HÁDANKÁŘ
- zde je malý testík o Pražských nej. Pátrejte, pátrejte, odměna čeká toho, kdo zjistí
nejvíce věcí…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nejdelší most
nejdelší náměstí
nejdelší potok
nejdelší ulice
nejstarší varhany
nejstarší kavárna
nejstarší most
nejstarší nádraží
nejstarší nemocnice
nejstarší pivovar
nejstarší pražský
hřbitov
• nejhlubší studna
• největší stadión
• největší ostrov
• největší sad
• největší chrám

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nejkratší most
nejkratší potok
nejmenší rotunda
nejnižší místo v Praze
nejvyšší místo v Praze
nejvyšší stavba
nejvyšší budova
nejvyšší most
mezi kterými stanicemi je
nejkratší úsek metra
• největší jezdecká socha
• kdo je autorem největší
jezdecké sochy
• největší barokní palác
• největší náměstí v Praze (ale
i celé republice)
• jak se jmenuje největší zvon

• kde se největší zvon
nachází
• nejmenší chráněné
území
• jaká je hloubka
nejhlubší studny
• nejhlubší stanice
metra
• nejdelší eskalátor je
v jaké stanici metra
+ jeho délka
• název nejkratší uličky
v Praze + její délka

ŘÍJNOVÍ OSLAVENCI
Osmého si vyslouží občanku Jana(bude jí 15 let). Brejloun oslaví své 9. narozeniny
15. A v sobotu 29. na podzimninách oslavíme společně 14. narozeniny Luisy a
Lotky. Všem gratulujeme a přejeme vše nej,nej,nej...

Nezmarova slova
V tomto měsíci obnovíme tradici z MT- třetí čtvrtky. Co znamená třetí čtvrtek?
Každý třetí čtvrtek v měsíci bude místo schůzky jiná akce. Ta první bude plavání
spojené s Vladivostokem, ale můžete se těšit i na hry po Praze, případně softball či
lakros.
Rád bych všem připoměl brigádu(16.10), kde jsou asi nejjednodušeji získané body
do táborové 40. Můžete jich získat 10.
Pomalu se nám blíží Akademie, takže se už začněte zamýšet nad tím, co chcete
hrát. Na Podzimninách vybereme nejlepší návrh. Jeho autorovi koupím
Studentskou.
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PIKANTNOSTI Z RÁDCOVÁKU
Újmy na zdraví: Génius Tkanička se rozplácne i při obyčejném běhu;Jáda tuberačí a
jeho výslovnost je poněkud odlišná od normálu(nic proti,taťuldo☺);Janča se vymlouvá
na bolesti hlavy,aby nehrála městečko „Svojetice“ a zároveň se jí po syrovém vaječném
zábalu lámou vlasy;Němci při hře na osvobození pozabíjeli Čechy;Ifka
muchomůrkovatí;
Nevšední zážitky:Luisa aplikovala své poznatky o vajíčkovém „šampónu“ na
Jádovi,který taktéž podlehl šampónovému pokušení a gentlemansky ho rozplácl Janče
na hlavu a jako vrchol všeho jí daroval „vlasový peeling“ v podobě skořápek;Nezmar
fasuje kanady a auta;Borci a borkyně vytvořili pořádný grupáč(v pokoji 2x2m spalo
7lidí,takže Ifka spala pod postelí a Káťa měla zadek v poličceJ);Methan si stále
dokazuje,že svou přezdívku nedostal nadarmo a „zpříjemňuje“ nám pobyt svými
„neškodnými“ plyny;učíme se rozpoznávat bývalé vedoucí a Sauta při Jádovo
oblíbeném Perfect day;Boro vyvražďuje svůj harém;putujeme v noci,padáme do
příkopů a vsázíme na pudy,které zatím vždy zklamaly…
Zdolaná místa: Hvězdárna Ondřejov, Svojetice u Říčan;Struhařov
Hlášky: Němec Ifka při hře na osvobození: „Ich must kontrolišn mrtvolišn!!!“
Zaseknutý Jáda: „Všechno máte ve skautských zákonech-ech-ech-ech.“
Ifka v grupě: „Au,Mety,dej ty nohy pryč,drtíš mi močák!“
Boro v grupě: „Wow, „kuřecí“ stehýnko!“
Jana na patře(mimo centrum dění): „Co to tam vyvádíte?Kde máte hlavy?“
Káťa po tmě: „Můj pud mi říká,že jdu dobře...KŘACH!!!(a Káťa je v příkopě)
Tato akcička byla fakt super,chválíme vedení!!!
©2005 Ifka a Káťa

