USTANOVUJÚCI SNEM SLOVENSKEJ LIGY LESNEJ
MÚDROSTI.
Zasnežená krajina okolia Turca sa
už ponárala do mrazivej tmy, keď
sa 29.12.1992 na snemovisku
ožiarenom hviezdnatou oblohou a
mesiacom,
volaní
snemovým signálom
zišli woodcrafteri i
záujemcovia o ideály
lesnej múdrosti z
celého Slovenska.
Posvätný
hrejivý
oheň Veľkého ducha
bránil
pazúrom
mrazu,
aby
neprenikli do tiel zástupcov
Bratislavy,
Martina,
Žiliny,
Popradu, Spišskej Novej Vsi, Trnavy a iných kútov našej krajiny.
Po zapálení ohňa a fajkovom
obrade sa ujal slova Edo, aby
vysvetlil
prítomným
dôvody
stretnutia a príčiny, prečo je nutné
spoločnú
organizáciu
československých woodcrafterov
rozdeliť na dve nové združenia.
Predstavením
sa,
schválením
programu a dohodnutí spôsobu

hlasovania sa začalo odvíjať dlhé
klbko rokovania schvaľovaním
názvu a stanov novej organizácie.
Bol schválený návrh prípravného
výboru a nová
woodcrafterská
organizácia
sa
volá "Liga lesnej
múdrosti" a v
styku
so
zahraničím
používa
názov
"The Woodcraft
League
of
Slovakia". Stanovám sme venovali
už dopoludňajšie rokovanie a tak
sme len hlasovali o drobných
doplnkoch a zmenách pôvodných
stanov
LLM-WLCS.
Najpodstatnejšími úpravami je
zrušenie kategórie "rodinný kmeň"
pre jeho obsahovú nejasnosť a
niektoré úpravy v právomociach a
činnosti náčelníctva.
Širšia debata sa rozpútala okolo
Vnútorného poriadku a došlo tiež k
viacerým zmenám pôvodného

stal Dodo, náčelníkom Edo,
ohnivcom (aj napriek pokusu o
útek za Monikou) Tulipán a
hospodárom Modok. Zároveň bol
vyhlásený "konkurz" na tiež
neplatené miesta pismáka a
jednateľa Ligy, ktorých by bolo
možné kooptovať do náčelníctva.
Ostatné miesta (náčelník pre detské
kmene a náčelník Lesnej školy)
ostanú zatiaľ neobsadené a budú
dočasne spoločné s LLM pôsobiacou v Českej republike.
Dohoda s náčelníctvom LLM v ČR
bude zahŕňať aj ďalšie spoločné
aktivity a o jej presnom znení budú
členovia informovaní hneď po jej
uzavretí.
Udeľovanie pôct a titulov prebehlo
veľmi rýchlo, lebo v predošlý večer
na sneme kmeňa Ďaleká cesta ich
bolo priznaných veľa, vrátane troch
titulov Veľkých sagamorov.
Po
obsažnej
diskusii
sme
ustanovujúci snem slovenskej Ligy
lesnej múdrosti ukončili modlitbou
kmeňa Omaha.
Po ustanovujúcom sneme LLM je
naša členská základňa pomerne
slabá k doterajším členom LLMWLCS pribudlo niekoľko členov z
Trnavy, Spišskej Novej Vsi a hlásia
sa záujemcovia aj z ďalších miest,
pričom nie všetky stráže už
potvrdili svoj záujem vstúpiť do
slovenskej Ligy. Pre krátkosť doby
medzi prvým kontaktom (na

textu. Napríklad je vypustený
termín "Bratstvo Veľkej lóže"
nejasne definované v §6, registrovaným kmeňom je umožnené
zapaľovať snemový oheň aj
kresadlami
či
iným
čistým
spôsobom, náčelník je považovaný
za člena kmeňovej rady, ... Asi
najvýraznejšou zmenou, aj keď asi
len dočasnou je ustanovenie, že
kmeň môže vzniknúť a byť v Lige
zaregistrovaný, aj keď nie všetci
jeho členovia majú ukončený
zasväcovací chodník. Musia si ho
však ukončiť v stanovenom termíne
a splniť ďalšie požiadavky, aby
zástupca kmeňa mal právo hlasovať
na sneme.
Problematickým bodom sa
zdalo byť určenie výšky členského
príspevku. Pri neistom kurze
koruny sme sa dohodli na troch
typoch príspevkov - plnom,
polovičnom a rodinnom členskom.
Polovičné budú platiť členovia bez
príjmov a v rámci rodinného
členského jeden zárobkovo činný
člen platí plnú sumu a ostatní jeho
priami príbuzní (deti, súrodenci,
manželka) platia polovicu. Výška
plného členského bola dohodnutá
na 100 korún na rok, za čo člen
dostane bezplatne bulletin Modrú
oblohu, preukaz a noví členovia
odznak a základné materiály Ligy.
Voľba
náčelníctva
dopadla
nasledovne: predsedom ÚROP sa
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spoločnom táborení v októbri)
niektorí záujemcovia o woodcraft
ešte nemajú splnený zasväcovací
chodník a tak sme na sneme nemali
možnosť prijať žiadne nové stráže.

