Myším drápkem….
Zdravím všechny věrné čtenáře našeho (skvělého, nenapodobitelného, nejúžasnějšího)
časopisku a zároveň na našich stránkách vítám ty, kteří jej otevírají poprvé,
samozřejmě tím myslím všechny nováčky a jejich rodiče. Asi je na místě trochu
přiblížit, co se zde budete moci dočíst a čím je časopis důležitý. Mimo různých
literárních výstřelků některých členů tu budete moci najít několik pravidelných
rubrik. Těmi nejpodstatnějšími budiž Plány činnosti na následující měsíc pro oba
oddíly (pozor, nepopleťte, který je jakého oddílu – vždy budou označeny logem
oddílu), informace o výpravách a pozvánky na různé akce. Výbornou rubrikou
jsou Pikantnosti z proběhlých výprav, doufám, že Káťa s Ifkou nepřestanou akčnit,
byla by to škoda. Pro chytré milovníky sladkostí je zde Hádankář, kde můžete
vyhrát kdejakou dobrůtku a ti, kterým něco schází nebo naopak přebývá mohou
najít pomoc v Bazárku. Mno, ještě se tu čas od času vyskytne bodování, kdejaké
plky od vedoucích, něco k zamyšlení, mělo by přibýt i něco nového, redakce má
velké plány do budoucna☺
Jo, když už jsme u toho, vrchními redaktory jsou Kamza a moje maličkost a
veškeré příspěvky posílejte na redakční email: redakce@orongo.cz a pokud možno
včas.
Krom toho se aktuální informace dovíte i na našich webových stránkách
www.orongo.cz respektive www.orongo.cz/hesperia.
To je snad vše, co jsem chtěla říct, ještě sem dolů napíšu kontakty na všechny
vedoucí, kdybyste nám chtěli něco sdělit pěkného. Pěkné počteníčko.
Vaše

Dešťa
Vlaďka
Myška
Čapulka
Elíza
Lišák
Jarda
Nezmar
Kamza
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email
sbrettova@volny.cz
brettova@seznam.cz
myska@orongo.cz
terezka.pilna@volny.cz
eliska.bubrlova@volny.cz
pavel.tes@volny.cz
jarda.vodacek@email.cz
nezmar@orongo.cz
kamza@orongo.cz
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icq

312-006-964
231-039-216
202-789-414

ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI
13. září bude Jardovi 20 let, 25. Fantomovi 13 a kromě Jaňoura a Evoura, které slaví
narozeniny nečekaně ve stejný den, a to 26.9., kdy jim bude 11, dohromady ale 22 a
to je více než například Myšce, oslaví, aby to nebyla nuda, ale pořádná párty též 26.9.
své 8. narozeniny Kiki.

DOBROVOLNÉ RUKODĚLKY
Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit udělat každý měsíc nějakou zajímavou
akci pro dobrovolníky z řad členů i nečlenů, tedy např. rodičů a kamarádů. Kromě již
tradičních rukodělek bychom chtěli i promítat fotky z krajů dalekých i blízkých a trochu
povídat o cestování. Byl-li jste tedy někdo (z řad rodičů, členů i známých oddílu) na
nějaké zajímavé „dovolené či expedici“ a chtě-li byste se o zážitky podělit s ostatními,
nalákat je na cestu do Tibetu či Chile, tak neváhejte a ozvěte se.
Pro začátek na září plánujeme malování květináčů ubrouskovou technikou v 7domkách,
akce se bude konat buď v pondělí 19.9., nebo ve středu 28.9. odpoledne, bude
upřesněno na www stránkách. S sebou 1-2 nové! květináče (bez glazury), ploché
štětce, ubrousky s obrázky, oblečení, které je možné zašpinit.Barvy a omezený výběr
ubrousků budou k dispozici, „vstupné“ 20Kč.
Na všechny dobrovolné akce je nutné se předem přihlásit u Dešti (ústně, mailem, či
sms)!!! Dále do vánoc plánujeme opět keramiku, košíky a výrobu adventních věnců, tak
to snad vyjde.