PIKANTNOSTI Z VÝPRAVY U KONÍ
Újmy na zdraví:Kiki chytla zajíce;Áňa se Zůzou se málem dehydratovaly, protože si
zapomněly pití a proto somrovaly u Káti;Čapulka simulovala s přeraženým
kotníkem;Zblbnutej Kamza se nám zamotal do Gordického uzle;
Nevšední zážitky:Ifka je ocejchovaná bahnem od Nezmara;Saut je super lovec
šátků,krade je kde se dá;Kukle se líbí na jedné straně pole při hře hutututu,a tak se
nestěhuje ani když se jí někdo dotkne;Rohlík se rád kýve a stále vykřikuje „rohliiiik“ do
všech koutů světa z ptačí perspektivy(ze stromu);Stopař je malý (ale šikovný☺) fotbal
master;Kamza zatoužil po hruštičce,tak proč by neulomil rovnou celou větev;
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Hlášky: Rohlík:„Stopaři,ty si lovec mamutů!“
Dešťa ke šplhající Kiki:„Kiki,ve chvíli,kdy spadneš z toho stromu přestáváš
být členkou našeho oddílu!“
Zdolaná místa:Upírova chata a blízké okolí
©2005 Ifka a Káťa☺

LUCERNA

PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA –
ŘÍJEN 05

5.10. Oddílovka, 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. Vede Dešťa a Elíza
10.10. Keramika – dobrovolné rukodělné odpoledne v Sedmidomkách, od
16:00, s sebou 20Kč, pracovní oblečení, na tuto akci je nutné se předem
přihlásit (Deště) a není vhodná pro Vlčata/Světlušky bez doprovodu
rodičů.
12.10. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede
Čapulka
15. 10. Elízina výprava - 206. výprava, informace dostanete na schůzce
16.10. Brigáda, viz samostatný článek
19.10. Družinovka, Taškentská,družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30,vede Vlaďka
26. - 30. 10. PODZIMNINY V BRADAVICÍCH, vše důležité bude doručeno
soví poštou, cena bude cca 600Kč (cesta, ubytování v tělocvičně, jídlo)
2.10. Oddílovka, Sedmidomky 16:00-18:00 pro všechny, s sebou oddílová
trika!, vede Myška/Čapulka-Světlušky

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 (pláštěnky-celty) pro dospělé za 200 Kč.
Krimatka, tustá, 40Kč
Sháníte-li někdo nějaké učebnice, též se ozvěte, pro učebnice i Myšce
Zájemci kontaktujte Lišáka nebo Dešťu a neváhejte
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BRIGÁDA 16.10.
Sraz v 9:00 v Taškentu, konec kolem poledne. Tato nepříliš populární
akce je povinná pro družiny, účast rodičů (zvláště nějakého tatínka
s vrtačkou), známých a kohokoli ochotného pomoci je více než vítána,
pro Světlušky a Vlčata dobrovolná, ale pouze s rodiči.
Na programu bude prosekání zahrady, mytí oken, dveří, topení, dveří a všeho
možného, dělání dřeva, nějaké to vrtání a určitě se ještě něco najde. Takže se
nezapomeňte vybavit kýbly, hadry, sekerkami, čistícími prostředky, pracovními
rukavicemi a oblečením, vemte si sváču, maminky a tatínky a „hurá do toho, a půl
je hotovo, a pak honem od toho!“ :)
16.10-Brigáda v Sedmidomkách
Povinná pro borce z družin, nepovinná pro vlčata.
Kdo bude chtít přespat v klubovně tak bude mít možnost. Ostatní přespí
doma a potom se sejdeme v klubovně v Sedmidomkách v 8:30. Plánovaný konec
je okolo třetí hodiny odpolední, ale je možné, že skončíme dříve ( tomu moc nevěřím).
Co budeme dělat? Posekáme zahradu, uklidíme na půdě, uklidíme celý vnitřek
klubovny (utřít prach, umýt okna,vytřít).
Co s sebou: pracovní oblečení, pracovní rukavice, srp (na vysekání plevele na
zahradě), oběd, pití a povinné věci na schůzku

