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... Zaobchádza so svojou matkou, Zemou
a so svojim bratom, nebom,
ako s vecami na predaj a na drancovanie,
predáva ich ako ovce či lesklé perly ...
náčelník Seattle v roku 1855 o belochoch
4. snem LLM
Od ustanovujúceho snemu LLM na Slovensku
na prelome rokov 1992/93 uplynuli už tri obdobia
letných táborov. Ťažko povedať, či je to veľa
alebo málo z hľadiska profilovania nášho hnutia
v slovenských podmienkach.
V každom prípade to však bol
veľmi dobrý dôvod na
stretnutie sa pri snemovom
ohni a na vážnu reč o ďalšom
smerovaní
Ligy
na
Slovensku.
Na júnovom stretnutí náčelníctva Ligy sme určili
termín konania výročného
smenu na trojicu voľných dní v septembri a
ostávalo len dúfať, že poveternostné fronty to
zoberú na vedomie a zariadia nám priaznivé
počasie.
V piatok ráno však vytrvalo pršalo (aspoň
v Bratislave a priľahlých končinách). Keď som
nakladal do auta batohy a teepee, vyhliadky na
príjemný víkend sa rozplývali v nevľúdnom
počasí. Peti a Zuzke z nášho kmeňa som
poradil, aby šli radšej domov, ale dievčatá sa
rozhodli vytrvať a prejavili tak odolnosť a
odvahu, ktorú by im mohli závidieť aj niektorí
chalani.
Po poludní sme konečne dorazili k nášmu
táborisku v Bielych Karpatoch, kde sme ešte
pred nedávnom strávili suchý a slnečný august.
V tento deň pršalo celou cestou, úpätia kopcov
ležali v ťažkých oblakoch, ale napodiv za Ilavou
dážď prestal.

Pod strechou neďaleko od táboriska sme objavili
postávajúceho Orla, ktorý nám ochotne šiel
pomôcť so stavbou teepee. Avšak pohľad na
zvyšky napílených tyčí na jedno teepee v lese
nám vlial do sŕdc smútok. Je
to smutné, že sa na ne niekto
ulakomil už pár dní po skončení nášho tábora, veď takmer
každý v najbližšej dedine,
Červenom Kameni, vie, že
tam už štyri roky organizujeme
tábory pre deti. Ale to isté sa
nám stalo aj mesiac pred
prázdninami...
Postavili sme teepee, pohodlne sa zabývali,
vykresali oheň a typovali sme, či ešte niekto
príde. Jasné bolo, že príde len ten, komu na
existencii a forme LLM na Slovensku skutočne
záleží. Ale neostali sme našťastie sami. Ešte
v piatok večer sa vo vchode nášho teepee
objavila Jačkova kučeravá hlava a zaznel
Tulipánov nákazlivý smiech. O niečo neskôr
sme sa zvítali aj so štvoricou dvojnožcov a
jedným štvornožcom z Trnavy.
Večer sme strávili rozhovorom hriatí príjemným
teplom ohňa. Rozprávať sme sa skutočne mali
o čom - veď s niektorými sme sa nevideli od
posledného ligového snemu.
Výdatný nočný dážď našťastie nevydržal do
rána a hoci bolo chladno a vlhko, v sobotu už
nepršalo, ba dokonca chvíľami svietilo slnko.
Dopoludnia sme sa venovali otázkam, ktoré som
nastolil v liste náčelníkom a strážcom ohňov

