Z hradu kačerovského

Možná jste si toho někdo všiml, možná ne, každopádně už tady
máme červen, poslední Orongong v tomto školním roce a s tím vším
blížící se prázdniny.....a hlavně co? No přece TÁBOR!!!!
Blíží se přímo mílovými kroky (kdybyste netušili, za jak dlouho že to
jedeme, tak se mrkněte na web...) a s ním i všechno, co k němu
patří...takže tenhle časopis je velmi klíčový, abyste například věděli,
co si ušít za oděv na etapovku a tak podobně.
Radši přestanu plkat a vy se zakousněte do
následujících stránek.

Myším drápkem…

Mám tu pár redakčních záležitostí. Předně: je založen redakční email –
redakce@orongo.cz – takže vás prosím, abyste všechny články a jiné věci týkající
se časopisu posílali sem a ne jinam, zruší se tak každoměsíční složitosti typu: mám
to poslat Kamzovi nebo Myšce?…
Dále bych vás poprosila, abyste vaše články dávali jako přílohy, většina to dělá, ale
je tu pár lidí, co ne, tak bych je taky poprosila, aby jo. Je to jenom takový detail,
ale může ušetřit dost práce, když nemusím celý článek ručně přepisovat, že zlobí
řádkování…
Děkuji za pochopení

ÚSMĚV NA TENTO MĚSÍC
Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: "Prase si nezaslouží, aby
sedělo s labutí." Student se zvedl s odpovědí: "Tak já letím." Čímž samozřejmě pana
profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student
na vše odpověděl bezchybně. Proto mu dává poslední otázku: "Kdybyste si mohl vybrat
ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral?" Student
po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor vítězoslavně: "No vidíte, a já bych
si vybral ten s tím rozumem." Student neváhá: "Vždyť jo, každý si vybere to, co mu
chybí." Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše BLBEC a pošle ho pryč.
Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou: "Pane
profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku..."
Ďekujeme Ifce

PÁR SLOV O „STÁVCE VEDOUCÍCH“
aneb zamyšlení o situaci v oddíle….
Začnu úplně od začátku. Proč to všechno…
Minulý víkend měla být akční výprava pro družiny, když jste ale za mnou přišly, že
z různých důvodů nemůžete a jely byste jenom 2, byla jsem ochotný výpravu
přesunout na náhradní termín, protože mě moc potěšil váš zájem. Bohužel to
nevyšlo, páč jsem nakonec tento termín nemohla já. Nabídla se pak další varianta
připojení se ke Světluščí výpravě (na tu řeč dojde následně) s relativně
samostatným programem. Jela jsem taky a už jsem měla zvláštní trasy a program
pro vás naplánované. Pak jste ve čtvrtek večer psaly, že nejedete a jediná Ifka
napsala důvod, i když to že nejede Káťa není zrovna omluva, dík za upřímost.
Nebudu se snad ani pozastavovat nad tím, že původně jste měly jet 2, pak se
Světluškami najednou 5 a nakonec tedy jela jediná Zůza. Tím se pomalu dostávám
k samotné výpravě pro Světlušky. Tato výprava byla vymyšlena speciálně pro
Světlušky a Vlčata, se spoustou her, koupáním v rybníce, (povídáním o včelaření
díky Čapulčinýmu tatínkovi), se zajištěným zázemím, tak aby si vyzkoušeli jaké je
to jít s velkým batohem, postavit si vlastní přístřešek… Můžu říct, že se výprava
bezvadně povedla a všichni jsme si jí maximálně užili. Ale: to že na výpravu pro
Světlušky jede jediná Světluška Mandelinka je trochu smutné. Zvláště, když
důvodem nepřítomnosti je třeba nepřečtení si článku v časopise (případně plánu
činnosti, jež jste dostaly na začátku roku). (Proto také časopis vychází, dá docela
dost práce a přestože mě to baví, docela mě zklame, když moje práce je zbytečná)
Stejně tak, ne-li víc, byla zklamaná Čapulka, která výpravu vedla. Všechno, co
děláme, děláme pro vás, v našem volném čase a protože nás oddíl baví. Jediné, co
chceme, je trocha vstřícnosti a zájmu i z vaší strany. Chápeme, že se stane, že se
některé akce nemůžete zúčastnit, stejně tak nikdo z nás není neomylný. Zamyslete
se nad tím, jak by to mělo vypadat v budoucnu…

