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Tecumseh

Vybíjení Indiánů bělochy trvalo několik století,
než si první z nich uvědomili nesmyslnost svého
počínání.

Kdyţ generál Crook vytáhl za nejhorší zimy, aby uštval
Siouxe k smrti, a kdyţ povraţdil jejich ţeny a děti, uznal, ţe to byl
krutý čin. „Ale ještě krutější bylo, ţe jsem bojoval proti těm, o nichţ
jsem věděl, ţe jsou v právu,“ řekl. Proč tedy proti nim bojoval?
Otázka, kterou poloţil E. T. Seton u táborového ohně
americkým skautům.
Tecumseh,
resp. Tecumtha, Tekamthi (1768 – 5. říjen 1813) byl náčelník
indiánského kmene Šóníů (Shawnee).
Vytvořil unii indiánských kmenů, s níţ se postavil na úspěšný
odpor bílým osadníkům pronikajícím na západ (tzv. Tecumsehova
válka). Na čas se mu podařilo expanzi bílých osadníků zcela zastavit
a porazit jejich milici a menší vojenské jednotky v sérii bitev,
nicméně americká armáda nakonec během jeho nepřítomnosti
napadla jeho hlavní síly u Tippecanoe a jeho bratr „prorok“
Tenskwatawa dokázal během několika hodin zničit dílo, které
Tecumseh budoval desetiletí, kdyţ nechal své muţe vykrvácet při
opakovaných frontálních útocích na nepřítele. Tecumseh byl poté
nucen válku omezit, ale brzy obnovil boje jakoţto spojenec
Angličanů v Angloamerické válce. Bojoval
po
boku
britského
generála Isaaca Brocka,
s nímţ v roce 1812
dobyl Detroit. Britové
mu propůjčili hodnost
generála britské armády.
Padl v bitvě na řece
Thames 5. října 1813.
Po jeho smrti se zbytky
jeho indiánské koalice
rozpadly.
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Letící Hvězda
„Ať ho měříme jakýmkoli měřítkem, ať soudíme dle
kterýchkoli činů, můžeme si udělati jen jeden úsudek:
Byl velkým mužem, Indiánem beze lsti, znamenitým bojovníkem
a státníkem, milovaným a uctívaným každým, kdo ho znal.
Cizinci byl zván Rudým šlechticem, svými lidmi, kteří znali jeho
život, pravým Synem božím.
Temnou nocí zazářilo světlo. To padá hvězda. Trvalo to jen
chvilku, jen nepatrnou chviličku … Pak se najednou ozval pláč –
narodilo se dítě. Jeho rty nedočkavě hledají matčin prs.
Kdyţ ho nacházejí pláč utichá. Opět se rozhostí ticho. Matka
odpočívá, otec se šťastně usmívá. Chlapec dostává jméno Letící
Hvězda, v řeči jeho rodového kmene Šavanů Tecumseh.
Kdyţ je Tecumsehovi šest let, připraví mu osud první těţkou
zkoušku. Jeho otec odchází do boje – a uţ se nevrací. Chlapec
je proto adoptován náčelníkem kmene Černou rybou, který bude
nadále odpovědný za jeho výchovu. Tak roste Tecumseh. V muţe.
Učí se lovit, bojovat, poslouchat starší a moudřejší. A učí se také
rozeznávat dobré od špatného. Jako šestnáctiletý mladík je svědkem
krutého mučení zajatce. Při pohledu na lidské utrpení se v něm
všechno vzbouří. Ostře proti tomuto strašnému obyčeji vlastního
kmene protestuje. Síla jeho vášnivých a odsuzujících slov
je obrovská – od té doby se jiţ nikdo neodváţí v jeho přítomnosti
zajatce mučit.
Někdy v té době poznal Tecumseh
bílého muţe. Jeho zemí totiţ procházejí
vojáci – Američané. Jsou na válečném taţení.
Pod vedením svého generála, Arthura St.
Claira, jdou ztrestat Miamie, v jejichţ čele
stojí náčelník Malá ţelva. Miamiové jsou
však přáteli Šavanů, a tak … U pramenů řeky
Wabash poráţejí spojené šiky bojovníků
Malé ţelvy a Černé ryby vojsko nezvaných
vetřelců a obracejí je na útěk.
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Na slavném vítězství má také podíl mladý šavanský bojovník
Letící Hvězda. Na indiánské území však nevstupují jenom vojáci.
