenie ohňa? Dnes je už
príliš neskoro pýtať sa našich vzdialených
predkov, ale našťastie niektorí z nich - ale
bolo ich samozrejme len veľmi málo zanechalo písomné záznamy popisujúce
techniky zakladania ohňa.
Po mnoho rokov som teraz nemal v
lese do činenia so zápalkami a zapaľovačom,
preferujúc samozrejme jednoduché metódy
založenia ohňa. Toto vyhýbanie sa moderných
spôsobom založenia ohňa nebolo samozrejme
bez úžitku. Vyvolalo u mňa väčší záujem o
poznávanie alternatívnych materiálov a
techník, ktoré ma naopak viedli k výskumu
poznatkov z prvej ruky a osobných vyprávaní
dávnych bádateľov, hraničiarov a stopárov,
aby som objavil, ... ďalej nabudúce.
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