Bitva pěti armád
Stejně jako předešlé roky, se letošní rok konala poblíž Doks neuvěřitelná bitva, která
měla rozhodnout nejen o tom, kdo dostane Šmakův poklad, ale i která strana si odnese
jako vítěz z bitvy mocný meč-Andůril. Utkali se zde strany dobra a zla. Na straně dobra
bojovali mocní lidé, ušlechtilí elfové a také výborní kovkopové, trpaslíci. Zlo jako vždy
zastupovali davy krvežíznivých skřetů a vrků. Sobotní celý den a nedělní dopoledne
bojovali národy za sebe a plnili úkoli, které určovali, kolik životů budou moci mít při
závěrečné bitvě. Trpaslíci, mezi kterými jsem bojoval i já a kterých bylo nejméně,
splnili 4 úkoli, ale hlavně na hlavu rozprášili po boku lidí a elfů několkrát skřetí města,

která se nemohla ubránit tak silné armádě. Trpaslíci bohužel mnohokrát přišli o město,
ale vždy ho dobyli zpět. Já jako velitel trpasličího úderného oddílu jménem Kovadlina
jsem odvelel útok na skřetí město Gundabal a dobyl ho. Jistě vás zajímá, kdo získal
poklad a zabil draka Šmaka, to bychom nebyli trpaslíci, abychom to nebyli mi. Šmaka
jsme rozdrtili útočnými palicemi a bili ho dokud nedopadl na zem a nevydal svou
poslední hlásku. Poklad byl náš, ale Torinova skupina se nám postavila do cesty a tak
jsme se s ní museli utkat v bratrovražedném souboji, který skončil zabytím posledního
trpaslíka z Torinovy družiny. No, škoda, mohli jsme se snad domluvit, ale co poklad byl
náš!! V neděli odpoledne se strhla obrovská bitva, ve které se dobro postavilo proti
útlaku zla.Trolové, žoldáci, pavouci a další havěť, která nepatřila k některému z národů
se přiměřeně rozdělili do armád. Mi trpaslíci jsme stáli s 5 životy proti nejsilnější
armádě zla, vrkům, kteří měli životů 7. Museli jsme držet Vrky, aby nás neoběhli a
čekali jsme až lidé s 8 životama porazí spolu s elfi skřety a oběhnou Vrky. Naše lest se
podařila a armáda zla byla rozprášena. Mezi jásajcími jsem byl i já spolu s pár
přeživšími trpaslíky (taková elita). I Kejchal, který bojoval za lidi,přežil a byl mezi
poskakujcí a skandující elitou, která přežila bitvu. Po dlouhém období, kdy vyhrávala
pouze temná strana, se objevila naděje i pro dobrou stranu, která teď třímá mocný
Andůril. Snad příští rok nebudu sám z oddílu na této ,,đřevárně´´.
Saut

LUCERNA
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL
HESPERIA – ČERVEN 2005
1.6. Oddílovka, Sedmidomky 16:00 – 18:00 pro všechny s sebou oddílová trika,
družiny program, Světlušky má Dešťa
8.6. Družinovka, Taškentská, Světlušky má Elí
10. – 12.6. 206. výprava s Vlaďkou, informace dodá na schůzce
15.6. Družinovka, Taškentská, Světlušky má Čapulka, družiny nechť přijdou do
Sedmidomků a - hlavně nic nezapomeňte!!!
22.6. Družinovka, Taškentská, Světlušky má Myška....velké přípravy na tábor
25. – 26.6. 207. výprava – „Tachovská kosa“ neboli senoseč – info v samostatném
článku od Lišáka, vede Čapulka
29.6. Družinovka, Taškentská, Světlušky má Elí
1. – 28.7. 15.TÁBOR v Mlýnských Domkách
9. – 24.7. zkrácený tábor pro Světlušky v Mlýnských Domkách
23. – 24.7. návštěvák pro rodiče
7.9. Oddílovka, Sedmidomky 16:00 – 18:00 pro všechny - s sebou oddílová trika, bude
zahájení nového oddílového roku + počítejte v prvních zářijových dnech s náborem!!!