ešte pred snemom. Všetci sme sa zhodli na tom,
že Ligu by mala viesť Rada náčelníkov, v ktorej
bude mať zastúpenie každý riadny kmeň. Okrem
týchto náčelníkov bude mať hlasovacie právo
v Rade aj strážca ohňa Ligy a predseda
ústrednej rady orlích pier. Rada sa bude
schádzať aspoň štyrikrát ročne a bude riešiť
všetky problémy, ktoré sa budú týkať Ligy a
lesnej múdrosti na Slovensku a pripravovať
akcie na širšej platforme. Zasadania Rady sú
prístupné všetkým členom LLM.
Po obedňajšej prestávke sme sa pustili do
problému, ktorého (či skôr reakcie na ktorý) som
sa značne obával. Tí z vás, ktorí boli na
minuloročnom sneme, iste chápu prečo. Reč
bola o Zvitku brezovej kôry a v tej súvislosti aj
o poslaní, úlohách a činnosti Ústrednej rady
orlích pier. Diskusiu oživil príchod dvoch tretín
slovenských sachemov - Modoka a Mladého
Pantera. Bola to skutočne živá, obsiahla a
konštruktívna debata - priznám sa, že po
vyostrenej diskusii spred roka som to nečakal a
ani som vlastne nechcel, aby sme sa venovali
až tak širokému okruhu problémov. Bolo však
vidno, že výmeny názorov zanechali dojem na
každom a ich aktéri sa k nastoleným otázkam
často v priebehu roka vracali. Po dvoch
hodinách sme dospeli k dohode podstatne
meniacej spôsob práce so Zvitkom brezovej
kôry (toľko diskutované inovácie a rozširovanie
sú konečne vyriešené) a nanovo sa definovali
poslanie a kompetencie Ústrednej rady orlích
pier. Najdôležitejšie zmeny sa dajú zhrnúť
v nasledovných bodoch:
• za pozoruhodný výkon hodný pocty, ktorý
nie je uvedený vo Zvitku brezovej kôry,
môže byť udelený čin alebo aj veľký čin.
Môže byť však priznaný až po schválení
Ústrednou radou orlích pier, ktorá rozhodne
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aj o jeho zaradení do príslušnej oblasti vo
Zvitku. Takéto činy môžu byť po prvýkrát
udelené len na sneme LLM a zároveň budú
presné podmienky pre ich splnenie
zverejnené
v našom
časopise.
Po
zverejnení už priznanie pocty za takýto
výkon nemusí schvaľovať ÚROP.
• Ústredná rada orlích pier dôkladne preverí
priznanie 1. titulu Sagamor v kmeni, ďalšie
tituly nebudú podliehať schváleniu ÚROP,
ale úloha udržiavať náročnosť pri stúpaní na
horu je prenesená na náčelníkov kmeňov a
predsedov kmeňových Rád orlích pier.
• ÚROP sa pri posudzovaní náročnosti
podmienok na priznanie pôct za nové činy
má právo i povinnosť obrátiť na odborníkov
v danej oblasti a požiadať ich o vyjadrenie
(možno to povedie k vzniku Poradného
zboru)
Po celodennom jednaní spestrenom len prípravou snemového ohňa, zaobstaraním dreva a
krátkymi pauzami na jedlo sme sa presunuli na
snemovisko, kde Tulipán zapálil oheň Veľkého
ducha a z neho sa rozhoreli svetlá krásy,
pravdy, sily a lásky. Na sneme boli zastúpené
kmene Ďaleká cesta, Wappacomo Minal,
Wabanaki a Osamelí.
Jednanie na sneme prebiehalo už celkom
hladko, veď väčšinu potrebných otázok sme
prebrali už v priebehu dňa a tak sme už len
hlasovaním slávnostne potvrdili našu dohodu.
Osamelí z Považskej Bystrice boli po splnení
požiadaviek zaradení medzi riadne kmene a
dostali zakladaciu listinu kmeňa. Prítomní
zástupcovia kmeňov zvolili za strážcu ohňa
Tulipána a Rada náčelníkov tajným hlasovaním
zvolila Eda do funkcie náčelníka Ligy lesnej
múdrosti.
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Opäť sa dotýkam chúlostivých miest, možno mi
to niekto bude mať za zlé, ale inak nemôžem.
Za viac ako 5 rokov od obnovenia činnosti Ligy
lesnej múdrosti v Čechách, na Morave a na
Slovensku sa množstvo rozvážnych diskusií i
vášnivých sporov dotýkalo práve deviatich
hlavných zásad lesnej múdrosti. Počul som
podivné formulácie o nadradenosti zásad nad
zákonmi, či opačný názor, že zásady sú menej
podstatné. Úvahy každého woodcraftera nad
nimi sú nevyhnutné - veď aby niekto vstúpil do
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Ligy lesnej múdrosti musí sa s nimi zoznámiť. Je
povinnosťou náčelníka dbať ma to, aby si overil,
či nováčik pozná a chápe zákony a rozumie
zásadám, alebo či ho do kmeňa ťahá len
stádový pud a hmlistá predstava dobrodružstva.
Problémy nastávajú vtedy, keď niekto (a navyše
s vyššou autoritou) začal vyzdvihovať len
niektorý bod zásad a odmietal akúkoľvek
diskusiu na danú tému.
Spôsobilo to veľa zla, a žiaľ kvôli ortodoxnosti a
neústupčivosti vtedajšieho náčelníctva odišlo