Dešťa
ÚSMĚV NA TENTO MĚSÍC
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PIKANTNOSTI Z TÁBORA IROKÉZ
Újmy na zdraví: Maruška nemohla porušit svou tradici a opět churavěla; Zůza nemá
ráda vosičky,šlape tedy do jejich hnízd; Saut se příliš akčnil při Normandii a tak to
odnesla jeho pata; Evičce se na táboře nelíbilo,tak si ji odvezli do nemocnice;Ifka
s Boromirem udělali ve vlaku berany,berany-duc;z Ifky se stal klingon(protože jí
píchla včela rovnou mezi oči…),Boromir s Maďarem se vytáhli se svými šrámy z boje
u kůlu
Nevšední zážitky: Maďar byl vlákán do kuchyně pod záminkou jídla,zároveň zmagořil
po přečtení Top Dívky a začal si tak říkat,nakonec se však přeorientoval na Ježíše;
Hřebík se rád koupe oblečen-letěl 16krát do přehrady;Nezmar byl přistižen v KFC;
Mandelinka měla náležitě oslavený svátek-dostala od kluků kytičky a elegantní hození
do přehrady; Mettymu to krásně sluší v countryové sukni; Deli a Kiki málem okusily
bahenní koupel v latríně;Ifka si nám přichrupkala na 3.orlím peru,Z Upíra se stal
básník,Nejvyšší konstruktér nám letos přál, Boromir raději skladuje oblečení v krabici
od banánů než v obyčejné bedně;
Vznikla nám tu nová scout family v podání: Jarda - taťka
Myška - mamka
Dešťa - macecha
Lišák- otčím
Čapulka - teta
Kamza a Nezmar - strejdové
Ostatní - dětičky
Omlouváme se za špatné „otitulování“ příbuzenského vztahu…
Hlášky: Kiki: „Chutná ti táborská bašta?“;
Šprýmující Upír: „Situace těžká,když rozdává Pleška!“;
Upír: „Nezmare,práskli na tebe,že si měl Big Mac!“
Nezmar: „Bylo na začátku „B“ nebo „P“ ?“ ☺;
Upír: „A jestlipak víte,vlčata a světlušky,kdo je největším nepřítelem koně?“
Kiki: „Žirafa!“;
Skoro všichni: „Pešek!“;
Ifka: „Uplavaly ti včely.“;
Káťa: „Že jste se kývali?!“;
Hláška klučičích rádců- Saut: „Ech?“
Boromir: „Pointa?“
Maďar: „Utekla.“
+ Horalův trapný dodatek: „Že by?“;
Zdolaná místa: Mlýnské Domky, Rozvadov, Přimda a všude možně okolo…

