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Myším drápkem… 
Tak jsem to zase já, kdo tentokrát píše úvodník (já ho teda psala i předtím, ale Kamza 
sem dal svůj). No, když jsem jednoho všedního rána vstala a rozespale mrkla na 
teploměr (bylo zhruba 7 hodin), chvíli mi trvalo, než jsem uvěřila, že to číslo tam je 
skutečně 33 a že tolik stupňů opravdu venku je… Takže z toho vyplývá: „ten tábor se 
už fakt blíží!!!“ Známá hláška, že? …. Proto taky v tomto čísle najdete spoustu 
důležitých informací, hlavně třeba seznam věcí na tábor a že se bez něj balí velmi 
špatně, zjistili už mnozí… S radostí mohu oznámit, že seznam přispěvatelů se nám 
konečně lehce rozšiřuje, třeba mě (opravdu) potěšil článek o Gurmánech od kohosi, 
kdo si říká K*O*M*Á*R, (a kdo bafá na lidi, když čekají na tramvaj), tak zdali 
přijdete na to, kdo to je : ). 
Ale jedna znepokojivá věc tu je: a to stále omílaná včasnost posílání příspěvků. Chudák 
redaktor, co pak musí tvořit časopis na poslední chvíli a přes noc… A co třeba, když si 
chtěl zrovinka onu noc užít někde jinak... Mějte slitování lidi a dodržujte termín!!!! 
(Pamatujte, že nevyspalý vedoucí je obzvláště nepříjemný). 
       
ÚSMĚV NA TENTO MĚSÍC 
1. Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.. 
2. Co se dá rozbít, to se rozbije, co se nedá rozbít, to se rozbije taky. 
3. Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra bude hůř a pozítří možná již ani 
nebude. 
4. Zákon Murphyho dědečka: Člověk se nenaučí nadávat,dokud se nenaučí řídit auto. 
5. Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl. 
6. Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí. 
7. Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná. 
8. Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, což znamená, že po 
vás pudou ..... 
9.Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy rychleji. 
10. Zákon vyplývající ze života: život je řada průšvihů po soběnepravidelně jdoucích.           
 
HÁDANKÁŘ 
No, kdyby se ještě někomu chtělo náhodou přemýšlet, tohle je docela zajímavé…  
SOUD 
Jsi obžalován u soudu. 
Soudce je férovej chlap, takže ti nabídne následující řešení případu: 
"Můžete říci jednu oznamovací větu na svou obranu. Pokud nám zalžete, tak Vás 
oběsíme. Pokud řeknete pravdu, tak Vás zastřelíme." 
Co řekneš?                …odpověď v příštím čísle…  
Jinak, co se týče hádankáře, lenivíte, strašně… Jenom jediná osoba odpoví úplně 
pokaždé, co je v oddíle. Víte kdo? No přece Čapulka! Přece to tak nenecháte?! 



 

TÁBOR 2005 SE BLÍŽÍ  … 
 
 
 

