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Mecho stateční!
	Vítám vás všechny, kteří jste dokázali absolvovat obtížnou cestu sem do hor, na místa vzdálená od civilizace, kde naši sachemové od nepaměti střežili posvátnosti kmene. Doufám, že jsme právě zde našli místo pro dobrý a svobodný život v souladu s naší Cestou a našimi zákony.Budeme se muset důkladně seznámit a naučit se spolu žít.K dobré pohodě musí přispět každý z nás, nejmenším bojovníkem či dcerou kmene počínaje a staršími kmenů konče. 
Jak na to?
	Dodržujme dohodnutá pravidla stanovená v Řádu a Běhu našich dní.

Hrajme vždy fair-play
Hodně se usmívejme a dělejme si navzájem radost.
Nenechme si ujít příležitost přesvědčit se, že dokážeme překonat sami sebe. 
To všem radí                                                      Wenano                                                                                                                                            Howgh!
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ŘÁD NAŠICH DNÍ

Statečné dcery a synové kmenů!
Dodržujme všechny dobré zvyky táboření, chceme-li se do kamenného města vrátit zdraví, silní, šťastní a moudří zázraky a cestami lesa,
·	Ctěme moudrost a rozhodnutí sboru sachemů , šamana, rady starších i náčelníků a vždy se jim podřiďme
·	Nikdo z nás neopustí tábor kmene bez vědomí sboru sachemů , šamana či rady starších
·	Po celou dobu pobytu v letním sídle mějme na paměti naše zákony a dodržujme je
·	Ctěme se navzájem jako sobě rovní, vždy  přispěchejme s radou a pomocí ostatním. Vyhýbejme se všem hádkám a půtkám a nezavdávejme k nim příčiny.
·	Ctěme vodu a chraňme její čistotu. Pijme jen z určených zdrojů.
·	Vstupujme do vody jen společně, s vědomím sboru sachemů či šamana kmene, v čas a na místech k tomu určených
·	Ctěme dobrotu ohně dávajícího teplo i světlo a rozdělávejme jej jen na místech k tomu určených a dělejme vše proto, abychom se před jeho zlobou ochránili
·	Ctěme chléb svůj, neplýtvejme jím a ve svých týpích nepřechovávejme žádné pití, jídlo ani sladkosti
·	Ctěme čistotu ducha, těla i svého okolí. Odpadky dávejme na místa k tomu určená – do pytlů či odpadové jámy. Používejme jen vykázanou latrinu.
·	Do cizích týpí vstupujme zásadně vždy jen se svolením jejich obyvatel.
·	Ctěme zdraví a chraňme je. Se všemi problémy se svěřme ihned šamanovi.
·	Ctěme veškerý majetek a chraňme jej, vzešel z lidské lopoty. Pamatujme, že ke společnému majetku mají přístup jen  sachemové,  šaman, rada starších a náčelníci
·	Ctěme přírodu, chraňme ji a zvelebujme.
·	Po ulehnutí na lože v týpí  zachovávejme naprostý klid od večerní do ranní písně.

   BĚH NAŠICH DNÍ		
Čas
Děj
 6,00
ranní píseň služebníků
 7,30
ranní píseň
 8,00
čas kukuřice
 8,30
kiwa
10,00
čas malé kukuřice
12,30
čas kukuřice
12,45
šušu
14,00
malé kiwa
16,00
čas malé kukuřice
19,15
čas kukuřice
20,00
večerní  kiwa
21,00
poradní oheň
22,00
večerní píseň
23,00
večerní píseň Rady starších


