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Pro členy a zájemce o skautskou a
indiánskou činnost v době
koronavirové krize.

Dnešní Rádce je opět trochu jiný.
Neobsahuje dva články, jak jsem
psal, ale jen jeden – o našem
slavnostním oděvu – rouchu. Snad pomůže k tomu, aby
na příštím sněmu měli všichni pěkná roucha.
Imnu

Tipy na volný čas – roucho
Všichni nynější členové jsou v oddíle už nějakou dobu, a proto se sem nebudu
dlouze rozepisovat o tom, co je roucho a k čemu slouží. Spíše bych vám chtěl
ukázat, jak se dá dále vylepšit. Ale popořadě. Roucho je indiánský oděv, který
si vyrábíme z deky. Každý bojovník má své a postupně si na něj může šít znaky
podle toho jaký je, či co dokázal. Používáme ho na sněmech, kde sedíme
kolem ohně v rouchách, která vypovídají o každém bojovníkovi. Je to opravdu
pěkné, když má na sněmu každý své roucho. A co tvé roucho. Dá se mu říkat
roucho nebo je ton zatím jen ustřižená deka, která se přehodí přes záda. Využij
nynější chvíle k tomu, abys na tábor jel s pěkným rouchem, na kterém
zapracuješ. Po ustřižení deky pasující na tvou výšku (většinou používáme deky z Kiku) si ho
olemuješ (přišiješ okraje jiné barvy) a můžeš začít přišívat znaky. Těch je opravdu mnoho.
V oddíle máme i knihu, kde jsou jednotlivé znaky a mnoho konkrétních rouch mnoha kmenů
po celé republice. Barva roucha i znaky je ale dobré předem promyslet a prokonzultovat. Ne
všechny barvy a znaky totiž mohou mít všechny. Nemusíte si teď hned jít koupit deku, je škoda
z ní vystřihnout jen kousek na jeden znak a zbytek nepoužít. Mnoho dek máme v klubovně a
až se činnost obnoví, můžeme se na některé schůzce rouchám pověnovat.
Nyní si ale můžeš vymyslet legendu – nakreslit, který znak by kam mohlo
přijít. A znaky – přemýšlej nad svou přezdívkou, tím, co jsi v oddíle dokázal,
co máš rád nebo jaký jsi. Klidně se nad tím můžeme na chvíli pobavit na
schůzce. A pokud náhodou už máš doma nějaký znak, který tam ale ještě
nemáš přišitý, můžeš tak taktéž učinit nyní. S šitím ti samozřejmě mohou
pomoci rodiče, ale pokud bys chtěl, ušít si sám roucho je i jedno Orlí pero. To
bys ale musel si sám nastříhat i samotnou deku. Co dodat? Asi jen to, že držím
palce, aby se povedlo vymyslet znaky na vaše roucho. Pokud se na to na
některé ze schůzek v klubovně vrhneme, s hotovou legendou si ušetříme čas.
P. S.: I já se v minulých měsících pustil do ,,zkrásnění,, a chci v tom ještě pokračovat.
Fotky: vpravo nahoře – Šakoh, 3. náčelník Neskenonu a 1. náčelník Mohawků
v rouchu, pod ním mé roucho v nynějším stavu, a nakonec obal velké knihy
rouch, na jejíž výrobě se podílelo mnoho členů společenství Midewiwin, kniha
obsahuje více jak 200 rouch bojovníků mnoha kmenů včetně tří rouch
bojovníků z našeho oddílu.
Obrázky nějakých dalších rouch přineseme v příštím Rádci😊.