POSLEDNÍ INFORMACE O TÁBOŘE 2005
PŘÍJEZD NA TÁBOŘIŠTĚ
z Prahy po dálnici přes Plzeň na
Rozvadov
(sjezd),
na
začátku
Rozvadova odbočit na Nové Domky,
kde budete pokračovat na penzion
Hubert, ten minete, sjedete s kopce do
bývalých Hraniček (tur. rozcestník),
pokračujete po modré a červené
doprava, na další křižovatce opět
doprava, až kolem rybníka a po tur.
značkách dojedete na tábořiště. Cestou
dvakrát minete zákaz vjezdu / není
v našich silách zajistit pro každého
povolení k vjezdu. Nejbližší vlak je
v Tachově (cca 20 km).
PŘÍPRAVÁK S RODIČI 25. - 26.6. aneb 5. ročník úspěšné akce „Tachovská
kosa“, 123. výprava – no prostě příprava tábora s rodiči.
Vzhledem k tomu, že během června je na tábořišti k večeru až neúnosné množství
muchniček, posunuli jsme příjezd až na sobotu ráno (snažte se přijet co nejdříve) –
Co se bude dít: kopání latrín, odpadních a jiných jam, dosekávání a dohrabání louky,
stavba mostků, dělání dřeva, kolíků a jehlic, oprava nářadí, stěhování materiálu
z bývalého tábořiště … Zpráva pro alergiky – většina louky je již posekána i pohrabána.
No a večer pohodka u ohně, prostě takovej ten fajnovej kamarádskej pokec za šumu
muchniček a snad i kytar.
Co tak s sebou: rodiče, věci na vícedenní výpravu (jídlo po rodinných klanech, pitná
voda bude k dispozici), stan!!!! a repelent!!!! je naprostou nutností, pracovní oděv
(dlouhé kalhoty) a pak nějaké to nářadí: kosy, hrábě, krumpáče, lopaty, rýče, sekery, …
buřty, kytaru
Vzhledem k tomu, že část vedoucích bude na tábořišti zůstávat až do začátku tábora,
bude možné nechat na tábořišti nějaké věci (např. spacák, …)
Doprava: auty-ozvěte komu přebývá místo v autě, či kdo naopak neví, jak se tam dostat

ODEVZDAT – na posledních schůzkách (29./30.6.): kopii
očkovacího průkazu, kartičku pojišťovny!!!!!!!!!!!!!!!!! A kdo
dosud neodevzdal, tak i přihlášku a potvrzení od doktora.
ODJEZD – sraz: v pátek 1.7. v 9:30 s kolem (bez kol v 10:00) na hl. nádraží u
pokladny č.4, náklaďák s materiálem bude odjíždět od klubovny v 8.00 (náklaďákem se
poveze každému pouze bedna o max. rozměrech 35x40x60 cm a zabalená molitanová

matrace – obojí podepsáno!) Tyto věci můžete do klubovny v Taškentské přinést buď o
schůzkách ve středu 29.6. nebo ve čtvrtek 25.6. mezi 16. a 18. hodinou. Na cestu
vlakem si vezměte oddílové triko a zbylá zavazadla (batoh na vícedenní výpravu), jídlo
do neděle večera, potvrzení o bezinfekčnosti (bez něj nebude umožněn odjezd!!!!)
Vlčata a Světlušky – dejte prosím, co nejdříve vědět, jestli děti 9.7. povezete na
tábor autem a jestli nemáte ještě nějaké místo (to platí i o návratu 24.7.), jinak budete
zavčas informováni o odjezdu / příjezdu vlakem. Náklaďák 9.7. žádný nepojede, takže
si věci musíte přinést buď o týden dříve (viz výše) nebo si je odvézt sami.
Příjezd – ve čtvrtek 28.7. bude upřesněn na návštěváku.