TEDOS

	Mezi Indiány bylo zvykem vytvářet tajná společenství, která si dala za poslání vždy něco vytvářet či ochraňovat. Známé bylo např. tajné společenství Psů, které dbalo na dodržování nepsaných zákonů, tajný spolek Midewiwin dbající na dodržování dobrých tradic a další. I v našich kmenech existuje takový tajný spolek – TEDOS. Jeho cílem je pomoci vytvářet a ochraňovat dobré vztahy mezi dcerami a syny našich kmenů.
	Toto tajné společenství se zrodilo z poznání toho, jakou moc má řeč a jednotlivá slova. Vždyť darem řeči se člověk odlišuje od všeho živého na zemi! Slovo má velkou moc a sílu. Jakmile je vysloveno, nedá se vzít zpátky. Proto je třeba každé slovo dobře zvážit než je vyslovíme.V lidském slovníku se nacházejí slova dobrá a slova zlá.  
Ta první, dobrá,  pomáhají vylepšit náladu, zvýšit sebevědomí, vytvořit dobré pocity, navázat a udržet přátelství, povzbudit a najít ochotu pomoci druhým třeba jen tím dobrým slovem. 
Ta druhá, zlá, ubližují, zraňují, vzbuzují nepříjemné pocity, ukončují přátelství, vyvolávají nepřátelství a rivalitu, někdy dokonce i zabíjejí.
Kdo chce být členem  tajného společenství TEDOS, musí:
	zapomenout všechna zlá slova a naprosto je vypustit ze svého slovníku.

osvojit si co nejvíce slov dobrých a s jejich pomocí vytvářet příjemné, radostné prostředí pro všechny  které na své cestě potká.
A jak se můžete do tohoto společenství dostat? 
Zkuste začít tím, že denně řeknete někomu ( a nemusí to být stejný člověk) aspoň tři dobrá slova. Nesmí to však být z vypočítavosti jen proto, abyste dostáli tomuto požadavku. Musí to být upřímné a z přesvědčení! Aspoň tři dobrá lidská slova. Jak jednoduchý způsob k zlepšení světa kolem nás!
	A protože než si tento zvyk osvojíte, budete  muset sami sebe trochu kontrolovat, je tady tolik políček, kolik je dnů tábora. Za každý den, kdy se vám povede upřímně říct někomu aspoň tři dobrá slova si políčko vybarvíte. Vězte, že členové TEDOS jsou všude kolem vás i mezi vámi a najdou si ty z vás, kteří si zaslouží být do tajného spolku přijati. Někdy bývají označeni 3 mušličkami! HOWGH!


























HODNOCENÍ POŘÁDKU
Hodnocení pořádku  nemusí být jenom ráno..  Tirawa  bude mít za povinnost během dne obodovat pořádek ve všech týpích, a to v čase, který sám uzná za vhodný. Např. Jedno týpí ráno, jiné v poledne, dalších několik večer. Právo vyhlásit kdykoliv další bodování pořádku mají členové rady starších včetně sachemů a šamana.. Bude tedy třeba udržovat vše v pořádku po celý den. A jak  budete  hodnoceni?
Sazebník

Položka
body
Položka
Body
Vše v pořádku
10
Neuklizené ohniště
-5
Jídlo, sladkosti – l ks
-5
Nedoplněná dřevárka
-3
Mokré věci – l ks
-3
Nepodložené věci – l ks
-3
Ostrý předmět na zemi - lks
-5
Papírky, provázky – l ks
-1
Nářadí na zemi – l ks
-5






CO JE POVINNOSTÍ NÁČELNÍKA KLANU SLUŽEBNÍKU?
·	Má poslední ranní hlídku, roztápí.v kamnech. 
·	V určený čas budí služebný klan
·	Předává a přebírá službu a odpovídá za její řádný průběh
·	Řídí a organizuje veškeré práce v kuchyni
·	Zapisuje co se spotřebovalo a vzkazy do služebního deníku pro  následující službu
·	Zodpovídá za naprostou čistotu členů  služebného klanu. 
·	pravidelně zasypává latrinu zeminou



POVINNOSTI  KLANU SLUŽEBNÍKU
·	Vstává v 6,00 hod. a vaří snídani
·	Napíše a vyvěsí jídelníček, jídlo má vždy připraveno včas
·	Vaří a obstarává veškeré práce  v kuchyni
·	Má stále připravenu teplou vodu na mytí a praní
·	Vyměňuje vodu v umyvadlech u latrin a doplňuje toaletní papír  
·	Udržuje vzorný pořádek v kuchyni, sklípku, dřevárce a hospodářském stanu
·	Klan služebníků si myje ruce minimálně před započetím služby, po každém použití kapesníku, po každém návratu z latriny