z československej ligy veľa dobrých ľudí, ktorí
by jej boli veľmi osožní. Na druhej strane je
takýto postoj užitočný pre udržanie vnútornej
integrity a jednoliatosti formujúcej sa organizácie
- otázne však je, do akej miery je potrebné.
Najostrejšie diskusie sa odohrávali okolo bodu
8, ktorý formuluje ideálny vzor: “Seton dal
svojmu hnutiu za vzor severoamerického
Indiána, lebo práve on spomedzi všetkých
prírodných národov dosiahol najvyššiu dokonalosť života v prírode. Je pre nás inšpiráciou
nielen kvôli svojmu majstrovstvu kultúry materiálnej, ale aj duchovnej” - z čoho podaktorí
vyvodzovali: “iba Indián a nikto iný než Indián” a
preto podľa nich v Lige nebolo miesta pre iný
prúd. Myslíte si, že by Čierny Vlk sám seba
spomínal v hlavných zásadách? Jeho meno sa
ocitlo aj v piatom bode, kde stojí: “...K realizácii

stanovených úloh slúži Zvitok brezovej kôry,
Setonom vypracovaný systém dôkazov...” A
opäť práve formulácia piatej zásady vyvoláva
dodnes polemiky - Zvitok brezovej kôry a v ňom
ponúknuté stúpanie na horu cieľom alebo
prostriedkom našej činnosti.
Pred troma rokmi sme zistili, že tradované
znenie zákonov lesnej múdrosti sa nezhoduje
presne so Setonovou formuláciou a na sneme
sme sa slávnostne vrátili k pôvodným zákonom.
Už predtým sme viacerí cítili, že aj hlavné
zásady niekto preformuloval a dodal im niečo
svoje, čo nepochádza od Setona. Pátranie trvalo
trochu dlhšie, ale dnes máte možnosť zoznámiť
sa s prekladom pôvodného znenia deviatich
hlavných zásad lesnej múdrosti.