Přihlášku je nutné odevzdat do 20.5., potvrzení od doktora do 20.6., prohlášení o 
bezinfekčnosti se odevzdává až při odjezdu a nesmí být starší než 1 den. Poplatek 
(Vlčata a Světlušky 2000Kč, ostatní  3400 Kč) je nutné zaplatit do konce května na 
účet České spořitelny Praha 10 s názvem  
„96. středisko Junáka“, číslo účtu  281103339/0800,  
Variabilní symbol  -kluci 198xxx ,  -holky 77xxx (xxx –osobní číslo) 
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SEZNAM POVINNÝCH VĚCÍ NA TÁBOR  
Oblečení: Oddílové triko (ti, co ho ještě nemají, triko v barvě oddílového), dívky 
krojovou košili (s úplným označením), šátek s turbánkem, krátké (nad kolena) krojové 
kalhoty/sukni přírodní barvy (žádný styl Havaj), ne teplákové!, čepice proti slunci, 
pláštěnka (nebo pončo), svetr, dlouhé kalhoty, bunda v přírodní barvě, tepláková 
souprava, 1x (pracovní) kraťasy/bermudy            
Obutí: Pevné kotníkové (kožené) boty (pohory/pionýrky - ne botasky!), tenisky, 
holinky, sandále, 4x ponožky, 1-2x teplé ponožky, 2x ponožky přírodní barvy, nejsou 
vhodné umělé materiály. 
Prádlo: 4x trička, 3x trička s dlouhým rukávem/košile, 6ks spodního prádla, 6 
kapesníků, plavky. 
Ložní vybavení: Spací pytel, triko s dlouhým rukávem nebo tepláková souprava na spaní 
(není vhodná umělá), folie PVC cca 1 x 2 m, molitanová matrace (malá!)/karimatka s 
obalem nebo dekou – max. rozměry matrace 80x200x5cm, větší se nevejde na postel 
ani do náklaďáku.  
Toaletní potřeby: Pasta a kartáček na zuby, kelímek na čištění zubů, mýdlo, 2x ručník, 
hřeben, krém na opalování, krém na ruce, repelent (dostatek muchniček ne tábořišti), 
pytlík na špinavé prádlo (30x30 cm,  ne igelitový, s možností zavěsit), šampon, mýdlo 
s jelenem na praní (ne Lanza) -tábor je v oblasti klidu a není možné používat prací 
prášky atp., role toaletního papíru. 
Výzbroj: Batoh na vícedenní výpravy, menší batůžek na jednodenní výpravy, obal na 
ešus, nad 10 let povinně!! sekera s pouzdrem, celta nebo vhodná pláštěnka,  
Vybavení na hry: velký čtyřrohý šátek, tenisák,  (případně rukavice na soft-ball) 
Ostatní: Skautský průkaz, osobní doklady, kapesné 200Kč, píšťalka na šňůrce, tužka, 
blok, propisovačka, Osobní zápisník, nováčkovská zkouška/cestička, KPZ, zavírací 
nůž (s pojistkou, v pouzdru), uzlovačka,  baterka s náhradními baterkami, zápalky, 
otvírák, dopisní papíry se známkami a obálkami, laining (větší starší prostěradlo 
s poutky v rozích), 2x svíčka, malé šití, prádelní šňůra, čistící potřeby na boty, tmavé 
brýle, provázek, zpěvník  
Jídelní potřeby: Třídílný ešus (malý, velký, víčko), lžíce a lžička, láhev na pití/čutora, 3 
starší utěrky, všechny jídelní potřeby musí být označeny trvalou a jasnou značkou 
(osobním číslem) 
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Vybavení na etapovku: bude včas upřesněno v příštím Orongongu. 
Toto je seznam povinných věcí, bez kterých je účast na táboře nemožná. 

Vedoucí nejsou povinni vám chybějící materiál zajišťovat nákupem a nedostatečné 
vybavení na tábor je posuzováno jako nedodržení táborového řádu! 
4 z 5 vedoucích dále doporučují vzít si s sebou: kapsář (tzv. Sáhyho saky) s dlouhými 
tkanicemi rozích, polštářek, pastelky, připínáčky na lining, náhradní tkaničky, 
fotoaparát s filmem, hudební nástroj, mapa okolí tábora (Český les -sever), busola, 
ramínko, příbor, miska, nářadí potřebné na rukodělky (bavlnky korálky-zvláště pro 
dívky), knížka na čtení, pro starší-malou petrolejku s petrolejem 

Tyto věci vám rozhodně na měsíční tábor stačí. Neberte si zbytečně velké 
množství oblečení, bude čas na vyprání (cca 1x týdně). Počítejte s tím že se 
budete pohybovat nejen po táboře, ale že pojedeme i na výlet…, je proto třeba 
mít s sebou slušné oblečení (kraťasy-klidně ty krojové, tričko, svetr/mikina, řiďte 
se však podle seznamu, budete-li si brát „slušné“ tričko odečtěte ho z celkového 
počtu triček v seznamu atd.), pro ty co jedou jen na 14 dní je tento seznam 
opravdu „maximum“ toho co si s sebou vzít. Vzhledem k omezenému místu 
v náklaďáku, ve kterém věci na tábor pojedou, si každý může poslat max. 2 (slovy
DVĚ!!) zavazadla (bednu+batoh/molitan), ostatní věci vlakem s sebou v batohu, 
platí i pro cestu zpět.  