KLAN SLUŽEBNÍKU MUŽE BÝT VYSTŘÍDÁN TEHDY, JE-LI
·	Bezvadně umyté a uklizené veškeré nádobí
·	Doplněná stanovená zásoba dřeva a vody
·	Veškerý inventář je v pořádku vrácen a uklizen
·	Kuchyň, sklípek, dřevárka i okolí jsou vzorně uklizeny.
·	Připraveny suroviny na snídani příštího dne
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Hau kóla !
		My všichni, kteří jsme na více než dvě desítky západů slunce opustili kamenné wigwamy velkého  města a sešli se zde uprostřed lesů, kráčíme společně jednou stezkou. Je to stezka skautingu a lesní moudrosti. Každý z nás po ní ušel jinou vzdálenost. Někdo stojí na začátku, jiný již vykročil, další je v polovině nebo za ní. Ti, kteří ji opustili nikdy nelitovali času, který na ní strávili, protože díky němu byli na vše co je v životě potkalo připraveni lépe než ostatní.
		Hlavní podmínkou úspěchu je chuť po naší společné stezce vykročit a dojít po ní co nejdále. Jakmile se rozhodneš všichni, kteří jsou na ní dále než ty ti ochotně se vším pomohou, protože takové jsou zásady stezky. Abys na ní mohl(a) vykročit, musíš mít splněnu Nováčkovskou zkoušku. Je tedy na tobě, jak daleko na této stezce pokročíš a obohatíš sebe novými poznatky a zkušenostmi a zároveň pomůžeš svému kmeni k nejlepším výsledkům v přátelském soupeření kmenů, které zde probíhá.
		
MAJAWI-ISKA  - Hledající pravou cestu
Majawi-iska má splněnou aspoň 1/3  podmínek z věkově příslušného stupně „Stezky liliových lístků.
HEKEKO-TA – Pracující pro dobrou věc
 Hekeko-ta má splněnou alespoň ½ z podmínek věkově příslušného stupně „Stezky liliových lístků“ 
AHOTA-SU –  Pokračující ve správné věci
Ahota-su má splněnu aspoň 2/3 podmínek z věkově příslušného stupně „Stezky liliových lístků“ 
TINDEY-ALO – Nesoucí oheň
Ti, kteří jsou na tomto úseku mají dokončený věkově příslušný stupeň liliových lístků a složený skautský slib. Svým chováním jsou příkladem pro všechny ostatní. 


NA KTERÉM ÚSEKU SPOLEČNÉ STEZKY STOJÍM ?


Datum
Podpis rádce
Podpis náčelníka
MAJAWI-ISKA



HEKEKO-TA



AHOTA-SU



TINDEY-ALO
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OSDA-KANET (moudrá slova)
Do následujících řádků si každý den zaznamenej  Osda-kanet toho dne. Dokážeš to opravdu pravidelně každý den? Pokud ano, bude tvůj kmen odměněn při namátkové kontrole tvého wampumu.
Budeš tak mít nejen originální sbírku citátů z indiánské moudrosti, ale také náměty na přemýšlení o tom, jak bychom se všichni měli k sobě navzájem chovat, a jak bychom měli jednat, aby svět kolem nás byl lepší a bylo nám v něm dobře. 
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CO SE MI NEJVÍCE LÍBILO
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Zde si zaznamenej co se ti hodně líbilo v určitém dni nebo z celého týdne. Zaznamenej si to stručně hned ještě ten ten, kdy se to stalo. Tak se ti nestane, že bys na něco pěkného zapomněla.
Stejně je pravidlo, že špatné věci se rychle zapomínají a hezké se uchovávají v panměti. Dobře je to na světě zařízeno.
Doufám, že tyto stránky nezůstanou prázdné!                       Wenan
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CO MI PŘEJÍ MÍ PŘÁTELÉ PO TÁBOŘE A NEJEN PO NĚM:
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                            KAŽDÝ DEN NĚCO HEZKÉHO KONČÍ
                               A NĚCO KRÁSNÉHO ZAČÍNÁ.......






























    






                                




 