1. Hnutie je určené predovšetkým na oddych, obnovu telesných a duševných síl.
2. Táborový život. Táborenie je jednoduchý život redukovaný na skutočné potreby a zároveň je
vyvrcholením pobytu v prírode.
Táborenie dnes nie je veľmi populárne, pretože muži si predstavujú, že je možné len po
nákladnej ceste do divočiny a ženy si myslia, že pre ne nie je vhodné, že je špinavé a
nebezpečné.
Je to však omyl. Vznikol preto, lebo táborenie nie je chápané ako umenie. Ak ho robíte
rozumne, stane sa táborenie lacnou a príjemnou cestou životom, ako aj telesnou a duševnou
spásou pre tých, ktorí sú vyčerpaní alebo zlomení drinou unáhleného sveta.
Divočina je ideálnym miestom na táborenie, ale veľký prospech môžeme získať aj životom
v stane na mestskom pozemku, pri dome alebo aj na rovnej streche domu.
3. Samospráva pod vedením dospelých. Kontrola z vonku je úbohosťou, keď môžeme mať
kontrolu vnútornú. Preto sa na tábore snažíme čo najskôr zaviesť samosprávu. Pri rozhodovaní
má hlas každý plnoprávny člen.
4. Kúzlo táborového ohňa. Čo je tábor bez táborového ohňa? - chladné miesto v krajine, kde sa
stretlo niekoľko ľudí.
Keď sa prvý divý ľudoop postavil a začal vzpriamene chodiť - stal sa človekom a táto veľká
udalosť bola vyznačená a ohraničená zapálením prvého táborového ohňa.
Milióny rokov pozerali naši predkovia do tohoto blahoslaveného ohňa, zdroja a symbolu svetla,
tepla, bezpečia, priateľského stretnutia, rady. Celá posvätnosť predstáv, krbu, rodiny, domova
predkov sa sústreďuje v jeho plameni a väzba k domovu slabne s vyhasnutím domáceho ohňa.
V ústrednom kúrení ani vo vodovodnom kohútiku či v imitácii polena v plynovom krbe nemôžeme
nájsť kúzlo. Len posvätný oheň predkov má silu dotknúť sa a rozohrať struny pradávnych
spomienok. Keď ľudia sedia spolu pri táborovom ohni, zdá sa im, že sa zbavujú všetkých
moderných formalít a zvykov a vracajú sa k jednoduchosti - aby sa stretli človek s človekom - a
ukázali obnaženú dušu. Vaši spoločníci pri táborovom ohni získajú vaši lásku alebo nenávisť, ale
väčšinou to bude láska; a pri pokojnom spoločnom táborení vznikne pevné puto priateľstva akokoľvek vzdialené môžu byť vaše svety.
Táborový oheň preto stredom, ohniskovým bodom všetkých dávnych, jednoduchých
bratstiev. Nezabudneme využívať jeho kúzelnú silu.
5. Woodcrafterské ciele. Uvedomiac si, že hlavným cieľom výchovy je ľudskosť a nie učenosť,
sme našli tie ciele, ktoré rozvíjajú najkrajšie vlastnosti, najdokonalejšiu telesnú stavbu a za
ktorými sa dá ísť v prírode, ktoré, jedným slovom, formujú ľudskosť (mužnosť, človečenstvo).

6.

7.

8.

9.

Takmer každá logická úvaha nás viedla predovšetkým k woodcraftu - teda k woodcraftu
v širokom zmysle - ponímajúcom všetky schopnosti všestranne rozvinutého človeka prírody jazdenie, lov, tábornícke umenie, stopovanie, horolezectvo, indiánske umenie, prvá pomoc,
znalosti o hviezdach, signalizácia a plavba na člnoch. K tomu pridávame atletiku a všetky zdravé
športy v prírode, vrátane plavby a mototuristiky, štúdium prírody, v rámci ktorého je dôležitou
vetvou fotografovanie divo žijúcich zvierat, ale predovšetkým hrdinstvo.
V týchto rôznych oblastiach uznávame vyše tristo skutkov alebo hrdinských činov a
členovia za ich získanie dostávajú pocty, ktoré sú dôkazom toho, čo dosiahli (pozri Woodcraft
Manual).
Pocty podľa kritérií. Princíp súťaženia je zodpovedný za veľa zlého. Vidíme ho dnes zúriť
v školách, kde je záujem o objavenie a podporovanie najlepších, kým väčšina študentov je
prehliadaná. To sú tí, ktorí potrebujú fyzický rozvoj a nedostáva sa im; tí, ktorí ho nepotrebujú, sa
rozvíjajú nadmerne. Výsledkom je veľmi nezdravý stav v mnohých oblastiach. Veľkej časti toho
sa dá predísť, ak sa pokúsime dostať všetkých jedincov na určitú úroveň. V našich nesúťažných
testoch nie sú súpermi ostatní kamaráti, ale čas a priestor, sily prírody. Nepokúšame sa poraziť
iných ale pozdvihnúť seba. Použitím tohoto princípu by sa ukončilo veľa hriechov, ktoré
v súčasnosti demoralizujú atletiku na školách. Preto sú všetky naše pocty udeľované podľa
všeobecných kritérií (ceny nie sú pocty). (pozri Woodcraft Manual)
Osobné vyznamenanie za osobné výkony. Túžba po sláve na najsilnejšou motiváciou divocha.
O civilizovanom človeku sa predpokladá, že by mal nájsť podnet k dokonalosti vo vyššom
princípe. Ale tí, ktorí veria, že ľudia našej rasy - netýka sa to chlapcov - sú civilizovaní v tom
najvyššom zmysle, by boli veľmi prekvapení v konfrontácii s konkrétnymi údajmi. Avšak ľudská
slabosť môže byť dobrý materiál, s ktorým sa dá pracovať. Rátam s takou skutočnosťou, aká je.
Všetci majú šancu na slávu pomocou kritérií, a my mu dávame znak osobného vyznamenania,
ktoré môžu všetci vidieť, mať a túžiť po ňom.
Hrdinský ideál. Chlapci vo veku od 10 do 15 rokov majú, podobne ako divosi, čisto telesné
ideály. Neviem, či som niekedy stretol chlapca, ktorý by nebol radšej Johnom T. Sullivanom ako
Darwinom alebo Tolstým. A preto prijímam túto skutočnosť a hľadám ideál, ktorý by bol fyzicky
silný, ale tiež čistý, statočný, hrdinský, už dobre známy, ktorý s istotou vedie k vyšším veciam.
Malebnosť vo všetkom. Mali by ste jej venovať veľmi veľkú pozornosť. Účinok malebnosti je
kúzelný a oveľa prenikavejší a neodolateľnejší, pretože nie je vnímaný rozumovo. Kúzlo titulov,
pestrosť odevov, krása obradov, vyjadrovania, tancov a piesní sú využívané všetkými cestami.