Ifka & Káťa
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LUCERNA

PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – ZÁŘÍ 05

7.9. oddílovka v Taškentu, pro všechny (družiny i Světlušky) 16:00 – 18:00
14.9. družinovka v Taškentu, vede Myška družiny 16:00 – 18:00, Světlušky a
novačky 16:00 – 17:30
17. - 18. 9. Action výprava pro družiny, poslední letošní dvoudenní výprava
s přespáním venku, vede Myška, info opět na schůzce
17. 9. výprava pro Světlušky a novačky za koňmi, vede Čapulka, pojedeme
společně s chlapeckým oddílem Orongo na Zadní Kopaninu,
navštívíme bývalého člena Upíra v jeho srubu a možná se i svezeme na
koních, sraz i návrat před klubovnou Taškentská, více informací na
schůzce před výpravou, s sebou: jídlo a pití na celý den, věci na 1
denní výpravu, sportovní oblečení, 2 přestupní lístky, buřty na opékání
21.9. družinovka v Taškentu, družiny 16:00 – 18:00, Světlušky a novačky
16:00 – 17:30.
23.-25.9. Rádcovák, pouze pro zvané starší borce, veškeré info zatím přísně tajné.
28.9. družinovka v Taškentu družiny 16:00 – 18:00, Světlušky a novačky 16:00
– 17:30.
1.-2.10. výprava pro družiny i Světlušky, na Čapulčinu chatu v Dědicích, přespání
v chalupě.
5.10. oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 16:00 – 18:00 na oddílovou se
chodí v oddílovém tričku, novačky v jednobarevném tmavomodrém.
Sraz pro novačky bude v 15:50 u klubovny v Taškentské, do druhé
klubovny vás nejprve odvedeme, abyste nebloudily.
Plán činnosti do konce roku:
26.-30.10. Podzimní prázdniny v kouzelné Bradavické škole, společně s Orongem
12.11. Výprava pro družiny i Světlušky
25.-27.11. Výprava Nácvik Akademie
3.12. Akademie – divadelní představení
16.-18.12. Vánoční výprava
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PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2005 PRO ORONGO
8.9. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
15.9. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
16. –18.9. 124. výprava – pojedeme do okolí Jindřichova Hradce, podíváme se
na Landštejn, ujdeme pár kilometrů do Polykače, aby jsme si zasloužili
Studentskou v Polykači nezlob se.
Sraz na odjezd v pátek 16.9. v 16:15 na Florenci u mozaiky, s sebou jídlo
po družinách, plachtu nebo pončo, družinovou buzolu, družinovou
lékárnu a povinné věci na vícedenní výpravu, 200 Kč na vstupy a
jízdenky.
Příjezd:v neděli 18.9 okolo sedmé, bude upřesněno nejpozději na schůzce
15.9
17.9. Výprava nováčků a Vlčat za koňmi
Pojedeme na Zadní Kopaninu, navštívíme bývalého člena Upíra v jeho
srubu a možná se i svezeme na koních
sraz: v sobotu v 8:00 u klubovny Taškentu nebo v 9:00 na Nových
Butovicích
návrat: kolem 17:30 tamtéž
s sebou: povinné věci na jednodenní výpravu, 2 přestupní lístky, buřty na
opékání
22.9. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
23.-25.9. akce pro starší + rádcovák – viz samostatný článek
29.9. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
1.-2.10. Výprava pro družiny
sraz: 9:00 na Hlavním nádraží; návrat: 18:45 tamtéž
Tato výprava je letos poslední, kdy pojedeme pod stan. S sebou: věci na
vícedenní výpravu, 150Kč na dopravu, jídlo po družinách
Vlčata dostanou info dodatečně od Jardy
7.10. oddílovka v Sedmidomkách – Vlčata 16.15-17.45 !!!, družiny 17.0019.00
sraz pro Vlčata v 16:00 u Taškentu, na oddílovku se chodí v oddílovém
triku, nováčci v jednobarevném černém triku.
Od 16.00 bude každý čtvrtek v Sedmidomkách tzv. „ZATÁPĚNÍ“, kde si můžete plnit
nováčkovskou, Stezku ptačích mužů, psát kroniku, vyrábět svou placku na nástěnku, . . .
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Akce pro starší + rádcovák
Proběhne o víkendu 23.- 25.9. Zahrajeme si tam hry, které se normálně nehrají, něco
nového se naučíme. Doufám, že vám tento termín vyhovuje jestli-že ne, tak se mi
prosím co nejrychleji ozvěte. Samozřejmě že je takhle akce nepovinná, ale v historii již
byly taky akce, kterých se někdo neúčastnil a pak toho litoval. Podrobné informace
dostanete až v týdnu před konáním akce. Hrubý nástin je v pátek nebo v sobotu odjezd,
o víkendu program a neděli návrat zpět do Prahy. Jestli je něco co byste tam rádi
podnikli, o něčem si popovídali, něco se naučili či si něco zahráli, tak mi dejte vědět, ať
to můžeme zohlednit v plánu akce.

Jarda

LIŠÁKOVY PLKY –

VHODNÉ I PRO RODIČE

Poprvé píšu svoje Plky z postu „řadového vedoucího“. Jak většina z vás ví, předal jsem
na táboře vedení Nezmarovi. Přeji nám všem a zejména novému vedení s Nezmarem
v čele úspěšný nábor a dobrý 10. rok oddílové činnosti. V den první oddílovky odlétám
pracovně na půl roku do Německa a tak se s vámi chci aspoň takto rozloučit. Dostupný
budu na mailu (lisak@orongo.cz), ale ne na mobilním telefonu. Jak jsem se dozvěděl od
svého operátora. Do Německa mi nedojdou ani SMS.
Teď ale k věci. Letos podruhé startujeme rok „TÁBOROVOU 40“. Kdo chce jet na
příští letní tábor musí získat minimálně 40 tzv. táborových bodů. Dříve nedostane
přihlášku. Táborovou 40 plní pouze družiníci, neplatí tedy pro Vlčata. Na konci
minulého roku jsme ji po diskusi s vámi trochu upravili. Tak se mákněte panstvo, ať
nedoháníte na poslední chvíli.