 

Jízdní kolo – povinně s přilbou. Bylo by dobré, kdyby ho měli všichni kluci a holky 
z družin (Vlčata a Světlušky NE!). Jízda na kolech bude povolena pouze v určeném 
čase. Dále doporučujeme vzít si s sebou zámek a věci na drobné opravy (náhradní duše, 
ventilky, ...). Vedení nebude ručit za rozbití ani za ztrátu kola! Na řidítkách mějte 
připravenou cedulku s vaší adresou, s cílovou stanicí (Planá u Mar.Lázní) a výrobním 
číslem vašeho zázraku (novější kola už ho nemají). 
Bedna K dopravě věcí na tábor slouží tzv. bedna (na táboře se 
potom používá ve stanu jako skříňka). Nejlépe je vyrobit vlastní (z 
pořádných prken 2cm tlustých – ať to něco vydrží. Sám mám 
bednu už 19. rok). Dá se použít i starý vojenský kufr, do kterého se 
přidělají dvě překližkové poličky. Poličky jsou vůbec nutná věc 
(jinak se nedá během tábora udržet pořádek). Dalším nutným 
doplňkem jsou dvě ucha na nošení bedny (lepší než kovová jsou 
z nějakého řemene, aby se tolik nezařezávala při nošení, ale musí 
být dostatečně pevná). K uzavření slouží petlice.  Maximální rozměry: 35x40x60 cm 
Laining – neboli rosná plachta slouží k zachycení stékajících dešťových kapek po 
týpkových tyčích. Každý borec si ji napíná nad svou postel ve stanu.  Většinou 
používáme starší prostěradlo (igelit NE!!!). Jako minimální rozměr doporučujeme 2 
sešitá prostěradla (manželské), aby laining vykryl celý prostor nad postelí, takže čím 
větší tím lepší. Pro snadnější vypínání jsou vhodným doplňkem poutka po obvodu 
plachty. Pro zvýšení estetického dojmu ho někteří borci (spíše ale borky) batikují. Ještě 
jedno upozornění: po měsíčním táboření nelze již nikdy laining použít jako prostěradlo! 
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Úcta k dámě 
školní trest inspektora výuky a ředitele koleje Havraspárské adresovaný 

primusovi koleje Zmijozelské, redaktorkou Myškou zneužitý (ovšem se souhlasem 
autorským) 

 

Nuže, než se začne rozvíjet má úvaha, je nezbytné uvědomit si, že samotný diskutovaný 
pojem „úcta k dámě“ je oxymóron. Abychom si mohli plně uvědomit, kde v tomto tvrzení 
spočívá onen rozpor, musíme si definovat pojem „dáma“ a pojem „úcta“.  
 

Dáma S pojmem „dáma“ je to jednoduché - pro naše účely budeme pod tímto termínem 
rozumět jakoukoliv osobu nižšího pohlaví, tedy kohokoliv kdo je užší v pase než 
kolem boků (přesná biologická definice je na místě - předejde se tak zbytečným 
nedorozuměním). 

 

Úcta Pojem „úcta“ je právě kámen úrazu celého nesmyslného výrazu. Pod tímto slovem 
pokusme se představit si skutečnou, nehranou a zcela upřímnou úctu. A takovou 
úctu můžeme chovat pouze k někomu, koho si upřímně a z hloubi srdce vážíme. K 
někomu, u koho obdivujeme jeho intelektuální a rozhodovací schopnost, u koho 
obdivujeme schopnost a dovednost vidět mnohé věci z různých úhlů pohledu. 
Takové upřímné a skutečné pouto úcty nás může vázat pouze k člověku, kterého 
považujeme za vnitřně krásného a myšlenkově ne příliš úzkoprsého. 

 

Oba pojmy by teď tedy měly být čtenáři jasné. Srovnání obou slov, jejich postavení vedle 
sebe na jeden řádek v jediné větě dává tušit jistý disbalanc, jistý druh jemné emocionálně-
racionální disharmonie. Je totiž přeci naprosto, ale naprosto nemožné aby nás pouto 
skutečné úcty poutalo k dámě - žena jako tvor v určitých oblastech myšlení značně 
omezený, jako tvor kterému není dána ona mužská schopnost skutečného širokého myšlení 
není hodna takové skutečné úcty. Nechci tím přirozeně ženy nijak urazit - ony nemohou za 
to, jaké jsou a bylo by pokrytecké dívat se na ně kvůli tomu shora - musíme jen zodpovědně 
zastávat svou roli moudrých bytostí. 
 

Pojem přirozeně není úplným nesmyslem - něco jako „úcta k dámě“ by mohlo fungovat 
mezi dvěma ženami - ale tam má slovo „úcta“ jen velmi povrchní význam a ztrácí svůj 
skutečný smysl, protože z výše řečeného vyplývá, že žena není skutečné úcty přirozeně 
schopna. 
 