Tak čo vy na to?
Ak ste si toto znenie hlavných zásad porovnali
s momentálne platnými zásadami, ktoré sú
v nezmenenej
podobe
od
rozdelenia
československej Ligy, zistíte, že najväčšie
rozdiely sú práve v bodov vyvolávajúcich najviac
kontroverzií. Netvrdím, že Seton je ekvivalentom
absolútnej pravdy, ale ten, kto siahol na
pôvodné znenie, nemal šťastnú ruku a text tak
stratil svoju integritu. Skúsme sa spolu zamyslieť
nad definíciou ideálneho hrdinu. Nachádzate
tam formuláciu “len Indián...”? Seton spoznal
Indiánov, ktorí skutočne vynikajú (či skôr vynikali) harmóniou svojho života s prírodou,
pozoruhodnou duchovnou úrovňou. Keby bol žil
v polárnych oblastiach, zistil by, že Inuiti (my im
stále nesprávne hovoríme Eskimáci) sú rovnako
dokonale prispôsobení svojmu prostrediu, žijú
s nim v harmónii a ich duchovný život je veľmi
pozoruhodný. Rovnaké poznanie by ho čakalo

v Austrálii, kde boli domorodé kmene vystavené
podstatne
tvrdšej
“prevýchove”
bielym
plemenom. Ale prečo sa túlať inými kontinentmi
- v Európe máme tiež národ, ktorý žil donedávna
v úplnej zhode so svojim prostredím, mal vlastnú
kultúru a do konca minulého storočia i vlastné
náboženstvo, ktoré tam stále veľmi výrazne
pretrváva. Sú to Sámiovia, alebo ak chcete
Laponci, obývajúci sever Nórska, Fínska,
Ruska. Do veľkej miery ešte stále kočovný
národ, ktorý ešte stále žije v úzkom spojení
s prírodou. Keby ste mali možnosť vidieť ich
príbytky, náradie, ozdoby, žasli by ste podobne,
ako my vlani na expedícii na najsevernejší bod
Európy. V tejto súvislosti si ani netrúfnem ďalej
rozvíjať myšlienku, kam by spela kultúra
ostatných európskych národov, keby žili stále
svojimi ságami a povesťami, ktoré boli bez
pochýb návodom na život a odzrkadľujú vzťah
predkov k ich okoliu - ľuďom i prírode, veciam

zmyslovo vnímateľným i vzťahom len tušeným,
ktoré sa prejavovali v ich duchovnom živote.
Žiaľ, toto je zahalené závojom tisícročného
zabudnutia, počas ktorého sa pomaly strácala
spätosť človeka s prírodou, a pátranie po