DOBROVOLNÉ RUKODĚLKY
Rukodělky pokračují Keramikou v pondělí 10.10 od 16 hod v 7domkách. Trvání
cca 2 hod. S sebou pracovní oblečení, 20Kč. Opět je nutné nahlásit přesný počet
účastníků ( tedy např. 1Motýl+1maminka+1Kukla=3)
Předběžně jsou na 17.11. v plánu košíky – trvání cca celý den, cena cca 150Kč.

PONČA!!!
Ti, co zjistili před první výpravou, že jim chybí pončo, z kterého by si
postavili přístřešek, se můžou o něj hlásit u Jardy. Oddíl má nějaká ponča
na zapůjčení po dobu vaší oddílové kariéry. To si také žádá patřičnou
starost o ta ponča. Na pončech se nelehá a nervou se kolíky skrz to očka na krajích
ponča. Když je potřeba daný roh připevnit k zemi, tak se tam nejdříve naváže
provázek, a až potom se zatluče kolík. Ještě jedna připomínka. K ponču patří i
obal, o který se musíme taky starat. Obal se sice nemusí hýčkat jako v bavlnce, ale
neměli bychom ho ztratit. To pak pěkně o nás vypovídá, jak si vážíme cizího
majetku. A dost o pončech.
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PLÁN AKCÍ NA ŘÍJEN 2005
7.10. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
10.10. Keramika – dobrovolné rukodělné odpoledne v Sedmidomkách, od 16:00, s sebou
20Kč, pracovní oblečení, na tuto akci je nutné se předem přihlásit (Deště) a není
vhodná pro Vlčata/Světlušky bez doprovodu rodičů.
14.10. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
15.10. Rallye Kadislavka -126. výprava
sraz: v sobotu v 8:20 u klubovny v Taškentu nebo v 8:45 na Vršovickém nádraží
návrat: V sobotu v 16:30 na Vršovické nádraží a potom pojedeme společně do klubovny
v Taškentské.
Pro vlčata je povinná pouze Kadislavka, borci z družin budou mít povinou nedělní
brigádu v 7domkách, které se můžou dobrovolně zúčastnit i vlčata. Kluci z družin budou
moci přespat jak v klubovně tak i doma.
Především zveme na tuto výpravku tatínky (ale i maminky, pokud mají touhu
účastnit se lesní rallye) Pokud rodiče nebudou mít čas, bereme borce i samostatně
(zázemí automobilové stáje doplníme z vlastních zdrojů)..
Co je Rallye Kadislavka? Závod různých typů vozů (1. ročník se jel s autem
postaveným ze stavebnice Merkur) na námi vytvořené lesní dráze poblíž vesničky
Klínec. Po ukončení tohoto závodu se týmy přesouvají k dráze na tzv. Bouráky (typ
vozu – angličák, pohon – cvrnkání, po převrhnutí se závodník vrací zpět na start).
Co s sebou: - povinné věci na výpravu
- 60Kč na vlak, tramvajenku nebo lístek na MHD
- závodní auto (velikosti krabice od bot, aby projel tunelem na dráze, budou různé
kategorie:
1. tahač- nemá vlastní pohon
2. auta na dálková ovládání
3. speciál- vlastnoručně vyrobené auto (třeba z merkuru)
- angličák na „Bouráky“, buřty na opékání
- kartony, izolepu nebo kobercovku na stavbu dráhy a nějaký fix na reklamy a popisy
vozovky
- do družiny sekyru
16.10. brigáda v Sedmidomkách – viz samosratný článek
20.10 družinovky Třetí čtvrtek- sraz v 16:45 u plaveckého bazénu Slavia. Zakončení 18:20
tamtéž. S sebou plavky, ručník a 60Kč na bazén.
26.-30.10. podzimniny – vše důležité bude doručeno soví poštou, cena bude cca 600Kč
(cesta, ubytování v tělocvičně, jídlo)
3.11. oddílovka v Sedmidomkách – Vlčata 16.15-17.45 !!!, družiny 17.00-19.00
sraz pro Vlčata v 16:00 u Taškentu, na oddílovku se chodí v oddílovém triku,
nováčci v jednobarevném černém triku.
Od 16.00 je 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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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE

