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Náčelník Rudý Oblak 1822 - 1909

Lež byla mu nejhnusnější a nejzkázonosnějším
hříchem – jeho charakter obdivovali i nepřátelé,
kteří lstí dobývali nad ním vítězství.
E.T.Seton

Mocný a hrdý býval kmen Oglalů. Mocným
a hrdým kmenem také zůstal. Vzešlo z něj také
mnoho velkých mužů. Většina z nich však upadla
do zapomnění. Jen několik jmen vytane na mysli,
když se řekne Oglalové. Patří těm, kteří svými
myšlenkami a činy přesáhli hranice své kmenové
příslušnosti a své doby. Jedním z nich je bezesporu
náčelník Rudý oblak …
Bylo to na sklonku jeho života v indiánské rezervaci Pine
Ridge. Joe Hamman, Francouz, který mnoho let zasvětil studiu
historie dobývání Divokého západu, přijel do vyprahlé krajiny Jižní
Dakoty, aby se tam s legendárním náčelníkem setkal. Z jeho
vyprávění vyjímáme:
„Na sluncem vysušené prérii v oblasti Poraněného Kolena
stojí chýše podobná ostatním okolo. Na pahorku se rýsuje vypřažená
kára. Hranice dříví, pytle, rezavá kamínka a starý sud doplňují obraz.
Doprovázejí mne moji siouxští přátelé Jakob a Sam. Před chýší čeká
žena. Ostražitě si mne prohlíží a pak se usměje. Následuje
představování. Pohybem hlavy
ukazuje dozadu. Už je to jen slepý
stařec
schoulený
u
země
a zabalený ve staré houni. Hubená
vráščitá ruka jako orlí spár drží
kalíšek červené hliněné dýmky …“
Byla doba, kdy se před jeho
jménem
a
pověstí,
která
ho provázela, klaněl celý kraj. Byl
jedním z nejslavnějších mužů
indiánského národa, kteří
kdy pozdvihly
zbraň proti
vetřelcům
s bledou
pletí,
nenasytně se vrhajících na jeho
vlast. Byl vzorem indiána staré
doby. Miloval svoji zem, svůj lid a
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život, který žil. Miloval své posvátné Černé hory, svou prérii, své
bizony. Nenáviděl ocelového oře bílého muže, který svou stezkou
s pražců přeťal odvěké bizoní cesty a rozdělil tak nepřehledná
desetitisícová stáda na dvě poloviny – severní a jižní. Pohrdal
ohnivou vodou, která dokázala změnit jeho blízké tak, že je
nepoznával, a pak je zahubila. Za viníky tohoto zla právem
považoval bledé tváře.

Rozhodl se, že bude proti nim bojovat. Pro svůj boj získal
nejslavnější válečníky plání a po několika letech s nimi dosáhl
význačného vítězství. Přál si ho zabezpečit mírovou smlouvou, která
by jeho lidu navždy zaručovala právo na domov. I to se mu nakonec
podařilo, Američané vyklidili své pozice a vojenské stezky. Dá se
tedy říci, že Rudý oblak dosáhl svého životního cíle.
Bílý muž svůj slib však nedodržel. Zaměnil pravdu za lež
a vyslal své zvědy do míst, která pro ně měla navždy zůstat
tajemstvím. A oni tam našli zlato !
Rudý oblak byl postaven před velmi vážné rozhodnutí: Být
věrný svému slovu, byť byla smlouva druhou stranou porušena, nebo
opět zvolit válku, v které budou umírat jeho lidé ? Zvolil mír. Část
jeho vlastního kmene s ním však nesouhlasila a odešla s Šíleným
koněm. Ten je dovedl až na břehy Malého Velkého Rohu, kde
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sjednocené indiánské kmeny vybojovaly svůj nesmrtelný triumf.
Rudý oblak odvedl své věrné do područí rezervační správy …
Joe Hamman pokračuje své vyprávění:“Rudý oblak začíná
pomalu mluvit, střídavě anglicky a lakotsky, a moji mladí přátelé
překládají. Vzpomíná na krásné časy – je osudem všech lidí stárnout
a litovat. Na konci našeho rozhovoru jsem se ho zeptal, čím bych mu
mohl udělat radost. „Tobacco ! Tabákem ! odpověděl nakonec
slavný Rudý oblak a pokrčil rameny.
Potom vypjal hubenou hruď a řekl oním vážným hlasem, pro
Indiány tak příznačným:“Joe, remember … Joe, nezapomeň na nás!“
Mocný a hrdý národ – napsal jsem v úvodu. Takový národ
nemůže být zapomenut nikdy. On sám také nikdy nezapomíná na své
věrné. Někdo může v činu náčelníka, který se vyhnul boji, protože
věřil smlouvě spečetěnou krví vidět zbabělost, jiný v něm bude vidět
odvahu a statečnost člověka, stojícího si za svým – jednou daným
slovem …
Indiáni neznali kalendář v našem pojetí. Existovaly však
záznamy, které se předávaly z generace na generaci a které stručnou
větou charakterizovaly uplynulý rok. V jednom z takových
„kalendářů“ čteme u letopočtu 1910: „Mahpiya Luta ťa. Rudý oblak
zemřel.“
Nezapomněli jsme ani my, velký náčelníku !
Chcete-li se více dozvědět o osudech Rudého oblaka, půjčte si knihu:
Lid Rudého oblaka od Georgie E. Hyde. Máme ji v knihovničce.
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Horké novinky z naší smečky (Modrá, Zelená, Červená šestka).