To sa však určite zmení na
najbližšom sneme Ligy.
Edo

Kto všetko je v LLM?
skutočne, si spravíme obraz na
prvom sneme Ligy začiatkom júla.
Pre lepšiu informovanosť a
umožnenie priamych vzájomných
kontaktov
uverejňujeme
ich
zoznam, adresy a kmene, ktorých
sú členovia alebo pri ktorých
pôsobia:

Liga lesnej múdrosti, pôsobiaca na
Slovensku, má zatiaľ neveľa
členov.
Priamym
prevodom
členstva z LLM-WLCS alebo
vyplnením prihlášok za mesiac jej
pôsobenia od ustanovujúceho
snemu máme zatiaľ 34 "dušičiek".
O tom, koľko máme členov

Blšák Dušan, Bellova 2, Martin, Ďaleká cesta
Buffa Peter, Rajecká 5, Žilina, Ďaleká cesta
Bulánková Petra, Szántoa 41, Bratislava, (Wappacomo Minal)
Buzalková Monika, Račianska 30, Bratislava, Wappacomo Minal
Buzalková Tatiana, Beňadická 8, Bratislava, Wappacomo Minal
Bučko Pavol, dr. I. Markoviča 7, Nové Mesto nad Váhom
Dulla J n, Jilemnického 23 Martin, Ďaleká cesta
Dúbravka Marcel, SNP 1429/12-6, Považská Bystrica
Eliáš Ľuboš, J. Slottu 13, Trnava
Fapšo Ján, SNP 1480/134-6, Považská Bystrica
Fapšo Rastislav, SNP 1480/134-6, Považská Bystrica
Hnátovič Fred, SNP 2, Holíč
Hochel Filip, Vígľašská 12, Bratislava, Wappacomo Minal
Ilavský Andrej, Nevädzová 7, Trnava
Ilavský Martin, Nevädzová 7, Trnava
Ivančo Radek, Sídlisko Juh C2/2 Vranov, Ďaleká cesta
Jakabovič Ondrej, Botanická 1, Trnava, záujemca
Jardanházyová Mária, Šášovská 2, Bratislava, Wappacomo Minal
Jurčaga Ivan, SNP 1448/52-3, Považská Bystrica
Kalnická Dita, Vígľašská 54, Bratislava, Wappacomo Minal
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Kalnická Zdeňka, Vígľašská 54, Bratislava, Wappacomo Minal
Karch Ján, Tatranská 7, Trenčín
Kindernaj Roman, Zákvašov 1518/51-10, Považská Bystrica
Kosorínová Martina, Estónska 32, Bratislava, Wappacomo Minal
Kováčová Lucia, Beňadická 10, Bratislava, Wappacomo Minal
Kubička Dušan, Thurzova 5, Martin, Ďaleká cesta
Lukačovič Milan, Makarenkova 149/17, Partizánske
Mikolay Tomáš, Beňadická 20, Bratislava, (Wappacomo Minal)
Slezáková Sylvia, Beňadická 8, Bratislava, Wappacomo Minal
Slobodníková Martina, Juraja Slottu 2, Trnava
Staroň Marek, Vígľašská 54, Bratislava, Wappacomo Minal
Staroň Michal, Víglašská 54, Bratislava, (Wappacomo Minal)
Stloukal Eduard, Stavbárska 36/205b, Bratislava, Wappacomo Minal
Stloukalová Viera, Stavbárska 36/205b, Bratislava, Wappacomo Minal
Šibík Jozef, SNP 1427/7-15, Považská Bystrica
Šoffa Ladislav, Dukel. Hrdinov 13, Košice
Václavek Ivan, Bajzova 10, Žilina, Ďaleká cesta
Václavek Ján, Májová 10, Žilina, Ďaleká cesta
Winter Vladimír, Zelenečská 30, Trnava
Zacher Jaroslav, J. Curie 735/37, Poprad, Ďaleká cesta

Zvitok brezovej kôry po prvý krát po slovensky!!!
Pred pár dňami sme si konečne po
dlhej dobe príprav a práce mohli v
tlačiarni prevziať prvý slovenský
preklad Zvitku brezovej kôry, teda
textu,
ktorý
je
základným
návodom
pre
stúpanie
woodcrafterov na Horu.
Knižka vyšla z prostriedkov
dotácie ktorú sme získali z MŠM
SR v rámci programov na podporu
aktivít detí a mládeže v roku 1992.