N o vé
♦ Krátko pred výročným snemom sme dokončili
preklad
a
sadzbu
jednej
z troch
neoddeliteľných súčastí Zvitku brezovej
kôry nazvanej Organizačná časť. E. T.
Seton ju vydal v roku 1932 ako samostatné,
30. vydanie Zvitku. Relatívne útla publikácia
(má 15 strán formátu A5) má kapitoly
Posolstvo
náčelníka,
História
woodcrafterského
hnutia,
Myšlienka
woodcraftu, Organizácia. Je tu opis pieskovej
kresby, zasvätenia nových členov a ďalšie
neoddeliteľné
súčasti
fungovania
woodcrafterskej organizácie. Brožúrku si
môžete za 20 Sk objednať na adrese LLM.
♦ O tom, že obrovské množstvo myšlienok sa
dá zhromaždiť na veľmi malej ploche Vás
presvedčí české vydavateľstvo “Zvláštní
vydání...”, ktoré v edícii “S sebou” vydáva
knižky rozmerov 12 x 8 centimetrov, ale
zameriava
sa
na
hodnotné
práce
s množstvom hlbokých filozofických úvah.
Jedna z prvých ich publikácií sa nazýva
Jsme částí Země a môžete si tu prečítať reč
náčelníka Seattlea k prezidentovi Spojených

koreňoch je často takmer nemožné. Niektoré
návraty však možné sú, a stojí za to, pokúsiť sa
o ne. Nie je to cesta späť, ako by niekto mohol
tvrdiť.
Edo

k n i h y
štátov amerických v roku 1855. Ďalšími, pre
woodcraftera starajúceho sa aj o svoj
duchovný rozvoj, veľmi užitočnými knižkami
sú napríklad Hrdina jako božství (Ódin, pohanství a skandinávské báje) od Thomasa
Cardyleho a Šmajsova Kultura proti přírodě
(tri ekologické eseje). Upozorňujem vás, že
to nie je čítanie ľahké, ale vyžaduje si už
určitú úroveň poznania, inak knižky odložíte
po pár stranách, lebo im nebudete rozumieť
či chápať ich. Napriek svojej hodnote
duchovnej stoja knižky len okolo 30 až 40
korún
♦ Milovníkov indiánskych príbehov a histórie
upozorňujem na podstatne objemnejšiu knihu
(440 strán), ako boli predošlé. Je to kniha
Malý veľký muž od Thomasa Bergera, ktorá
je podľa informácie vydavateľa založená na
rozprávaní Jacka Crabba, posledného
žijúceho účastníka bitky pri Malom veľkom
rohu (teda Little Big Horn), ktorý mal v čase
rozprávania vyše 110 rokov.

Nám príbuzné organizácie
splavom rieky. Ďalšie informácie môžete zís♦ v septembri vzniklo v Bratislave združenie
kať u Eda.
FAUNIMA, ktorého cieľom je organizácia
táborov a expedícií s náročnejším programom, ♦ Kluby lesnej múdrosti - v Nitre pôsobia dva
ako aj vytváranie podmienok pre život
kluby hlásiace sa k lesnej múdrosti, ktoré sú
v prírode. K plánom združenia patrí aj príprava
súčasťou združenia Dúha. Vydávajú časopis
niekoľkých expedícií za polárny kruh vo
WONT. O ich činnosti a plánoch nemáme
Švédsku s týždňovým putovaním a týždňovým
presnejšie informácie, ale naše kontakty by
sme chceli v budúcnosti prehlbovať.

Fajka a fajkový obrad
Už dávnejšie mi boli kladené otázky ohľadne
samotnej fajky a fajkového obradu a už dlhší čas
mám napísaný článok do Modrej oblohy! ako
s fajkou zaobchádzať, z čoho ju zostrojiť.
Nakoniec som ale dospel k názoru, že nie

každý, kto si prečíta článok, môže hneď robiť
obrady a preto píšem toto vysvetlenie.
Samotná fajka, ako aj obrady s ňou spojené,
majú obrovský duchovný náboj. Nevhodným
používaním a prístupom dochádza k naru-