96/97 1. ROK

V říjnovém putování oddílovou historií se dostáváme tentokrát již podrobněji ke vzniku Oronga:
V srpnu 1996 jedeme tedy na společný tábor s etapovou hrou o Velikonočním ostrově. Již během
roku zanechává aktivní činnosti Patrik, také Hejkal nemůže jet na celý tábor, takže hlavní tíha
příprav a vedení leží na Lišákovi, Krtkovi, Mikovi a Gejzovi. Poprvé si berou starší kluci na tábor
kola, která využíváme při prvním cyklistickém puťáku směřujícím na sever podél hranic do
Mariánských Lázní. Aniž bychom to tenkrát tušili, projížděli jsme místy, kde budeme od roku
2003 v létě tábořit. I srub nalezený při tomto puťáku se nám hodil při nepřízni počasí na táboře
2002. Jen ten Péca se nemusel při sjezdu z Dyleně tak rozsekat.
Názvy družin na táboře jsou inspirovány velkými kamennými plochami (podstavce pro sochy
moiaie) tzv. AHU (tedy AHU NAU NAU s rádcem Nibowakou, AHU VINAPU s rádcem Jarem a
AHU TAHAI s rádcem Azimem). Za každou etapu mají družiny právo si ke své ploše přivalit
podle své úspěšnosti různý počet kamenů. Velikost kamene záleží pouze na schopnostech borců.
Etapovou hru vyhrává družina s nejlépe vydlážděnou plochou AHU. Etapová hra je dále kořeněna
souboji mezi stavěči soch (tzv. Krátkouchými - Hanau Momoko) tedy třemi družinami a
Dlouhouchými Hanau Eepe tedy družinou starších (Kiwi, Širokko, Horal a Filip). V celodenní
závěrečné bitvě o poslední kámen využívají „Krátkouší“ momentu, kdy si všichni „Dlouhouší“
běželi pro život a ukrývají poslední kámen. Před zraky navrátivších „Dlouhouchých“ hodí jiný
kámen do přehrady. Po zbytek dne pak s „Dlouhouchými“ naoko bojují o tento falešný kámen. Na
táboře probíhá i pokus o stěhování moiaí podle návodu českého vědce Ing. Pavla Pavla. Na
Velikonočním ostrově tradiční Závod ptačích mužů o krále ostrova vyhrál Kiwi. Koná se i 1.
ročník triatlonového závodu PAPERMAN, v němž vítězí Azim.
Během tábora probíhají jednání o spojení našich oddílů, největší překážkou se stává jméno oddílu
(padají dokonce takové návrhy: „Spojené oddíly MT a BB“ nebo BÍLÝ TIRITH či MINAS
BIZON). Spásným nápadem (myslím, že Gejzy) bylo pojmenovat vznikající společný oddíl podle
táborové hry - ORONGO (posvátný „Útes ptačích mužů“ na Velikonočním ostrově), za znak
byla zvolena hlava Make-Makeho (prvního člověka na Velikonočním ostrově). Pokřik vyjadřují
spojení bývalých oddílů MT a BB vymyslel Mik:
Minas Tirith, Bizon bílý
spojují tu svoje síly.
Úlohy vybrat číslo oddílu z dvou možných po BB a MT se zhostila, od té doby posvátná, Mikova
padesátikoruna, která určila bývalé číslo BB, tedy 198. Jeden z nejzdařilejších táborů, co pamatuji
získává název MATA-KI-TE-RANGI (Pupek světa – domorodý název Velikonočního ostrova).