A pak je tu poslední věc, o které je třeba se zmínit. Úcta k dámě je i pro muže životní 
nutností. Ne sice skutečná úcta - to by bylo utrpením příliš velikým, pokoušet se o něco 
takového - ale iluze úcty. Mnohé ženy  totiž, ty s nejkvalitnější genetickou výbavou co sami 
sebe mylně považují za inteligentní, vyžadují mnoho ilusí - iluse úcty je jednou z nich. Je 
tedy logické, ale smutné, že se muž musí naučit své partnerce darovat a vytvořit tuto ilusi 
jakési parodie na úctu, chce-li se s ní reprodukovat.  
Doufám, že toto zamyšlení nikoho příliš nepobouří a najde si své místo mezi svitky v 
Bradavické knihovně. 
 

Aramor von Alecat 
 
No, holčiny, že by to ch ělo nějakou… odezvu..? M. : ) t
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Jak jsem se stal Skobou 
 
Abych pravdu řekl, nejdříve se mi přezdívka Skoba moc nelíbila. Ale začínám si 
zvykat. Konec konců-vysloužil jsem si ji. To se stalo jednoduše takhle.  
   Že v tee-pee moc místa není, zejména ne na šermování, ví snad každý, jenom 
mě to nedošlo!!!!!  
   Bylo potřeba si něco, s tyčí v ruce,“vyřešit“,a tak jsme s Fajrem šli do toho. 
Sotva jsem napřáhl, bylo zle!!!!!!! SKOBA byl na světě! Krásnou velkou skobou ve 
stěně tee-pee jsme se dívali na mraky. Trochu mě zamrazilo.  
Ale Lišák, který za chvíli přišel jen potvrdil, že od této chvíle budu SKOBA!!!!!!!!! 
Protože jsem se o to vlastnoručně zasloužil. Můj příběh je opravdivý, stalo se 
v roce   2004   na táboře     Arábia.   Snad jsem  jen trochu zkrátil to šermování. 

        Skoba 
 
Pozn. redakce  Když si vzpomenu, jak často se mě někdo ptá: Myško, proč jsi 
Myška?, tohle je zajímavý nápad na článek… Velmi dobrý, takových lidiček by se 
tu mohlo objevit více, v oddílech máme spoustu zajímavým p ezdívek a kdo, 
kromě majitelů, ví, jak vlastně vznikly.. Takže je tu výzva: kdo další si t oufne na 
článek na téma: Jak jsem ke svému jménu p išel/la?  

:

ř
r

ř
 

 
     

→výprava pouze pro Světlušky a Vlčata!!!!!  

Výprava Čapulčí a Kamzičí na Českou Sibiř 
aneb speciální expedice pro největší borkyně a borce z těch 
nejmenších... 
Sraz: v pátek 27.5. v 16:50 u klubovny (nebo v 17:20 na Roztylech 
na autobusovém nástupišti č. 5) 
Návrat: v neděli 29.5. cca v 18:35 ke klubovně 
S sebou: povinné věci na vícedenní výpravu, stany (dostanete na 
schůzce), pití, malý batůžek (stačí do dvojic – musíte se ale na nich 
předem dohodnout), pořádné boty (pohory), 200 Kč na dopravu a 
jídlo. 
Všechny věci (včetně malého batůžku) bude zabaleno uvnitř v 1 
batohu!!! (To znamená žádné tašky do ruky, na batohu nebude nic 
plandat apod.)  
Půjdeme pár kilometrů, vše poneseme na vlastních zádech, takže 
žádné zbytečnosti, které jenom zvyšují váhu batohu. Oblečení dle 
počasí, budeme mít možnost kde se usušit.  
Vemte si i plavky
                                                                        Čapulka 
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Gurmány 2005 
 