Táto Setonova publikácia by
nemala chýbať v knižnici žiadneho
woodcraftera či záujemcu o ideály
lesnej múdrosti. Získať ju môžete
na adrese redakcie bulletinu.
Členov LLM bude stáť 60 korún,
nečlenovia Ligy za ňu zaplatia 90
korún kolkovaných (k tomu ešte
pár mincí za náklady spojené s
balením a úhradou poštovného).
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Správy zo Seton Village
Dostali sme od Biminijiho informačný bulletin, ktorý vydala Dee Barber
Seton v Amerike. Je tu veľa zaujímavých informácií o stave a činnosti
woodcrafterských organizácií po celom svete, niekoľko užitočných adries,
hlbokých úvah ako aj pekných myšlienok. Snáď vás zaujme zamyslenie sa
nad "kritériami" woodcraftera vo forme básničky a môžete "prekádrovať"
sami seba. (Až neskôr sme zistili, že v češtine táto úvaha vyšla vo
Wampume Neskenonu).
Záujemcom môžeme poskytnúť fotokópiu tejto brožúrky za cenu
materiálu (vyžaduje však dobrú znalosť angličtiny).
Si woodcrafterom?
Áno, si, ak sa inšpiruješ každou formou života v prírode.
Áno, si, ak obrys modrých hôr na horizonte vzrušuje tvojho ducha.
Áno, si, ak ťa krása motýlích krídel napĺňa potešením.
Áno, si, ak ťa sledovanie klenby nočnej oblohy kolíše a napĺňa bázňou.
Áno, si, ak ťa okúzľuje nádhera a vôňa divorastúcich kvetov.
Áno, si, ak ti deň aj noc strávené vonku pod slnkom a mesiacom dávajú
silu.
Áno, si, ak ťa vietor a dážď neodstrašia od pôžitku prechádzky v lesoch.
Áno, si, ak ti pozorovanie prvého jarného kvetu prináša potešenie.
Áno, si, ak uprednostňuješ šum stromov pred vravou a ruchom mesta.
Áno, si, ak ani ropucha, pavúk v kúte či dážďovka nevyvolajú u teba
zhnusenie.
Áno, si, ak ti ani bodliaky, prhliaca žihľava, blato v slatine nezoberie
nadšenie z dňa vonku.
Áno, si, ak cítiš nádheru každej dúhy a krásu rannej hmly.
Áno, si, ak uctievaš snemový oheň, prameň čistej vody, chrám pod
korunami stromov.
Áno, si, ak máš rád slobodný, čistý život pod modrou oblohou.
Áno, si, ak ťa znechucuje nezmyselnosť a hrubá zábava.
Áno, si, ak sa odvraciaš od spoločenstva ľudí, smerujúcich k nesprávnym
alebo povrchným hodnotám.
Áno, si, ak ťa zarmucuje mláďa vypadnuté z hniezda.
Áno, si, ak ťa napĺňa hnevom a zahanbuje plienenie a ničenie prírody.
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Áno, si, ak ťa zraňuje nepoctivosť, zrada, klamstvo alebo pretvárka.
Áno, si, ak vítaš všetkých čestných, priamych ľudí ako svojich priateľov.
Áno, si, ak cítiš a prejavuješ súcit a pochopenie problémov iných.
Áno, si, ak zápas za tvoje čestné presvedčenie je tvojim životným
súbojom.
Áno, si, ak si sa rozhodol nezničiť žiadnu časť prírody okrem skutočnej
potreby použiť ju na účel, ktorá prevažuje hodnotu jej života.
Áno, si, ak zaobchádzaš citlivo s úprimným presvedčením iného, aj keď sa
líši od tvojho.
Áno, si, ak ponúkneš svoju schopnosť a pomoc v každej príležitosti
ľuďom a plánom, ktoré podľa teba majú zmysel a dobrý cieľ.
Áno, si, ak schválne nezlomíš konár, nezakalíš vodu, či nespôsobíš bolesť
inej osobe.
Ladislav Rusek
Projekty
Na základe vyhláseného konkurzu
na projekty podpory a ochrany
mládeže v Slovenskej republike
sme na Ministerstvo školstva,
mládeže a vedy odovzdali aj my (5
projektov za celú Ligu a niekoľko
ďalších za jednotlivé kmene)
niekoľko projektov zameraných na
získanie finančnej podpory našej
činnosti (v oblasti vydávania