Jak body získat:
+ 10 b. za Stovkaře - 100% docházka během bodovacího období
+ 1 b. za 1 den víkendové akce (účast na dvoudenní výpravě = 2 body)
- 5 b. za docházku menší než 75% během bodovacího období
- 10 b. za docházku menší než 50% během bodovacího období
+ 2 b. za získanou Zlatou stuhu
+ 3 b. za více bodů než je oddílový průměr
+ 10 b. za účast na brigádě v klubovně
+ 3 b. za pomoc při úpravě klubovny při zatápění (20 min = 1 bod)
+ 5 b. za účast na Vladivostoku (sportovní desetiboj)
+ 5 b. za kvalitní zápis do kroniky
+ 3 b. za článek do Orongongu (rozsah polovina stránky časopisu)
+ 1 b. za připravenou hru na družinovku (neplatí pro rádce)
+ 3 b. za připravenou hru na výpravu
- 3 b. za neomluvenou účast na oddílové akci
Bodovací období =zaří-říjen, listopad-prosinec, leden-únor, …
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ROČNÍ PŘÍSPĚVKY, CENY TÁBORA, …
Již na táboře jsme vás informovali o novém systému určování výše příspěvků a cen
tábora. Systém má zlevnit akce členům jezdícím často na víkendové výpravy a naopak
zdražit pro členy, které vidíme spíše jen na schůzkách. Z účasti na víkendových akcích
na podzim se bude odvíjet cena ročních příspěvků na rok 2006 a z účastní na jarních
víkendových akcích se bude odvíjet cena letního tábora.
Nováčci platí jednotné zápisné do oddílu 300 Kč.
Účast
Příspěvky
Cena tábora
nad 90%
400 Kč
3200 Kč – tedy obě ceny o 200 méně než doposud
80 - 90%
500 Kč
3300 Kč – tedy obě ceny o 100 méně než doposud
70 - 80%
600 Kč
3400 Kč – stejně jako doposud
60 - 70%
700 Kč
3500 Kč – tedy obě ceny o 100 více než doposud
méně než 60% 800 Kč
3600 Kč – tedy obě ceny o 200 více než doposud

Systém bodování (podle holek):
schůzka 4 (účast)+6 (hry, chování, aktivita…) → 10
výpravy: jeden den 6+10 → 16
dva dny 12+12 → 24
tři dny
15+15 → 30
více dní 20 + 20 → 40
další body je možno získat za psaní kroniky nebo plnění stezky
za neomluvenou akci se body odčítají
(podrobněji na nástěnce v klubovně)
• bodovacím obdobím jsou 2 měsíce, výherce získává Zlatou stuhu
• kdo se zúčastní všech akcí, získá Stovkaře

Nezmarova slova
Tak už nám skončily prázdniny a po docela povedeném táboře začíná nový školní rok.
Od tábora nastala podstatná změna ve vedení, což asi většina z vás už ví. Tou změnou
je, že jsme vyměnili hlavního vedoucího, kterým jsem se stal já. Další změnou oproti
loňsku jsou jen dvě družiny místo tří. Medvědi ale úplně nezaniknou, pokusíme se je
oživit, hned jak to bude možné. Všechny družinovky budou tedy v Sedmidomkách.
Rád bych připomenul, aby jste letos nepodcenili Táborovou 40.
Letos nás čekají už jen dvě výpravy pod přístřešek, takže doufám, že tam bude hojná
účast.
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INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE:
Povinné věci
• na schůzky:
tužka + blok, šátek, uzlovačka (2-3m dlouhá šňůra, průměr asi 5mm,
ideálníkoupit v nějakém horolezeckém obchodě – cena kolem 40Kč), KPZ
(krabička poslední záchrany – bude vysvětleno na schůzkách), zavírací nůž
(Vlčata a holky ne)
na oddílovku (oddílové triko s šátkem a turbánkem, nováčci jednobarevné černé
(kluci) nebo tmavomodré (holky) triko
• na jednodenní výpravu:
povinné věci na schůzku, průkazku s fotkou a datem narození, oddílové triko s
šátkem a turbánkem, jídlo a pití na celý den, 100Kč, pláštěnku nebo pončo,
náhradní ponožky – všechno zabaleno v baťůžku
starší oblečení pokud možno přírodních barev a ne z umělých materiálů (na
výpravy není povoleno přijít v teplákách), pevné kotníkové boty
• na vícedenní výpravu:
povinné věci na schůzku a jednodenní výpravu, spacák, podložka na spaní
(igelit/karimatka), pončo nebo celta, lanko na stavbu přístřešků, jídlo a pití
(minimálně litrová láhev), oblečení podle počasí (v létě místo dlouhých kalhot
stačí pouze kraťasy), kšiltovka, lakroska a tenisák (kluci), ešus do družiny nebo
dvojice na vaření. Všechny věci sbalené v jednom batohu na záda.
Nákup vybavení na výpravy (spacák, batoh, boty) prosíme konzultujte s našimi
vedoucími.
Všechny akce jsou povinné (není-li řečeno jinak), dostanete vždy jejich přehled na
půl roku dopředu, abyste si včas mohli udělat čas. Pokud se opravdu nebudete
moci něčeho zúčastnit, je třeba se předem omluvit (to proto, abychom věděli, co
s vámi je, kolik lidí se akce zúčastní a taky proto, že tak nepřijdete o body a
neztížíte si tak šanci vyhrát bodování)
BAZÁREK - BAZÁREK - BAZÁREK – BAZÁREK – BAZÁREK - BAZÁREK
- 1x batoh 60 litrů (na výpravy moc velký, vhodný např na jarniny nebo jiné delší akce), za
400 Kč.
- starší ponča (pláštěnky-celty) pro dospělé za 200 Kč.
- Krimatka, tustá, 40Kč
Zájemci kontaktujte Lišáka nebo Dešťu a neváhejte.
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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE

1968-1996

Vstupujeme do 10. roku činnosti oddílu Orongo. Každý měsíc bych vám chtěl přiblížit
jeden rok jeho historie. Na září jsem si připravil úvod z doby našich předchůdců:
Během Pražského jara vzniká v roce 1968 dívčí skautský oddíl SRDCE. Jak jistě víte
funguje v našem středisku dodnes. Z členek z té doby znáte, a já na tom nejsem o moc
lépe, asi jedině Davidovu maminku Srnku. Po zákazu Junáka komunisty v roce 1970
funguje oddíl v Srdce nejdříve v organizaci Pionýr a poté jako turistický oddíl mládeže
(TOM). Již od začátku oddíl spolupracoval s chlapeckým oddílem Osmdesátka.
Neshody však vedly k rozchodu koncem sedmdesátých let. Tou dobou vstupují do
dívčího oddílu první kluci, většinou bratři členek Srdce. Z nich můžete znát ještě Píďu
nebo Prófu. Na podzim 1978 se z těchto kluků zformovala chlapecká družina Havrani.
Přiliv dalších kluků vedl k osamostatnění chlapeckého oddílu CARIBOO (TOM
50096) na podzim roku 1980. Prvním vedoucím
oddílu se stal Kim, krátce poté však odchází a
Znak oddílu
vedení oddílu přebírá Sam. Po prvním
CARIBOO
samostatném táboře u Nížkova v červenci 1981
(Tábor Toma Zlatokopa) se hlavním vedoucím
stal Wimpy. Vznikaly nové oddílové tradice
(Gurmánské hody na Hraničním potoce – poprvé
snad na podzim roku 1982). V roce 1982 také
začíná vycházet oddílový časopis CESTA. Oddíl
zaměřoval svou činnost stále více na Indiány a od
tábora Zádoš-Váloš v roce 1984 u Nahorub
jezdíme již pouze do vlastnoručně šitých tee-pee.
V témž roce byla společně s oddílem Srdce
uspořádána výstava o oddílové činnosti, kterou
navštívilo kolem tisíce lidí. V té době bylo
CARIBOO jedním z nejznámějších oddílů
"tomíků" v Praze, na čemž měl největší zásluhu
Wimpy. V roce 1985 (Tábor slunce) se jelo
poprvé ke Stráži u Tachova. Toto tábořiště využíváme dodnes.
Na podzim, přesněji v pátek 17. listopadu, 1989 odjíždíme na třídenní výpravu na
Libínské Sedlo u Prachatic, kde hrajeme "historickou" hru na odhazování stranických
(komunistických) legitimací. Přesně v té době začíná v Praze "Sametová" revoluce, o
které se dovídáme až po návratu z této výpravy. 2. prosince se scházejí skauti, aby se již
po třetí pokusili o obnovu skautingu u nás, naše oddíly (CARIBOO a SRDCE) se hned
zpočátku do tohoto hnutí zapojují a navazují tak na činnost, která byla "skautská" i v
době totality. Na jaře roku 1990 rozhoduje oddílová rada o rozdělení oddílu na dva
samostatné (BÍLÝ BIZON a MINAS TIRITH). Následuje úspěšný nábor nových
členů, nováčci jsou hned rozděleni do dvou nově vzniklých oddílů. Celé jaro mají pod
vedením bývalých Havranů (Mývala, Bobra a Upíra) v BB a tzv. Maxíků (Hejkal, Mik,
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Profá, Pároš) v MT samostatné schůzky a výpravy. Cariboo funguje ještě samostatně,
členové mladší 15 let jsou však již v té době rozděleni do nových oddílů tak, aby se