No a je to zas tady. Rok se sešel s rokem a oddíl opět vyráží i s rodiči vařit samé 
dobroty do hlubokých lesů někde u vesničky Voznice poblíž Mníšku pod Brdy..... 
Tato výprava začíná srazem na Andělu. Po výjezdu z metra potkáváme nahoře u 
eskalátoru Kamzu, a ptáme se „ kde že je to nástupiště, ze kterého máme jet? “ 
Rovně a pak doleva po schodech. 
Díky. A to už spěcháme, tak, že jsme zapomněli co Kamza říkal, ptáme se sami 
sebe... Doleva nebo doprava? :o)) Po krátkém zapátrání v paměti jsme usoudili, že 
to bude doleva. Jak jsme pak zjistili, byla to správná volba :o)) Na nástupišti už 
čekal zbytek oddílu i rodiče. 
Po chvíli čekání, kdy docházelo k přátelským rozhovorům, jak už to v životě nás 
smrtelníků chodí, konečně dorazil náš dopravní prostředek..... 
Docela byl plný, ale i to jsme zvládli a nakonec se nám všem kupodivu podařilo 
nastoupit v plném počtu. 
Tak a jedéééém.... Pan řidič vyrazil směr jihozápad od Prahy po strakonické 
dálnici..... 
No, co říci k cestě? Za hlasitějšího ševelu mladších členů jsem prohodil pár slov 
s Kamzou a Myší... Taky se řešily přísady do jídel......radši bych to nejedl, jelikož 
kraví lejno.. nic moc... 
Někteří chtěli ukřižovat Kamzu, ale nevím proč.... 
Jak tak cesta ubíhala, autobus sjel z dálnice do již zmíněné Voznice, kde začala 
druhá část naší cesty (teď už pěší)... 
Ještě oddílové pokřiky a naše karavana vyráží. 
Ze začátku vede naše cesta vesnicí, která asi po půl kilometru končí a vede lesem... 
Nejdříve jdeme lesní cestou, která nás přivede k potoku. Podél toho se vydáváme 
lesem (opouštíme cestu), jenž je plný ostružiní, takže pro ty co měli kraťasy, tak 
nic moc (třeba já) :o))... 
Je zajímavé, jak se potok vlní a razí si cestu lesem. Z tohoto důvodu přeskakujeme 
potok z jedné strany na druhou. Takže pozor, aby se někdo nevykoupal. :o)) 
Asi po třech kilometrech dorážíme na místo určení, kde se začínají tvořit týmy, 
které budou soutěžit v klání vaření. Ne aby někdo podplácel nebo se snad snažil 
otrávit porotu ;o)) 
Je odstartováno... Sehnat dřevo, rozdělat oheň a může se začít. 
Nejdříve k naší skupince... Čapulka měla velký hlad a tak jsme začali vařit naše 
speciální fazole.... 
Bylo toho tolik, že se najedli Myš i s Kamzou (dokonce ochutnali  Dešťa s Jádou). 
Moc jim to chutnalo, ale to není do soutěže. 
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to však přibíhají z prvního týmu za porotou, že mají uvařeno, takže ochutnávka 
začíná.... 
Měli jsme možnost ochutnat palačinky, volské oko nasladko, buřtguláš... atd. 
Nejlepší však byla ochutnávka „ U Děravého kotle “, kde nám připravili ty nejlepší 
dobroty, které někdo nedokáže uvařit ani doma, natož ve volné přírodě na 
otevřeném ohni. 
Naše porota (já byl však nezávislá složka) se díky ochutnávkám, dostala i do daleké 
Francie na fakt dost dobrou čokoládu :o) Mňam. 
Za zmínku stojí i Maďarův „Smrkový čaj“, který byl dost dobrý. 
Po skončení ochutnávek se přejedená porota na chvíli usadila k odpočinku... 
Poté následovaly hry jako triangl. uzel a dobytí vrchu. toho jsem se zúčastnil i Já. 
Válku jsme samozřejmě prohráli. 
Pak nastalo vyhlášení... 
No co budu vyprávět... 
Bezkonkurenčně vyhrála restaurace „U Děravého kotle“ 
To se již čas naplňuje a vydáváme se do vesničky Kytín, odkud opět autobusem 
vyrážíme zpět do Prahy. 
Tak zas za rok na Gurmámech 2006 
Čau... 
 
*K*O*M*Á*R*         (J.R.) 
 