Přicházejí také jiní běloši – kupci, lovci koţešin i zemědělci,
hledající úrodnou půdu pro své pluhy. A té je v Ohiu, zemi Šavanů,
víc neţ dost. Příchozí sebou přinášejí výdobytky své civilizace:
Střelné zbraně, látky, přikrývky, kovové kotle i kořalku. A to
všechno nabízejí Indiánům – kdyţ jim ovšem za to odstoupí svou
zem! Za pár měsíců tak získají dvě třetiny Ohia. A aby právu bylo
učiněno zadost, je na to vystavena kupní smlouva, která podle místa
uzavření dostává název greensvillská. Podle ní mají Američané
zaplatit původním majitelům dvacet tisíc dolarů. Samozřejmě, ţe ve
zboţí. Kdyţ jsou pak barevné přikrývky rozdělovány mezi jednotlivé
bojovníky, vystoupí mladý Tecumseh a přede všemi prohlásí, ţe on
nechce nic, ţe on svou zemi neprodá!
Letící Hvězda si svým postojem a svým rozhodným
vystupováním získá sympatie a obdiv mnoha svých druhů. Nebyl
sám, komu nebyl lhostejný osud domoviny. Není proto divu, ţe,
ačkoli věkem mladý, stal se Tecumseh brzy náčelníkem šavanského
národa. Vidí totiţ mnohem dál neţ většina ostatních náčelníků.
A je mu jasné, ţe Indiány a jejich vlast nezachrání válka, ale
důstojný mír zakotvený v řádně uzavřené smlouvě mezi bílým a
rudým muţem.
Tecumseh má však svět bílých poznat ještě z jiné stránky,
prostřednictvím své sestry se v ševanském městečku Chillicothe
seznámil s dcerou prvních „greensvillských“ přistěhovalců Rebekou
Gallowayovou. Rebeka je hezká, chytrá a vzdělaná dívka. Učí
mladého Šavana své řeči, vypráví mu
o knihách, které přečetla, i o své
křesťanské víře. Tecumseh se do ní
zamiluje a Rebeka jeho vztah
opětuje. I Gallowayovi souhlasí
se sňatkem
–
ovšem
pokud
Tecumseh opustí svůj dosavadní
způsob ţivota a bude ţít s Rebekou
jako „civilizovaný“ člověk.
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Letící Hvězda stojí před svým ţivotním rozhodnutím.
Po několika dnech se loučí se svou láskou i městečkem Chillicothe.
Ví uţ, jakého se mu dostalo ţivotního úkolu. Od té chvíle zasvětil
Tecumseh celý svůj ţivot zápasu za přeţití indiánských kmenů.
A jeho zbraněmi – častějšími neţ tomahawk nebo puška – byly
v tomto boji slovo, myšlenka, vyjednávání. Vytkl si nelehký cíl:
Sjednotit všechny indiánské kmeny a vytvořit tak jakousi indiánskou
unii, která by byla Američanům nejenom váţným vojenským
protivníkem, ale i skutečným a hlavně jediným partnerem
při vzájemných jednání o sporná území.
Více neţ čtyři roky strávil na cestách. Putoval od tábora
k táboru, od vesnice k vesnici, od jednoho kmene k druhému. V létě
na kánoi nebo na koni, v zimě na sněţnicích. Všude kam přišel,
hlásal jednu jedinou myšlenku: Buďme svorní, buďme pospolu !
Tecumsehova slova padala na úrodnou půdu. Mnohý
z bojovníků si po jejich vyslechnutí uvědomil, ţe být Indiánem
znamená leckdy víc, neţ být Šavanem, Miamiem, Siouxem
nebo Odţibvejem …
Jméno Letící Hvězdy se dostalo i do podvědomí bílého muţe.
V čele amerických vojenských představitelů tehdy stanul guvernér
William Henry Harrison, který později vejde do historie jako
prezident spojených států.
