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Kontrola na tábore

Glejty na Zasväcovací chodník

Trojčlenná prepadovka z náčelníctva Ligy
vystihla neprítomnosť náčelníka kmeňa
Wappacomo Minal (odskočil si pracovne do
Západných Tatier) a
práve vtedy prišla na
kontrolu ich letného
tábora, ktorému mnohí
členovia
z
"nevysvetliteľných"
príčin hovorili pracovný
tábor.
Po počiatočnej nervozite
napätie poľavilo a dva
spoločne strávené dni
boli všetkým na osoh. Hrali sme spolu mnohé
hry a viedli diskusie, ktoré boli prínosom snáď
obom stranám.
Logan, Hechakapa a Ještěrka boli prekvapení,
v akom teréne sa dajú postaviť tee-pee,
zadýchali sa stúpaním do bielokarpatských
kopcov, snáď ich aj prekvapilo každodenné
táborové pow-wow, na ktorom sa členovia
nášho kmeňa venovali rôznym duševným
otázkam a problémom. Zistili sme, že výklad
Zvitku malej lóže nie je zďaleka jednoznačný
a sám predseda ústrednej rady orlích pier
nesúhlasí s niektorými jeho bodmi. Nočná hra
dorazila aj tých, ktorým snáď ešte ostali
nejaké zbytky fyzických síl po celodennej
práci na príprave tyčí pre desať tee-pee.
Naučili sme sa ďalšiu verziu melódie
Večernej a Rannej piesne (kto vie koľkú už?),
...
Wappacomo Minal

Aj keď máme v našich kmeňoch mierne
odlišné podmienky pre priznávanie stôp
zasväcovacieho
chodníka,
na
našich
stretnutiach sme sa
dohodli o tom, že stopy
priznané u Ďalekej cesty
netreba opakovať v
kmeni
Wappacomo
Minal a opačne. Pre
lepšiu evidenciu sme
pripravili
glejty
potvrdenia kde náčelník
zaznamenáva priznané
stopy.
Edo

Už len dva?
Dostal som smutnú správu - kmeň Crow
Creek sa na svojom sneme 12.9.1992 rozhodol
ukončiť členstvo v Lige lesnej múdrosti. Časť
jeho členov sa vraj chce venovať trampingu a
zvyšok Indiánom - ale nikto z nich woodcraftu
v takej podobe ako to chce Liga. Keďže
vystúpenie z Ligy podľa našich stanov
znamená aj zánik členstva v združení, naše
rady sa zmenšili na členov dvoch kmeňov Ďaleká cesta a Wappacomo Minal.
Na Zintkalovom dopise ma trápi hlavne
otázka, či sa nechcú venovať woodcraftu
podľa predstáv Ligy alebo lesnej múdrosti
podľa ideálov Setona. Snáď zaženie chmáry z
mysle Zintkalov odkaz, že ich cesta povedie aj
naďalej prírodou.
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Všemožne sme sa snažili vyhnúť Barborskej obľúbenému kopcu, ktorý stojí medzi
Amonom a Plaveckým podhradím. Nevyšlo
to, a tak sme na strmom kopci zmenili taktiku
a teepee sme niesli na nosidlách. Ani vám
nebudem opisovať, ako sme sa dostali na
vrchol. Tam hore sme však totálne umorení
zhodili nosidlá s teepee na zem a už sme sa
chystali nasledovať ich. Nanabosko spolu s
Wakantankom nám však pripravili malé
spestrenie našej cesty. Ako teepee dopadlo na
zem, začalo sa kotúľať po holej lúke smerom
nadol. Kosťo, ktorý išiel za nami, mal ešte
šancu zachytiť kotúľajúce sa teepee. Keď ho
však dobehol, tak sa oň potkol a ono posilnené
impulzom sa rútilo k lesu stále rýchlejšie. Do
toho lesa sme vkladali svoje posledné nádeje.
Smola. Hore na lúke sa v smiechu a kŕčoch
váľala skupinka chlapíkov a teepee
poskakujúc medzi stromami mizlo v hlbinách.
Z táborenia Šunkotečapi-Ska
Ondrej

Podľa aktuálnych informácií z rôznych
zdrojov sa však počet kmeňov na Slovensku
zvýši, len čo si niektorí záujemcovia ukončia
Zasväcovací chodník.
Edo

Spoločné táborenie členov združenia
MANOKI
V dňoch 21.-25.10.1992 sa uskutočnilo
stretnutie členov združenia MANOKI.
Stretnutie sa konalo v Bielych Karpatoch na
táborisku kmeňa Wappacomo Minal za účasti
zástupcov dvoch kmeňoch a záujemcov o
cestu lesnej múdrosti. Nebol zastúpený kmeň
Crow creek, ktorý medzičasom vystúpil z
Ligy. Táborenie bolo zamerané na objasnenie
činnosti Ligy a Združenia pre nových
záujemcov a hľadanie novej cesty samotného
združenia Manoki po pravdepodobnom
rozpade štátu.
Táborenie sa vydarilo, ba zastihol nás aj prvý
sneh. Škoda len, že zvýšilo tak málo času na
výlety do okolia. Väčšina zúčastnených sa
rozišla domov v nedeľu popoludní a na
táborisku zostalo do utorka niekoľko
"skalných" členov kmeňa Wappacomo Minal.
Stretnutie členov združenia Manoki bolo
ukončené modlitbou kmeňa Omaha.
Dodo