 
Káňata – stopaři. 
   Naše skupina  se připravovala na vylévání stop. Sádry bylo dost, tu měl každý. 
Ani o vodu nebyla nouze.Speciální misku na rozdělání sádry  jsem měl já. 
Špachtli také. Takhle vybaveni jsme se sešli na Budějovické. 
Autobus č. 339 nás odvezl kousek za  Prahu, do Kamenice. 
Tam bydlí náš rádce Boromir. V Kamenici byl za rybníkem lesík, tam jsme se 
vydali. V lesíku jsme začali hledat stopy. Ale hledali jsme marně !!!! 
Zvířecí stopu ne a ne najít. Když hrozilo, že odejdeme s nepořízenou, tak se nám 
rozsvítilo !!! Uděláme stopy svoje. 
   Vyhledali jsme blátivé místo, obtiskli jsme  Boromirovu botu, rozdělali sádru, 
kterou jsme stopu vyplnili. Po ztuhnutí jsme stopu vytáhli. Šlo to těžce. Ale 
povedlo se to. 
   Stopa byla na světě !!! Ne sice zvířecí, jak jsme původně chtěli, ale alespoň 
Boromirova. Stopa – homosapiens  se také počítá. 
SKOBA  
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Deštino Psaní 
Květen, to již tábor opravdu klepe na dveře. Ještě pár týdnů a začne obvyklý shon 
a balení. Tak aby vás to neminulo tak nezapomeňte včas odevzdat přihlášku, 
zaplatit, dodat potvrzení od doktora, bezinfekčnost… a můžeme vyrazit. Jestli 
dobře počítám, tak by se vás na táboře mohlo sejít i 15, tedy 3 družiny po pěti 
s rádkyněmi Káťou, Janou a Ivou. Doufám, že na tábor dorazí i Sůša, která se po 
více než roční pauze vrátila do oddílu. 
Docházka se teď trochu vylepšila, hlavně u Světlušek, jen to omlouvání z akcí stále 
pokulhává (žejo, Maru..). Nezapomeňte že v přihlášce je napsáno, že 3 
neomluvené akce jsou konečná, to by nás tu asi moc nebylo. Tak s tím něco 
dělejte, mě to už nebaví tady o tom psát. 
Malování hrnečků v Maříži dopadlo snad úspěšně a na této schůzce byste měli 
dostat své výtvory, to že někdo jezdí busem 213 na Háje místo busem 124 na 
stanici U Háje, i když na to má 2 hlavy (a ty přece víc ví), je prostě smůla. 
Speciálně zpráva pro Světlušky – tento měsíc se půjde plavat a kdo se plavání 
zúčastní (i kdyby plavat neuměl, stačí že se vody nebojí) si splní v Cestičce plavání, 
tak dotoho. A nakonec velké překvapení a velká pochvala – na 2 místě ze 
Světlušek a na 6 místě v bodování celého oddílu se umístila Kiki. Asi zde bude 
platit něco podobného jako u Deli a Kamzi „Tichá voda břehy mele“.                          
 
                                                                                       Dešťa 
 
BAZÁREK - Nabídka - BAZÁREK - Nabídka - BAZÁREK - Nabídka  
- 1x batoh 60 litrů (na výpravy moc velký, vhodný např na jarniny nebo jiné delší 
akce), za 400 Kč. 
- starší ponča pro dospělé za 200 Kč. 
- Krimatka, tustá, 40Kč 
Zájemci kontaktujte Lišáka nebo Dešťu a neváhejte.  
 

 
Květnoví oslavenci: 
1.5. jsem oslavila své báboviny, tedy 25 narozeniny já, Dešťa. 4.května bude 
Hřebíkovi 12, 20. dostane občanku (klasický dar k 15. narozeninám) Ifka a 
plnoletosti dosáhne Nezmar, a 28. bude naší nejmladší člence Verče 7 let. 
 
Všem jmenovaným přeji všeho nejlepčího a to z celého  Myška 
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LUCERNA 

PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA –
KVÉTEN 05 

 

 
4.5. Oddílovka, Sedmidomky 16:00-18:00 pro všechny, 

s sebou oddílová trika!, vede Myška/Dešťa-Světlušky 
11.5. Družinovka, Taškentská, vede Čapulka 
13.-15. 5. Střediskový sraz - 204. výprava, veškeré informace naleznete v klučičím 

programu, vede Dešťa 
18.5. Plavání, sraz 16:00 klubovna Taškentská, návrat pro všechny 18:00 tamtéž, 

s sebou – věci na plavání, 50Kč + 100Kč zálohu na zámek (možné i 2-3 lidi 
dohromady), cestičku, vede Vláďa a Myška 

25.5. Družinovka, Taškentská, vede Elí 
27. - 29. 5.  205. výprava, méně náročná pouze pro Světlušky a Vlčata, jede se 

k Čapulce na chalupu do Dědic, info viz samostatný článek 
27. - 29. 5.  205. výprava, „drsná“ se spaním pod širákem pouze pro družiny, netýká 

se Světlušek!!,vede Myš, ale mohou nastat různé neovlivnitelné skutečnosti 
(zkoušky), tudíž co a jak až pak, připravte se ale určitě na pořádnou akci !!! 