Harrison se stal Tecumsehovým celoţivotním protivníkem –
a nakonec i přemoţitelem. Sen Letící Hvězdy o jednotném
indiánském státě totiţ umírá 6. prosince roku 1811 u městečka
Tippecanoe,
kde
je
Tecumsehova
armáda
poraţena. Smutné na tom je,
ţe sám Tecumseh v bitvě
nebyl a o poráţku Indiánů
se velkou měrou zaslouţil
jeho bratr Tenskwatawa,
který
přecenil
svou
kouzelnickou moc …
5

Unavený a roztrpčený, spojil se šavanský náčelník s britskou
armádou. Věřil, ţe by mu společným
vítězstvím
nad
nenáviděnými
Američany přece jen svitla nová naděje
pro jeho velkolepý záměr. Ale osud je
k němu nemilosrdný. Tecumseh umírá
5. října 1813 u kanadské Temţe
v jedné z nevýznamných bitev britskoamerické války. Těsně před bitvou si
prý svlékl uniformu s hodností
britského generála, která mu byla za
jeho zásluhy propůjčena, a vzal si na
Tecumsehova smrt v bitvě u Thames
sebe prostý šat indiánského bojovníka.
Věděl, ţe zemře. A chtěl zemřít jako Indián!
Chvilku, jen chviličku září hvězda. Ale ten, kdo spatřil její
světlo, nese si ho ve svém srdci dál.
28. říjen 1918 (vznik Československé republiky)
Naše dějiny vypravují mnoho o statečnosti českých
bojovníků. Čechové se vyznamenali v Itálii u Milána, bojovali se
slepým králem Janem v bitvě u Kreščaku, vítězili i jinde. Ale národní
vojsko jsme měli jen jednou, za časů Ţiţkových. Husitští bojovníci
pětkrát rozprášili, nebo vyhnali z naší vlasti výbojné německé
křiţáky. Nepřátelé před nimi zbaběle utíkali, sotva jen spatřili husity
a zaslechli jejich válečný zpěv. Husité vítězili i nad velikými
přesilami. Byli to obyčejní lidé, kteří vzali kosy a cepy, aby hájili
českou zemi proti nepřátelům. Nikdy však nezapomněli, ţe pravý
ţivot je jen v míru. V jejich duchu ţili a bojovali i naši legionáři.
Jako husité bojovali za svobodu svědomí, legionáři šli do boje, aby
dobyli národní svobodu. Jejich sbory dobrovolníků vznikly v Rusku,
Francii, Itálii i v Srbsku. Všude se čeští dobrovolníci postavili po
boku těch, kteří stáli proti nenáviděnému Rakousku. Jejich vítězství
u Zborova jim zajistilo velikou slávu. Na francouzské, italské a ruské
půdě jsou hroby našich statečných bojovníků. Jejich zásluhou jsme
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dosáhli v roce 1918 samostatnosti. Heslem našich legionářů bylo:
„Pravda vítězí“.
Za pomoci a podpory Francie, Anglie
a jmenovitě
prezidenta
Spojených
států
amerických W. Wilsona, byla vyhlášena naše
samostatnost a tak dne 28. října 1918.
Vznikla
Československá
republika
a T.G. Masaryk se stal jejím prvním prezidentem.
T.G. Masaryk se zasloužil o stát.
Horké novinky z naší smečky (Modrá, Zelená, Červená šestka).
7. září - jsme zahájili „Nový vlčácký
rok“. Přišlo spousty nováčků a tak to v naší
klubovničce pěkně bzučelo. Odchází od nás
Klára Zemanová, má moc krouţků a tak by to jiţ
nezvládala. Ráda však bude na naše akce chodit.
9. září - máme naši 71. brigádu. Moc
si váţíme pomoci MČ Satalice a tak si okolí naší
klubovničky kaţdý pátek zvelebujeme. Dnes vše
připravujeme na zítřejší akci – „Dobývání
divokého západu“.
10. září - Dobývání divokého západu je zahájeno slavnostním
zasazením sekvoje americkými indiány a trapperem Jardou, který
tento strom daroval. Na akci se schází cowboyové, indiáni, trapeři
a všelijaká podivná individua. Plní se spousty soutěţních disciplín,
sluníčko příjemně hřeje a tak tento den příjemně proţíváme.
14. září – po dlouhé době (prázdniny) najíţdíme opět
na vlčácký program a vše jde tak, jak má jíti. Smečka se nám pěkně
rozrostla o nováčky a tak je radost se scházet a pořádat různé akce.
Z naší smečky odchází: Šimon Zachar (Jestřáb), Lukáš Ulma (Baby),
Roman Hujer (Jack), Martin Stejskal (Pomeranč), Pavel Stejskal
(Spáč) a Julie Haraštová (Líza) z finančních důvodů. V současné
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době jsou šestky rozděleny takto: Modrá - Marek, Míša, Vendula,
Adrian.