šovaniu samotnej podstaty, prečo bola stvorená.
Mnohí možno netušia, že stačí zdanlivo “málo”,
ako napríklad iné držanie, či smer otáčania
fajky, aby sa dosiahol úplne opačný účinok.
Chcel by som preto požiadať tých, ktorí vlastnia
fajky, hlavne katlinitové, aby zvážili ich používanie, či im skutočne záleží na duchovnom
odkaze, alebo fajčia len preto, lebo to tak má
byť. I keď niektorí budú pokračovať v používaní
fajky, verím že sa budú stále zdokonaľovať a že
to, čo robia je správne a konajú tak v pravú
chvíľu. Myslím, že ten, kto má záujem a fajka
mu nie je ľahostajná, si cestu k poznaniu nájde.
Ak uvidím, že má niekto záujem, som i ja
ochotný podeliť sa o svoje skromné skúsenosti,
nie však verejnou formou článku.
Čo sa týka obradu pri samotnom sneme: obrad
slúži na očistenie našich myslí od negatívnych
emócií, nalaďuje nás na pochopenie a lásku,
spája nás s veľkým tajomstvom. Tu nie je
predpísaný fajkový obrad. Môžete vykonávať aj

iný, úplne vymyslený, avšak rovnocenný obrad.
Napríklad podľa zamerania, záľub, toho, čo ktorý
kmeň najviac spája, ako je napríklad pravek,
obrad kryštálu, vody, ohňa, stromu, či konkrétnej
rastliny. Veľmi dôležité je ale, aby obrad
vykonával ten najskúsenejší, ten, ktorý má
najväčší vzťah k duchovnej stránke tohoto
obradu. To, že obrad má byť malebný, už snáď
písať ani nemusím.
Budem vďačný, keď sa mi niekto ozve, aký
obrad robí, alebo chce robiť a ako. Snáď by som
mohol poskytnúť nejakú radu či skúsenosť, sám
sa tiež rád poučím hlavne v oblasti okolo
kryštálov a vzácnych kameňov, či ich nálezísk.
Pre zjednodušenie výmeny informácií uvádzam
svoju adresu:
Ivan Václavek - Tulipán
Bajzova 17
01001 Žilina
Tulipán

Woodcrafterské centrum na Slovensku
Mnohým z Vás iste Jánska dolina v Nízkych
Tatrách niečo hovorí. Už menej známou
skutočnosťou je, že tam v tridsiatych a štyridsiatych rokoch tohto storočia bolo sústredené
centrum duchovného woodcrafterského diania
v bývalom Československu. Takmer každoročne
sa tam uskutočňovali tábory a Waldenským
táboriskom v Jánskej doline prešli snáď všetci
woodcrafteri
generácie
terajších
šesťdesiatnikov, ktorí sú doteraz v Lige. Ranné
pow-wow na Rysej skale, táborenia v teepee,
vigílie i hry a dobrodružstvá v nádhernej prírode
- to všetko formovalo postoje našich
predchodcov na cestách vedúci k hore, o ktorej
všetci snívame.

Miesto táborov však zmizlo pod množstvom chát
a chatiek, ktoré tam za posledné desaťročia
vyrástli a nám neostáva nič iné, než hľadať nové
vhodné miesta, kde by sme prerušenú tradíciu
mohli obnoviť.
Ak viete o vhodnej lúke obkolesenej lesom,
s potokom a prameňom, dostatočne izolovanej
od rušivých faktorov a zároveň viete, komu patrí
a na koho sa treba pri vybavovaní formalít
obrátiť, napíšte to na moju adresu.
Možno tak pomôžete pri formovaní nového
centra, kde by sa mohli v budúcnosti telesne i
duševne
rozvíjať
woodcrafteri
všetkých
vekových kategórií.
Edo

1. stretnutie Rady náčelníkov
V nedeľu 16. septembra 1995 sa po výročnom
sneme zišli prítomní náčelníci kmeňov a strážca
ohňa Ligy na prvom stretnutí Rady náčelníkov.
Keďže od snemu uplynulo len niekoľko hodín,
nebolo ešte veľa problémov na riešenie a
dohodli sme sa na nasledovných bodoch:
• ponuku pána Dobáka z Banskej Štiavnice
na spoluprácu treba prejednať osobne a
presvedčiť sa o vhodnosti objektov pre naše
potreby