JÍZDNÍ KOLO

Pouze pro borce a borkyně z družin, kteří jedou na celé
4 týdny. Dále doporučujeme vzít si s sebou zámek a věci na drobné opravy
(náhradní duše, ventilky, ...). Přilba je povinná. Vedení nebude ručit za rozbití
ani za ztrátu kola! Na řidítkách mějte připravenou cedulku s vaší adresou, s
cílovou stanicí (Planá u Mar. Lázní).

ADRESA TÁBORA:
Tábor 198. oddílu „ORONGO“ / 77. oddílu „HESPERIA“
Mlýnské Domky
Rozvadov
348 07
Táborový řád (na webu) je závazný pro všechny účastníky a jeho nedodržení může vést
až k vyloučení z tábora! Účast je povinná na celém táboře!
ZÁSILKY OD RODIČŮ, obsahující potraviny, budou oficiálně otevřeny na nástupu a
podle možností děleny počtem účastníků (cca. 50 lidí), předem děkujeme za obohacení
táborového jídelníčku (buchty, koláče, ovoce, zelenina, ...)
Návštěvní den je stanoven na neděli 24.7.2005. Můžete přijet již v sobotu 23.7.
Autem se dá sice zajet až na tábořiště, ale přes 2 zákazy vjezdu. Ubytování o
návštěvním dnu (víkendu) nebude zajištěno – stanovat se bude dát na tábořišti v lese. V
sobotu po obědě počítáme s uspořádáním sportovního odpoledne pro rodiče a večer se
slavnostním táborákem. V neděli budou děti uvolněny z programu po snídani (kolem 9.
hodiny). Pokud nemají službu nebo jiné povinnosti, mohou se vrátit až v 19.00 na
večeři. Odchod i příchod prosíme hlaste vedoucímu dne (po Pánu Bohu, prezidentovi,
vedoucím tábora - 4. nejdůležitější člověk). Prosíme, abyste nepřijížděli do tábora už
v pátek, ruší to táborový program.

INZERÁT
Nemáte někdo na prodej zahrádku nebo spíše lišty na připevnění držáků na kola pro vůz
typu: ŠKODA 120 (verze táborový OffRoad)? Díky Lišák

OBLEČENÍ NA ETAPU
- holky
- dlouhá plátěná košile, barva:bílá, červená, modrá,
může být s drobným (květinovým) potiskem
v rozumných barvách (ne svítivě růžová)

široký pásek
- zavinovací sukně pod kolena,
hnědá, přírodní barva okraje
mohou být ozdobeny barevným
lemem
- leginy, jednoduché kahoty
- kluci
- pásek
- pruh látky o velikosti 40 x 150 cm

PIKANTNOSTI Z VÝPRAVY NA NEZMAROVU CHATU
Újmy na zdraví: Světlušky se pokopaly na závoře;spálily jsme čarodějnici;
Nevšední zážitky: Káťa se zamotala do sluchátek od discmana; Mandelinka boduje u
ohýnku se svoji Kocábkou, náram, náramnou; Navštívila nás Nezmarova babička;
Připravily jsme Světluškám bojovku; Kiki neví,co si přát; V autobuse jsme zažili menší
sardele
Hlášky: Mandelinka: „Myško,kdy narazíme na další záclony…teda
zázvory…ZÁVORY?“
Nezmarova babi opakujíc asi už po padesátý: „Já jsem Vás nepřišla
kontrolovat,já myslela,že je tu Dan…“
Malinko zoufalá Káťa:„Kiki,přej si třeba barbínu nebo ,aby ses už nikdy
nebála.Na světě je tolik věcí!
Zdolaná místa: Svojetice nedaleko Říčan