hned po táboře zapojili do jejich činnosti. Poslední červnová výprava Cariboo směřuje
do míst prvního tábora, tedy do Nížkova. Na výpravě si členové s oddílovým slibem,
složeným v době totality, obnovují skautský slib. V červenci téhož roku táboříme
naposledy pod jménem CARIBOO ve Stráži u Tachova.
Od září 1990 fungují již samostatné oddíly pod vedením nových vedoucích Mýval 198. oddíl BÍLÝ BIZON a Hejkal - 197. oddíl MINAS TIRITH. Starší 15 let fungují
ještě chvíli pod hlavičkou 196. oddílu CARIBOO, jejich organizovaná činnost však
postupně zaniká. Vrací se tedy buď zpět do oddílů nebo pomáhají příležitostně na
různých akcích. Wimpy se stává vedoucím 96. střediska SCARABEUS, které vzniklo z
oddílů SRDCE a CARIBOO. Tou dobou má naše středisko 7 oddílů (dívčí: SRDCE,
HESPERIA, ĎÁBLÍCI a chlapecké: MINAS TIRITH, BÍLÝ BIZON a VLČATA).
Mezi oddíly MINAS TIRITH a BÍLÝ BIZON panovala velká rivalita, které se
projevovala v různých mezioddílových utkáních (softball,hokej, rugby), velkých hrách a
zejména táborových přepadech se střídavými úspěchy na obou stranách.
V roce 1995 se Wimpy s Patrikem snaží náborem obnovit oddíl CARIBOO, přichází asi
6 kluků, kteří jedou na tábor společně s MINAS TIRITH. Během tábora 1995 se
rozhodují ukončit svou aktivní činnost Mýval s Píďou a vedoucím oddílu BÍLÝ BIZON
se stává Lišák. V oddíle Bílý bizon zůstává jediný dospělí vedoucí osmnáctiletý Lišák a
pár starších kluků (Ježek, Fil, Čára). Ještě během prázdnin objíždí Lišák Wimpyho,
Hejkala a tábor MT a následují jednání o opětném spojení obou chlapeckých oddílů do
jednoho společného. Většina starších členů oddílu MT se však staví proti pojmenování
společného oddílu na CARIBOO, nechtějí opustit tradice vybudované za pět let
činnosti, oříškem byla také již zmíněná rivalita. Vedení Bílého bizona tedy nezbývá nic
jiného než souhlasit s přičleněním do oddílu Minas Tirith, kde má vzniknout družina
starších nazvaná Bílý bizon. Na konci prázdnin se však schází rada složená ze zástupců
obou oddílů a bývalých vedoucích Cariboo. Nečekaným výsledkem je přičlenění
skupinky z obnovovaného CARIBOO s vedoucím Patrikem do oddílu Bílý bizon a
dohoda o společných akcích BB a MT. Od září tedy oba oddíly stále fungují pod svými
klasickými názvy, ale většinu činnosti mají společnou (výpravy, jarniny i chystaný
tábor). Společný nábor nováčků končí naprostým fiaskem, na úvodní schůzku nepřijde
ani jeden. Ostatní činnost však funguje zdařile. Zajímavostí bylo zahajování oddílových
akcí pokřikem. Každý člen křičel pokřik svého oddílu. Minasové museli pěkně
máknout, aby stihl dokřičet svůj pokřik současně s koncem kratšího bizonského.

ORONGONG – Září 2005, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli:Myška, Kamza, Dešťa, Lišák, Nezmar, Jarda, Ifka & Káťa

Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: 50 výtisků
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