Tábora se zúčastnilo 21 borců a 8 vedoucích.
1996-1997 – 1. rok Oronga
Velikonoční ostrov se tedy pro nás stal inspirací pro naší symboliku a činnost (stezka Ptačích
mužů, každoměsíční volba Ptačího muže, …). Bývalé vedení MT se rozhoduje přenechat hlavní
vliv na činnost oddílu mladším. 7. září roku 1996 na 100. výpravě oddílu MT vzniká podepsáním
oddílové listiny oddíl ORONGO s hlavním vedoucím Lišákem (zástupce Krtek a Gejza).
Pokračujeme v tradici Minasů, zahájenou na podzim roku 1991 Párošem, a na této výpravě
pořádáme 6. ročník Rallye Kadislavka.
V oddíle se zachovávají tři družiny, které si zvolily název z bývalých družin oddílů MT a BB,
tedy Káňata s rádcem Jarem, Medvědi s rádcem Nibowakou a Rysi s rádcem Azimem. Návrh
zvolit názvy družin podle názvů Ahu na táboře byl pro nedostatečnou podporu zamítnut. Na
oddílové schůzky se scházíme v podkrovní klubovně v Benešovské ulici 30 (dům rodičů Juhy
bývalého člena Cariboo a Minas Tirith). Oddílovky v tomto roce věnujeme promítání a vyprávění
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o cizích zemích (Island, USA, Mexiko, Turecko). Pro družinové schůzky částečně využíváme i
klubovny střediska – stavební buňky u Vršovického sokola. V novém oddíle získává každý člen
své osobní číslo, prvních 30 bylo rozděleno mezi bývalé členy MT a BB, ostatní je pak získávají
podle data vstupu do oddílu. Daří se i nábor nováčků, přichází kluci, kteří zanedlouho budou
tvořit zlaté jádro oddílu. Přišli Kejchal (obdržel číslo 31), Jarda, Kamza, Nezmar, Ropák, Siréna,
Koumes a Netopýr. Oddíl tvoří 24 členů ve 3 družinách a zhruba 10 vedoucích.
Vznik nového oddílu byl impulsem pro vymýšlení nových oddílových tradic, např. počítání
nachozených kilometrů tzv. Polykač. Na podzim se pokoušíme mezi borce rozdělit různé práce
pro oddíl. Nováčci Koumes a Siréna se ujímají redaktorství oddílového časopisu a dávají mu
název Camelot. Nejsvědomitějším pomocníkem je však Kamza, který sčítá nachozené kilometry
dodnes (2005). Na podzimniny vyrážíme do Železné Rudy na Šumavu. Cestou vlakem se nám při
přestupu v Plzni málem ztratil nováček Žralok, který se připojil k úplně jinému oddílu. Jak tak
koukám do oddílové dokumentace, tak tam ho tenkrát zachránil Gejza, ale vzhledem k tomu, že
patrně neodevzdal přihlášku tak málem vypadl z oddílové historie, protože nedostal své osobní
číslo. Původ přezdívky 2. hlavního vedoucího Oronga, tenkrát ještě nováčka, Nezmara můžeme
hledat také na této výpravě. Nezbedníky je třeba unavit, zaběhat si s ním šel nejdříve Fil.
Naprosto vyčerpaného Fila pak, ovšem také neúspěšně, vystřídaly Jogurt se Zebrou.
V listopadu se mohou vítězové bodování a Stovkaři zúčastnit poprvé tzv. „Akce za odměnu“
(vyjížďka na koních u Upíra). Marně vzpomínám,