Ifka a mimoň Káťa

PIKANTNOSTI ZE STŘEDISKÁČE
Újmy na zdraví: Kevin se zbláznil;Romeo se nechal zbít Mandelinkou
Nevšední zážitky: Janča s Ifkou vyrábí lidské pyramidy; Áňa naučila jíst oddíl
sedmikrásky a Lukáš se přidává s pojídáním pampelišek;Wimpi vypráví zajímavé
historky;Ifka bublá žvejkačkou; Saut odhaluje Zůze tajemství škrtání sirek;Napínavě
posloucháme
z Methanova
rádia
přímý
přenos
semifinálového
utkání
Česko:Švédsko;Na klučičím pokoji se to hemží „voňavými“ plyny; Předáváme si
informace pomocí inkské šifry kypu,Housenka junior obdržel přezdívku Stopař
Zdoláná místa: Seču-Pikču
Hlášky: Dešťa: „Jé,tady to voní,tady byl Saut.“
Kevin:„Když sloučíš neutrony jader atomů helia a neutrony jader atomů
vodíku,dojde k takzvané termojaderné reakci...“
Lukáš: „Ty si magor,ty jsi chtěl vyrobit kyselinu hlinitou z alobalu!“
Komentátor: „Dvořák vyráží na švédskou branku, střílí a je to
GÓÓÓL!!!!!!!“
Tkanička: „Pomóc!!!Já se tu udusím!!!“

Ifka a Káťa

ČERVNOVÍ OSLAVENCI
5. oslaví Motýl své 8. narozeniny, o den později je Dominikovi 13. Další
oslavenci jsou cca po týdnu: 12.6. to je Methan – tomu je 13; a 12 let bude Áňe 13.6.
Poslední oslavenec tohoto měsíce je Mínusák, tomu bude 22.6. taky 13let.
VŠEM VÝŠE JMENOVANÝM GRATULUJEME

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2005
9.6.

družinovky -Vlčata 16.00-17.30, Medvědi 17.00-19.00 v Taškentu
- Káňata a Rysi 17.00-19.00 v Sedmidomkách
10.-12.6. 122. výprava (vede Lišák) – na Třemšínsko – POUZE DRUŽINY
sraz: v pátek v 16:00 u Taškentu nebo v 16:45 na metru Anděl
návrat: v neděli kolem 18:00 k Taškentu, cena: 150Kč za dopravu
S sebou: povinné věci na vícedenní výpravu, buzola pro družinu
Jídlo: po družinách
16.6. družinovky -Vlčata 16.00-17.30, Rysi 17.00-19.00 v Taškentu
- Medvědi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
23.6. družinovky -Vlčata 16.00-17.30, Káňata 17.00-19.00 v Taškentu
Rysi a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách
25.-26.6. Tachovská kosa- přípravák s rodiči, 123. výprava
viz samostatný odstavec v informacích o táboře.
30.6. zakončovací oddílovka – pro všechny od 17.00 v Taškentu!!!!
1.-28.7. 10. tábor v Mlýnských Domkách – viz samostatný článek
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.

LIŠÁKOVY PLKY
Za měsíc touto dobou budeme konečně na táboře. Čeká nás měsíc horečnatého dokončování
příprav programu a materiálu, balení, papírování s úřady, vybírání přihlášek, peněz, … To je tedy
na vedoucích. Ani vás chlapi přípravy neminou. Doplňujte „Táborovou 40“, bez 40 bodů není
možno na tábor odjet!!! Kdo má zájem, práce pro oddíl bude dost, stačí se přihlásit. A body
naskočí.
Všechny informace o táboře se dočtete v samostatném článku nebo na internetu.
Příští týden pojedeme (tedy pouze družiníci, Vlčata ne) na poslední klasickou výpravu do
vzdálenějších Brd v okolí Třemšína. A pak už jen pohodová „Tachovská kosa“, dejte vědět, jak
tam pojedete.
Poslední měsíc jsme se moc neviděli, buď jsem byl na praxi nebo nemocen, ale aspoň jsem měl
čas na webu doplnit informace o táboře a přidat nějaké stránky o našich etapovkách a oddílových
soutěžích.
A co můžeme prozradit o chystaném táboře:
- Opět nás snad navštíví Astrobus z pražské hvězdárny a budeme pozorovat vesmír
- Postavíme lanové překážky a snad i malou lezeckou stěnu

- O osobním volnu budou možné navštěvovat zájmové kroužky (Lezení, hra na kytaru,
údržba kol a koní, šerm, divadlo, …)
ORONGONG – Červen 2005, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Kamza, Čapulka, Myška, Lišák, Ifka & Káťa, Saut
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: 40 výtisků