1.6. Oddílovka, Sedmidomky 16:00-18:00 pro všechny, s sebou oddílová trika!, 
vede Myška/Dešťa-Světlušky 

 

 
BODOVÁNÍ BŘEZEN – DUBEN 
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PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN 2005  
12.5. družinovky  -Vlčata  16.00-17.30, Medvědi 17.00-19.00  v Taškentu  

- Káňata a Rysi  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
13.-15.5.  Střediskový sraz – 120. výprava (vede Kamza) – na Seč u Chrudimi 
sraz: v pátek v 16:30 u Taškentu (jedeme vlastním autobusem) 
návrat: v neděli kolem 17:00 k Taškentu, cena: 200Kč za dopravu a tábořiště 
Program: klasický střediskosrazový – soutěže mezi jednotlivci, družinami a oddíly, 
táborák, pohodička, … 
S sebou: povinné věci na vícedenní výpravu (možno i stan – budeme furt na jednom 
tábořišti) 
Jídlo: po družinách, Vlčata společné od sobotní snídaně (+ 90 Kč) 
19.5. družinovky  -Vlčata  16.00-17.30, Rysi 17.00-19.00  v Taškentu  

- Medvědi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
26.5. družinovky  -Vlčata  16.00-17.30, Káňata 17.00-19.00 v Taškentu  

- Rysi a Medvědi  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
27.-29.5.  121. výprava  
Družiny - (vede Jarda) – sraz v pátek 16:00 u Taškentu, návrat v neděli kolem 17:00, 
povinné věci vícedenní výpravu (plachty a ponča!!), jídlo po družinách. Pokud bude 
zájem mohla by být výprava cyklistická, domluvíme se na oddílovce 
Vlčata (vede Kamza) – viz samostatný článek 
2.6.   oddílovka v Sedmidomkách  - Vlčata 16.15 – 17.45, družiny 17.00 – 19.00 
 
Každý čtvrtek je od 16.00 v Sedmidomkách tzv. Zatápění, na kterém si můžete plnit 
nováčkovskou, Stezku ptačích mužů, psát kroniku, doplňovat Osobní zápisník, …Ale 
zejména pomoci při úpravách klubovny, čímž získáte drahocenné body do 
TÁBOROVÉ ČTYŘÍCTKY. 
 

PIKANTNOSTI  Z GURMÁNŮ 
Újmy na zdraví: Vedoucí získali mnoho šancí se otrávit; Elíza se natáhla v lesíku  
 Nevšední zážitky: Gurmány byly Pécy poslední výprava; Honza zabodoval se svým 
smrkovým čajem; Ifka s Káťou zvítězily se svojí dokonalou image a ´la Francie; 
kouzelnický svět Harryho Pottera očaroval  porotu;  Mc ´Donald zasahuje už i do našich 
hodů; Opice má rád palačinky načerno; Romeo se Šnekem si pro jistotu osladí a osolí 
volská oka; Romeo neví,kdy se narodil; V trianglu snad poprvý vyhrály holky; Kiki si 
dělá bahenní koupel 
 Zdolaná místa: Kytín,Hraniční potok 
 Hlášky: Šnek a Romeo: „Dáte mi jahodu?“ 
               Romeo na Ifku s Káťou: „Vy jste divný,vy to máte fakt dobrý!“ 
  
                                                                                                Káťa a Ifka 



 

 11

 
POŘADÍ   Oddílové Družinové body DOCHÁZKA 
v oddíle   body pořadí body vše Víkendy 

1 Maďar 289 1.rádce 310 100% 100% 
2 Šnek 253 1.Rys 206 92% 100% 
3 Saut 242 2.rádce 208 92% 80% 
4 Methan 203 2.Rys 193 85% 80% 
5 David 202 1.Medvěd 223 85% 60% 
6 Romeo 188 1.Káně 224 85% 60% 
7 Valach 180 2.Káně 200 85% 60% 
8 Trhač 178 3.Rys 172 77% 40% 
9 Boromir 172 3.rádce 179 54% 60% 

10 Hřebík 170 4.Rys 162 77% 60% 
11 Fajr 165 4.Káně 157 69% 60% 
12 Skoba 162 3.Káně 190 85% 60% 
13 Housenka 147 2.Medvěd 165 77% 40% 
14 Kryštof 54 3.Medvěd 95 54% 20% 
15 Tkanička 50 5.Rys 58 38% 0% 

BODY 
BŘEZEN 
DUBEN 

Oddílový 
průměr je 
176.9 
bodů. 