Bude Liga alebo Ligy?
Politici sa hádajú, krútia sa, menia stanoviská
a často aj názory... Čo na tom, veď tí pred
nimi boli ešte bezcharakternejší. Dalo by sa na
nich hľadieť aj takto a vlastne si ich nevšímať
- kým máme kde táboriť, kde tráviť voľný
čas. Horšie je, že politika má vplyv na
bezprostrednú
existenciu
Ligy
lesnej
múdrosti, ktorá nesie vo svojom názve meno
dané samým Setonom - The Woodcraft
League of Czecho-Slovakia.
Bude Liga pôsobiť v doterajšej podobe a pod
starým menom na území dvoch štátov, alebo
si zmenená politická situácia vynúti vznik
dvoch organizácií? Aj o tejto naliehavej
situácii jednali zástupcovia woodcrafterských
kmeňov na Slovensku spojených v združení
Manoki pri ohni v tee-pee postavenom v
hlbokých a pokojných bielokarpatských
lesoch.

Deň s malým kúzlom
Pritrafili sa jesenné prázdniny, nuž sme sa
vybrali po prvý raz pod vlastné teepee. A
keďže to bolo prvý raz, tak sme všetko, tyče,
kolíky, ihlice, museli urobiť a podľa možnosti
ešte v ten deň. Pretože značkovaná cesta na
Amon sa túlala snáď po všetkých okolitých
kopcoch, rozhodli sme sa pre priamy smer.
Veľmi sme sa spoliehali na osvedčený
indiánsky vynález - travois. To bola chyba.
Indiáni mali kone. Aj my síce jedného máme,
ale Tašunka čikalan s nami táboriť nešiel.
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Keďže proroci neexistujú (aspoň nie v našich
kmeňoch), museli sme postupne prebrať
všetky možnosti vývoja - od tých najlepších
až po najmenej priaznivé.
Dá sa predpokladať, že na táborení bratstva
veľkej lóže (nositeľov titulov vyšších ako
Sagamor) budeme musieť jednať s
náčelníctvom Ligy o týchto smutných
záležitostiach, a tak boli daždivé a pochmúrne
dni
v
Bielych
Karpatoch
vhodnou
príležitosťou na zjednotenie názorov a
stanovísk slovenských woodcrafterov.
Po dlhej debate sme sa zhodli, že
pravdepodobne
najschodnejšou
a
najvhodnejšou cestou bude preformovať
združenie Manoki na Ligu lesnej múdrosti
Slovenska, ktorá bude udržiavať veľmi úzke
styky s Ligou lesnej múdrosti Čiech, Moravy
a Sliezska (toto je len pracovné pomenovanie)
a tieto dve organizácie by mohli mať niektoré
spoločné orgány (napríklad ústrednú radu
orlích pier), spoločný časopis, jednotné
stanovy a pod.
Otázne a zatiaľ nejasné je stanovisko tej
väčšej a početnejšej časti LLM-WLCS,
pôsobiacej na území Českej republiky.
Myslím však, že každému pôjde o dobrú vec.

Táborenie nositeľov titulov
O tom, ako bolo na stretnutí nositeľov
titulov lesnej múdrosti vyšších ako
sagamor, čo toto stretnutie prinesie pre
činnosť woodcrafterov, či dôjde k
zmenám v Zvitku brezovej kôry (zmeny a
doplnenia činov a majstrovstiev) a ako sa
vyrieši pôsobenie Ligy lesnej múdrosti,
ktorá nesie v názve "of Czecho-Slovakia"
po zániku Česko-slovenska, ktoré sa
uskutoční 21.-22.11.1992 v Brdách na
táborisku Bieleho Wampumu neďaleko
Dobříša sa dozviete v budúcom čísle
Modrej oblohy.