•

•

náčelník Ligy posledný krát vyzve členov
LLM, o ktorých nemáme žiadne správy a
nezaplatili členské ani za minulý rok. Ak
neodpovedia
a
nezaplatia
členské,
k 31.12.1995 im zanikne členstvo LLM
podľa stanov zodpovedá za hospodárenie
Ligy náčelník, preto Modok, bývalý hospodár
LLM, prevedie peniaze z martinského konta
na bratislavské (ktoré doteraz slúžilo len pre
potreby redakcie MO!)

•
•

•

martinské konto bude premenované a
ponechané pre potreby kmeňa Ďaleká cesta
Rada náčelníkov hľadá vhodné miesto, ktoré
by slúžilo podobne ako táborisko v Jánskej
doline v tridsiatych a štyridsiatych rokoch.
Konali by sa tam celoligové akcie (čotokvy a
snemy), stretnutia Rady náčelníkov a
prípadne i táborenia kmeňov
Rada náčelníkov schválila hradenie 50%
cestovných nákladov na stretnutia Rady pre
jej členov z prostriedkov LLM

•

2. stretnutie Rady náčelníkov sa bude konať
11. až 12. novembra v Štiavnických vrchoch.
Stretneme sa na železničnej stanici v
Banskej Štiavnici v sobotu predpoludním.
Bližšie informácie dostanú členovia Rady
náčelníkov i ďalší záujemcovia po
zabezpečení nocľahu.
Edo

Ponuka z Tramtárie
Na základe našich dobrých obchodno-sponzorských kontaktov pri organizovaní expedície
Nordkapp ‘94 nám ponúkla banskobystrická
firma Tramtária zľavu na nákup vybraných
tovarov aj pre ostatných členov LLM. Predávajú
široké spektrum výrobkov potrebných na horách,
obzvlášť
v extrémnejších
podmienkach.
Predávajú predovšetkým výrobky nemeckej
firmy Big Pack. Nám sa od nich osvedčili na

expedícii v Škandinávii napríklad nepremokavé
odevy
z Treviry
(materiálu
podobného
GoreTexu),
spacie
vaky,
karimatky,
nepremokavé obaly na batohy i bivakové vrecia.
Tramtáriu nájdete v Banskej Bystrici na Dolnej
ulici č. 9 a zľavu pri nákupe niektorých výrobkov
dostanete po predložení platného členského
preukazu LLM.

Redakčné poznámky
•

Prosíme všetkých predplatiteľov i členov,
aby nám posielali oznam o platbe. VÚB má
vo zvyku poslať výpis o zmene na účte, ale
z neho nevieme, kto a za čo vlastne zaplatil.
Pošlite nám preto fotokópiu ústrižku, alebo
nám aspoň oznámte kto, kedy, koľko a za čo

•

zaplatil. Predídete tak možným nezrovnalostiam.
V predošlých číslach tohoto ročníka MO!
sme omylom neopravili ročník. V roku 1995
už samozrejme vychádza 4. ročník nášho
časopisu. Pokiaľ si predošlé čísla odkladáte,
prosím, opravte si to.

Členské príspevky, predplatné za časopis a iné platby posielajte bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou typu A na účet LLM číslo 36139-362/0200 vo VÚB Bratislava
- centrum. Pri bankovom prevode používajte nasledovné variabilné symboly:
196xxx členské príspevky na rok 1995 (100.- Sk zárobkovo činní členovia LLM
a 50,- Sk žiaci, študenti, nezamestnaní)
296xxx za Zvitok brezovej kôry (40,- Sk)
395xxx predplatné za bulletin Modrú oblohu! na rok 1995 (60,- Sk)
396xxx predplatné za bulletin Modrú oblohu! na rok 1996 (60,- Sk) (len nečlenovia LLMWLS, členovia ho dostávajú bezplatne)
xxx = číslo vášho preukazu, nečlenovia uvádzajú tri nuly
!!! ~ Peniaze neposielajte poukážkou typu C priamo na našu addresu ~ !!!
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