 
VLČATA DOCHÁZKA 

pořadí   body vše Víkendy 
1 Opice 249 100% 100% 
2 Brejloun 212 91% 75% 
3 Merlin 190 100% 75% 
4 Trojka 156 64% 25% 
5 Marek 154 91% 75% 
6 Čtyřka 140 55% 25% 
7 Kuba 122 82% 25% 
8 Dan 110 64% 25% 
9 Dominik 71 64% 0% 
10 Michal 65 45% 25% 
11 Martin 14 9% 0% 

Pořadím v tomto bodovacím období 
asi nejvíce zamíchal Vladivostok. 
Přesto favorité z družin nezklamali a 
urvali Zlatou stuhu pro sebe. 
Potěšitelná je i docházka, pouze  tři 
„družiníci“ měli pod 75%. 
Nejzajímavější byl tedy souboj 
v mezidružinovém bodování, hlavně 
díky družinovým zkouškám. Těm 
vděčí Káňata za vítězství v tomto 
bodovacím období. Tak chlapi plnou 
parou do finiše, ještě zbývají dva 
měsíce a hledá se borec, který se do 
historie zapíše jako vítěz 9. 
oddílového roku. 

 
Akce za odměnu:  
- pro stovkaře a držitele zlaté stuhy. 
Tedy: Maďar, Šnek, David, Romeo, Opice, Merlin  
Péca pro vás připravuje slaňování v Prokopském 
údolí. Termín bude určen po společné domluvě.  

Bodování družin: 
1. Káňata 226 b. 
2. Rysi  223 b. 
3. Medvědi 198 b. 

 
 
 
 
 



 

LIŠÁKOVY PLKY 
Tak že by už konečně nastal čas výprav s nocováním pod přístřešky? Už na 
Gurmánských hodech nám počasí ukázalo příznivou tvář. Sám jsem se vydal za výzvou 
Mistrovství republiky na dlouhé trati v orientačním běhu a přiznám se, že jsem si na vás 
všechny během tří hodin strávených na trati několikrát se steskem vzpomněl. Jó, takhle 
si dát něco „U děravého kotle“ od Mandelinky a spol. nebo rakovinovou palačinku od 
Opice a Merlina. Nebo specialitu od Vlků, kteří po čase mezi nás opět zavítali. Nebo, … 
No, Maďarův čaj z jehličí bych si raději nedal, Maďar byl vždycky Divnej. Prostě 
z fotek a vyprávění to vypadalo na super akcičku. Troufám si říci, že kvalita je každým 
rokem lepší. A těch roků už bude k 25. 
Bez vedení není velení Během května nám na chvíli prořídnou náčelnické řady (Já 
pojedu od pondělka do 25. května učit na praxi do Jeseníků, Jarda dělá během příštího 
týdne zkoušku dospělosti a Nezmar s Kamzou budou příští dvě schůzky na 
zdravotnickém kurzu). Prostě odpovědnost teď bude ležet hlavně na rádcích. 
Tábor se blíží nezadržitelným tempem. Dlouho se už nemohu dočkat až se všichni 
sejdeme v té liduprázdné divočině, začneme stavět tee-pee a vyrážet na kolech nebo 
koních na průzkumné výpravy do okolí. Kdo bude mít letos nejvíce sil 
v PAPERMANOVI, který letos oslaví 10. výročí? Tábor je podnik pro celé muže a 
právě proto letos mohou jet pouze pozvaní. Z Vlčat náčelnictvo vybralo tyto borce: 
Opice, Merlin, Brejloun, Dan, Marek a Kuba. Kvality už dříve prokázali Horal a 
Fantom a proto budou také pozváni. Ostatní družiníci si svou účast musí vybojovat 
v Táborové 40. Nechceme dělat nějaké kastování, proto jsme se snažili udělat 
podmínky tak, aby jeli borci, kteří mají o činnost zájem. Přihlášky tedy dostanou ti, 
kteří splnili 40 bodů. Ostatní až ve chvíli kdy na těch 40 bodů dosáhnou. Šanci má ještě 
každý, i když někteří si musí opravdu máknout. Doporučuji zejména kroniku, články do 
Orongongu a pomoc při úpravách klubovny každý čtvrtek od 16.00 v Sedmidomkách.   
 
Tak, jak to tedy vypadá po konci dubna: 

 Hřebík       64 Maďar   41 Boromir   24 
Housenka 60 Fajr       35 Valach     19 
Šnek         59 Saut      29 Skoba      15 
Methan     49 Trhač    27 Tkanička    0 
Romeo     44 David    25 Kryštof      -5 

 
 
 

 

ORONGONG – Květen 2005, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA 
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Dešťa, Lišák, Skoba, Káťa a Ifka, Komár
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: 40 výtisků 
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