Tlčhuba
• pri večernom oddychu a debate po
celodennej drine pri výrobe tyčí na
tee-pee na pracovnom tábore kmeňa
Wappacomo
Minal
sa
Marek
pochlapil výrokom: "... každý by mal
denne vyrobiť aspoň jednu Sysu...",
pričom mal na mysli tee-pee-ovku a
Sysa sa mu asi motala po rozume
• po spoločnom táborení združenia
Manoki v Bielych Karpatoch mali
niektorí z nás ešte viac pokrútené uši
ako normálne. Zavinili to kamaráti z
Trnavy, ktorí nás šokovali ich
ľubozvučnou slovenčinou, na ktorú
by bol veľmi hrdý aj sám Bernolák.
• najväčší šok na vyššie spomínanej
akcii zažila Maťa, ktorá nemohla prísť
na chuť horkokrvnosti Bielych Vlkov
a do extázy (či skôr do kŕčovitého
stuhnutia) ju dostal Ondro, keď sa
umyl v potoku a pobehoval v
krátkych rukávoch, hoci vôkol ležala
snehová perina
• náčelník kmeňa Wappacomo Minal sa
zariekol, že už nikdy nebude
odchádzať z akcie posledný, lebo v
poslednej dobe mu na táborisku vždy
ostali poriadne špinavé kotlíky s
trochou jedla na odškodnenie
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líčidla
amerického
(Phytolacca
americana), vysušené ihličie a suchý
mach. Sú neúčinné. Všetky tieto veci, ak
sú suché "do špiku kosti", robia "malé"
triesky, ale viesť čitateľa k viere, že sú
schopné chytiť a udržať iskru hodenú
kremeňom a oceľou je len pokračovaním
nebezpečného mýtu.
Nikto nepochybuje o skutočnosti, že
práchnivá ľanová alebo bavlnená látka je
najvhodnejším lapačom iskier, aký
môžeme získať. Môžeme zabaliť dostatok
práchnivej látky do plechovky 4x3x0,5
palca na zapálenie tucta ohňov, fajok a
cigár. Na ich zapálenie nemusíme použiť
pušný prach a kresadlo. Ale musel tam
byť prírodný materiál rastúci takmer
všade, ktorý lesní muži a priekopníci
mohli použiť, keď im došla práchnivá
látka. Čo to je? Nikde nenechali
výraznejšiu stopu o tomto predmete. U
Charlesa Goodnighta som našiel jediný
záznam, v ktorom sa hovorí: "Ak
nemáme žiaden materiál z látky, mali by
sme
zuhoľnatieť
koreň
topoľa
deltovitého, ktorý bude chytať ako trúd,
pomocou ktorého zapálime zapaľovaciu
látku, cédrovú kôru, práchnivé drevo
alebo trávu." Vyskúšal som práchnivé
drevo v prirodzenom stave z mnohých
druhov stromov a ešte som nenašiel také,
ktoré by chytilo a držalo iskru. Ak je však
práchno najskôr zuhoľnatené, drží iskru
veľmi dobre. Podľa toho si myslím, že
trúd, tak často uvádzaný v danej
literatúre, bol pred použitím na
zapaľovanie ohňa zuhoľnatený. Druh
dreva nie je taký dôležitý, ako jeho stav.
Teda väčšina druhov dreva poskytuje
dobrý práchnivý materiál, ak je úplne
rozložené a porózne a váži ...

Druhé pokračovanie prekladu článku
The Firemaking od W. H. Boughtona
V prvej knihe The Book of Buckskinning
som napísal podrobný popis, ako urobiť
dobrú práchnivú látku, ale pre toho, kto
to nečítal, veľmi stručne uvádzam
metódu: Použite konzervu objemu 1-2
libry so zatlačiteľným viečkom. Prevŕtajte
vo viečku otvor široký 1/16" a druhý na
dne plechovky. Použite 100% čistú
bavlnenú látku, lebo syntetická látka nie
je vhodná. Z látky nastrihajte kúsky 4" x
6" a nahádžte ich do plechovky. Uzavrite
viečko. Oviňte železný drôt okolo
plechovky a nechajte 2-3 stopy ako
rúčku. Konzervu umiestnite do ohniska.
Z dier začne vychádzať dym. Pomocou
drôtov meňte často polohu nádobky v
ohni, aby sa látka spálila rovnomerne.
Pokračujte v menení polôh až do úplného
zmiznutia dymu. Vyberte nádobu z ohňa
a nechajte ju vychladnúť bez otvorenia
viečka. Ak látka nie je úplne čierna v
celom objeme, vráťte ju do horúcejšieho
ohňa. Upozornenie: Látku neprehrejte,
lebo sa pri narábaní rozpadne.
Uspokojivých náhrad za práchnivú látku
je veľmi málo, alebo takmer neexistujú.
Prírodné materiály uvedené ako práchno
vo väčšine kníh o prežití v divočine v
skutočnosti nesplnia službu, ktorá sa od
nich očakáva.
Nechceme nikoho odraďovať od hľadania
prírodného práchna, ale varujem vás pred
stratou drahocenného času v núdzi pri
skúšaní chytiť iskry do takých materiálov,
ako sú myšie a vtáčie hniezda, vlasovité
vlákna floridskej kapustovitej palmy,
práchnivé drevo, suchý lišajník, semená
bodliaka, mliečnik, pálka, topoľ deltovitý,
suché kvety a listy zlatobyle, rozdrvená
kôra a cédrová kôra, zrelé hlavičky
páperníka a kavyľa, jadro bazy čiernej a

Tretie pokračovanie nabudúce
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