5. října – 811. schůzka
V oboře se učíme chůzi skautským krokem. V plánu je i
přelézání plotu. To nám však moc nejde, jsme zkrátka slušňáci.
7. října - 74. brigáda
Venku máme již dost chladné počasí, ale i tak se pouštíme do
naší tradiční brigády. Nařezané dřevo, a že je ho veliká kopa téměř
hodinu skládáme do úhledné stěny podél našeho ohniště. Na samotný
závěr po sobě, jako správní řemeslníci uklízíme.
12. října – 812. schůzka
Scházíme se skoro všichni. Pomaloučku, polehoučku se
vrháme na Nováčkovskou zkoušku. Máme mezi sebou „borce“, kteří
se moc nesnaží. Dokonce je mezi námi i jeden rádoby drsňák a tak se
mu musí vše náležitě vysvětlit, aby náhodou nedošlo k omylu.
14. října – 75. brigáda
Stěhujeme kameny na ohniště do nově postaveného tee-pee a
dělají se do stanů kvalitní zásoby dřeva. Zima prý bude krutá. Další
hodinku se opékají špekáčky a na samotný závěr si hrajeme.
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Poděkování:
Pavlu Suchanovi - za technickou spolupráci na
oddílovém zpravodaji, ceny pro děti na Zborovský
závod, pomoc s Indiánským víkendem.
Stanislavu Jáně - za nafotografování jízdy na
raftu a kvalitní aktualizaci naší webové stránky.
Davidu Markovi - za odvezení a přivezení raftu
z naší první jízdy.
Pavlu Beránkovi - za cenné rady.
Plán na měsíc listopad 2011 (bláznivý měsíc).
2. listopadu – 817. schůzka – četba kroniky, nováčkovská zkouška
(I.stupeň), hry, sport, deník, zpěv, úklid, vyhodnocení.
9. listopadu – 818. schůzka – četba kroniky, nováčkovská zkouška
(I.stupeň), sport, hry, KPZ, první pomoc (nosítka), zpěv, úklid,
vyhodnocení.
10. listopadu – Kurs první pomoci u dětí (určeno pro rodiče – více
na plakátku a našem webu).
12. listopadu – 819. akce – III.Drakiáda satalických dětí (více na
plakátku a našem webu)
16. listopadu – 820. schůzka – četba kroniky, první pomoc - tel.č.,
základní ošetření, zpěv, sport, hry, úklid, vyhodnocení.
17. - 20. listopadu – 821. výprava do Světlé nad Sázavou
Doprava tam i zpět: Vlakem
Ubytování: U skautíků v klubovně.
Jídlo: Drsně zálesácké (budeme si vyvářet sami).
Veškeré podrobnosti (cena, jídlo,atd.) se dozvíte 2.11. na 817.
schůzce.
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23. listopadu – 822. schůzka – četba kroniky, nováčkovská zkouška
(I.stupeň), sport, hry, zpěv, první pomoc – lékárnička, úklid,
vyhodnocení.
30.listopadu – 823.schůzka – vyhodnocení měsíční činnosti. Přijď
v zeleném! Sport, hry,soutěže a na závěr zasloužené ceny.
Každý pátek (16.00 – 18.00 hodin) pořádáme brigády. Na
schůzce se vždy potvrdí!
Na schůzky chodíme vždy včas , nejlépe o 5 minut dříve.
Pozdní příchody ruší náš program !
Na naše schůzky nosíme : Deník (obalený a dopsaný), KPZ
(vždy u sebe), stezku pro nejmenší skauty (obalenou a řádně
vyplněnou), psací potřebu švihadlo (stále nám nejdou přeskoky),
nezbytnou svačinu.
Měsíční příspěvek se platí vždy první schůzku v měsíci.
Pokud budete mít nedostatek informací o naší činnosti,
popřípadě Vám něco uniklo, podívejte se na naše webové stránky,
popřípadě zavolejte na můj mobilní telefon, nebo se ozvěte na moji
mailovou stránku.
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BODOVÁNÍ ZÁŘÍ (měsíc lovu) 2011
šestka: Zelená, Modrá, Červená od 7.- 28. září

39

30

49

VENDULA

10

I

15

15

30

VLK

10

I

I

15

48

RAKEŤÁK

10

I

50

I

I

I

SMÍŠEK

10

I

I

52

88

I

ŠIPKA

10

I

49

48

RUMCAJS

10

50

74

221

MAREK

10

I

22

176

JAKUB

10

I

13

143

DANIEL

10

50

24

I

28

30

Účastníci
soutěže
Modrá
šestka
I

I
23

I

104

7

112

5

14

84

10

I

I

73

11

I

35

95

9

I

I

150

4

I

107

6

89

444

1

20

228

2

I

166

3

38

102

8

I

I

Červená
šestka

Zelená
šestka

VÍTĚZ

I

I

I

Nejvíce bodů za měsíc září získal Rumcajs 444
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Podpisy správnosti

45

I

72. brigáda

10

I

808. schůzka

I

10

807. schůzka

10

MÍŠA

806. divoký západ

MAREK

Boduje se
závod podnik

24

Pořadí

23

Součet bodů

21

73. brigáda

14

810. schůzka

10

809. akce - brigáda

9

71. brigáda

7

zahajovací schůzka

Datum

LISTOPAD

9

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 drží nám palce!!!
Připravuje vůdce oddílu Kamil Podlaha
Technická spolupráce: Pavel Suchan
Toto číslo 11 (196)/2011 vyšlo 1. listopadu 2011
Adresa: SKAUT – S. S.V., U Obory 15, 190 15 Praha 9 – Satalice

www.skaut-satalice.cz
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