Červená: Vlk, Rakeťák, Smíšek
a Šipka se schází ve středu od 15.00 –
17.00 hodin, a starší vlčata: Rumcajs,
Marek, Daniel, Jakub od 17.00 – 19.00
hodin.
30. září – konečně jsme se
dočkali, jsme obojţivelní - Skaut
S.S.V. má člun, zatím půjčený
ale pokrok to je.
Poděkování:
Pavlu Suchanovi - za zapůjčení sekačky
a nafukovacího člunu s kompletním vybavením, kopie
časopisů
(táborové
vydání),
darování
cen
a nafotografování akce „Dobývání divokého západu“.
Pavlu Fialovi - za kopie tiskovin a vypálení DVD
(fotografie z tábora).
Stanislavu Jáně - za kvalitní zpracování webové
stránky a pomoc při akci „Divoký západ“
Martinu Zemanovi - za návrhy plakátů (první pomoc, 28. říjen).
Radku Hovorkovi - za pomoc při akci „Divoký západ“.
Claudii Pivodové - s rodinou za pomoc při akci „Divoký západ“.
Manželům Jelínkovým - za pomoc při akci „Divoký západ“.
Karlu Macháčkovi - za pomoc při akci „Divoký západ“.
Ondrovi Hoblíkovi - za pomoc při akci „Divoký západ“.
Lence Markové - za pomoc při akci „Divoký západ“.
Michalu Zvěřinovi - za pomoc při akci „Divoký západ“.
Pavlu Josrovi - za pomoc při akci „Divoký západ“.
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ŘÍJEN
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Plán na měsíc říjen 2011 (měsíc padajícího listí).
5. října – 811. schůzka – četba kroniky, zpěv, nováčkovská
zkouška, hry, sport, KPZ, úklid, vyhodnocení.
8. října – skautská sběratelská burza (pohledy, známky, odznaky,
knihy, aj.).
12. října – 812. schůzka – četba kroniky, zpěv, nováčkovská
zkouška (I. stupeň), hry, sport, švihadlo, úklid, vyhodnocení.
19. října – 813. schůzka – četba kroniky, nováčkovská zkouška (I.
stupeň), sport, hry, deník, úklid vyhodnocení.
29. - 31. října – 816. akce „Indiánský weekend“ (přespání
u klubovny v tee-pee stanech). S sebou: spací pytel, tepláková
souprava na spaní, karimatka, hygienické potřeby, (vše, co
potřebuješ do divočiny). Jídlo: Domluvíme se, co uklohníme
na ohništi.
26. října – 814. schůzka smečky – vyhodnocení měsíční činnosti,
sport, hry. Nezapomeň na svůj vlčácký kroj!
28. října – 815. akce smečky Vznik republiky. 14.00 hod.
vzpomínková akce u pomníků (čestná stráţ). 14.20 hod. zahájení IX.
ročníku Zborovského závodu. Můţete se těšit: Stylový vojenský
tábor Československé armády z roku 1938, Vojenský tábor
Čechoslováků v Anglii ( 1941- 1945) a Vojenská historická vozidla.
Kaţdý pátek se konají tradiční brigády. Na schůzce se vţdy potvrdí!
Na schůzky chodíme vţdy včas, nejlépe o 5 minut dříve. Pozdní
příchody ruší náš program!
Na naše schůzky nosíme: Deník (obalený a dopsaný), KPZ (vţdy
u sebe), stezku pro nejmenší skauty (obalenou a řádně vyplněnou),
psací potřebu švihadlo (stále nám nejdou přeskoky), nezbytnou
svačinu.
Měsíční příspěvek se platí vţdy na první schůzce v měsíci.
Pokud máte nedostatek informací o naší smečce, činnosti, nebo vám
něco uniklo, podívejte se na naše webové stránky.
10

11

Zpravodaj „VPŘED“ vydává SKAUT – S.S.V.
Praha 9, pro členy 1. smečky „Vpřed“ Satalice a dále
i pro rodiče, přátele a všechny ty, kteří nás mají rádi
a drţí nám palce!!!
Připravuje vůdce oddílu Kamil Podlaha
Technická spolupráce: Pavel Suchan
Toto číslo 10 (194)/2011 vyšlo 2. října 2011
Adresa: SKAUT – S.S.V., U Obory 15, 190 15 Praha 9 – Satalice

www.skaut-satalice.cz
12