Modrej oblohy a iných publikácií,
hradenia časti cestovných a
materiálnych
nákladov
a
podobne). O tom, nakoľko sa
pootvorí kohútik dotácie z
Ministerstva
sa
dozvieme
začiatkom marca a budeme o tom
informovať v niektorom z
budúcich čísel Modrej oblohy.

IČO
Registračné číslo na Ministerstve vnútra SR ani identifikačné číslo našej
organizácie sa zmenou názvu a stanov nezmenilo. Takže riadne kmene (s
náčelníctvom potvrdenou právnou subjektivitou) môžu v kontaktoch s
inými právnickými osobami používať IČO 30778123 alebo si vybaviť
vlastné identifikačné číslo.

6

Rozprávky orlích pier
Krásna
kniha
Siouxských
rozprávok, ktorú sme propagovali
na táborení nositeľov titulov sa
zdá
byť
momentálne

nezohnateľná. Musíme sa preto
ospravedlniť, všetkým, čo ju od
nás chceli za to, že ich požiadavke
nemôžeme vyhovieť.

Malá inšpirácia pre korálkovanie:

Ak viete o niekom, kto má záujem stať sa woodcrafterom, poskytnite mu
okrem podrobných informácií o woodcrafterskom hnutí a Lige lesnej
múdrosti aj túto prihlášku:
Tlčhuba
• na zimnom táborení pri
Sklenom sa udialo veľa
humorných príhod a tak
nečudo, že do tejto rubriky
máme dnes veľa príspevkov. A
to ešte čakáme na príspevky od
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priateľov, ktorí márne blúdili v
lesoch okolo Skleného ...
• na zimnom táborení Ďalekej
cesty si Modok žil so svojimi
dvoma
sqaw
v
tee-pee
závideniahodne: starali sa o

• všeobecne platný Monikin
poznatok zo zimného táborenia:
"Keď Dodo odíde z tee-pee,
oheň prestane dymiť". (pán
Murphy by bol nadšený!)
Vierka

jeho kondíciu tým, že často
večer dlho do noci štiepal drevo
na menšie kúsky, aby tak
nedymilo. Jeden večer sme
opäť počuli buchot sekery
zvonka, keď tu na naše tee-pee
zaškriabala
Vlnka
s
nasledovnou prosbou o čaj
"Náš náčelník ma poslal po čaj
a odkazuje Vám, že druhá sqaw
rúbe drevo." Nastal výbuch
smiechu. Nuž, Modok si to asi
vie zariadiť... Dokonca tvrdí, že
mužský rod od sqaw je skvost.
(To je zrejme on sám.)
Monča
• na tom istom tábore chlapi pod
Dodovym vedením pripravovali
saunu na Silvestra. Podarilo sa
im tak rozžeraviť kamene
(pôvodne mali byť dve várky
saunujúcich sa), že len čo do
nej vliezli, tak hneď aj veľmi
chytro vyliezli a nestihli ani
naliať na kamene vodu. Tak
sme tam v 20 stupňovom mraze
čakali pri ohni nahí, kým sa
kamene ochladia. Aj potom
som mala jedno koleno viacmenej upečené.
Monča
• Monika po pobyte u Ďalekej
cesty došla k zisteniu, že oheň
reaguje na počet ľudí, ktorí sú
okolo neho. Čím viac ich je tým viac dymí.
Edo

Čo nájdete v budúcom čísle
Modrej oblohy?
• popis Slnečného tanca od Julie
M. Buttree (z knihy The
Rhythm of the Redman, ktorej
spoluautorom
je
Ernest
Thompson Seton)
• snáď dobré správy o dotácii
• ďalší diel prekladu o zakladaní
ohňa netradičnými spôsobmi
• príspevky, ktorých autormi
môžete byť aj vy

Vyšlo: február 9, 20043
Adresa redakcie bulletinu pre
vnútornú potrebu členov Ligy
lesnej múdrosti:
Edo Stloukal, Stavbárska 36/205b,
821 07 Bratislava
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