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Indiánské léto

Náèelník: Bedøich Boršek

Vedoucí hry: Jiøí Reindl

V našem táboøe žily ètyøi indiánské kmeny: Èernonožci, Vraní indiáni, Dakotové a Inkové. Zprvu v dobrém sousedství, ale
pak vypukly mezi kmeny rozbroje. Až když se je náèelníkùm podaøilo zažehnat, byla vykouøena dýmka míru a rituálním
tancem opleten kùl uprostøed tábora.

Pod døevìným obložením klubovny se nám zahnízdili sršni.
Šel z nich strach. Tak jsme povolali hasièe, vyklidili tábor.
Odborník odlomil obložení a fouknul tam jakousi plynovou
nálož. Zaèaly se sypat tuèné larvy. Sršeò je užiteèný dravec,
ale v táboøe plném dìtí – to se nedalo nic dìlat.

Svatynì. Šaman vyrobil krásné keramické bùžky. V hlavách mìli nastrkána èerná havraní pera. Úkolem indiánù bylo potichu
se pøiplížit a jedno pero si vzít. Šaman sedìl poblíž se zavázanýma oèima, ale kde zaslechl šramot, „støelil“ tam svìtlem
baterky a když zasáhl, bojovník musel couvnout. Krásná hra, kterou si správní indiáni užili. Pak se však objevila skupina
dìvèat, která bez ohledu na zásah baterkou do svatynì vbìhla, bùžky povalila a s výkøiky typu „Lenko, mám i pro tebe“
získala pera. Organizátoøi hry jen nevìøícnì zírali. Na pozdìjší pøímý dotaz po smyslu té hry u té jedné uøvané se dozvìdìli:
„No co, hlavnì, že mám to pero.“

Netradièní budíèek.

Komorní trio. Dnes již víme, že z Jitky Kubešové vyrostla
fenomenální houslistka.

Fermentovaný èaj
Stejnì, jako se zpracovávají listy èajovníku, mùžeme zpracovat
i jiné listy. My jsme si vyrobili èerný, fermentovaný èaj z listí
maliníku. Indiáni natrhali batoh maliníkového listí. Po
zavadnutí jsme je svinovali mezi dlanìmi a pak jsme to vše
namaèkali, zabalili do plátna a dali do polystyrenové krabice.
A sledovali, jak se to zapaøuje, jak stoupá teplota… Po dvou
dnech materiál ztmavl a zaèal krásnì vonìt. Usušili jsme ho a
Èerné vrány pak èaj roznášely v dárkových balíècích.

Bobøík mlèení. Zkusili si ho i
náèelníci Majka s Honzou. Oba
skonèili nevalnì ;.
Honza: Sedím na záchodì,
pøijde kluk, otevøe dveøe, tak
povídám „Obsazeno.“
Majka: Byla jsem ve sprše,
pøišly holky a jedna øíká: „Je tu
dìsná potopa, èím to máme
vytø ít? “ I ø ekla j sem:
„Hadrem.“

Náèelník provádí rituální svìcení nožù bizoní krví.

Symbolicky ulovený bizon – probodán posvìcenými noži.