co jsme hráli na předvánoční akademii, uspořádané
tenkrát ještě ve Vršovické sokolovně. Ale naprosto
výborně si pamatuji představení našich nováčků,
kteří naprosto ve vlastní režii, nejvíce asi pod
vedením Sirény a Koumese, ztvárnili „Dobytí
severního pólu“. Nový rok zahajujeme 6. ročníkem
Mistra uzlování (tradice a pravidla zděděny po BB),
ve kterém vítězí Hrášek. Ještě během roku opouští
oddíl Nibowaka a Mědvědy po něm přebírá
Rambousek. Ten je také hlavním iniciátorem jakési
etapovky, která vyvrcholila červnovou „Tajnou
akcí“ v okolí Temelína. Byla to první vlaštovka, kdy
se rádcové neomezovali jen na přípravu družinovek,
ale zapojili se do z akčnění oddílu.
Na táboře v červenci 1997 hrajeme etapovou hru o
hledání pramenů Nilu. Do historie se zapíše
zejména etapa „Za Dr. Livingstonem“ s úkolem
dojít bez mapy na vzdušnou čarou 16 kilometrů
vzdálený kopec Zvon. Nejvíce se proslavila družina
Rysů, která nepochopila, že zpět mohou jet vlakem, do tábora dorazili v pozdních hodinách opět
bez mapy a s téměř 50 kilometry v nohách. Nejmladší z Rysů Nezmar zde definitivně obdržel
svou přezdívku. Na závěrečný úsek k pramenům našeho potoka (Nilu) se vydávají nejdříve
Káňata. Na 15 kilometrech proti proudu a při plnění různých úkolů od domorodých náčelníků
jsou však předstiženi Rysi, kteří se tak stávají vítězi etapové hry (2. Káňata a 3. Medvědi
s nejmladším rádcem Rambouskem). 2. ročník Papermana je těsně před startem pro náhlou
bouřku odvolán, nová putovní soška vyrobená Lišákem si tedy musí na předání počkat do příštího
roku. Pro neustálý déšť získává tábor název „A NEZAPRŠÍ“.
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CO DO BATOHU - SPACÁK
Už dlouho ve mne zrál nápad připravit do Orongongu
seriál o vhodném vybavení na naše akce. Takže tady
máte první díl věnovaný spacákům.
Je třeba si uvědomit, že spací pytel nehřeje, ale jen
uchovává teplo, které organismus ve spacáku vyrábí.
Proto ve stejném spacáku budou mít různí lidé při
stejné teplotě odlišné zkušenosti. Jednomu bude zima,
druhému zase horko. Údaje teplotního určení na
spacím pytli jsou proto pouze orientační.
Na spacáku jsou uvedeny zpravidla tři teploty. Co
znamenají?
První je maximum. To je teplota, při jaké se dá ještě v
zapnutém spacáku vydržet, aby ses příliš nepotil.
Druhý údaj je KOMFORT. Je to teplota, kdy jsi ve
spacáku ve spodním prádle a jsi schopný spát. Je to
samozřejmě norma laboratorní. Komfort je důležitý.
Také záleží na únavě, jestli jsi nemocný, na fyzičce.
Jestli je venku vítr (tady rozhoduje i kvalita obalu), jak
je vlhko nebo sucho. Z toho vyplývá, že každý bude
mít jiné požadavky na komfortní teplotu. Poslední údaj
je extrém. Kdo si myslí, že když je na spacáku extrém
-30, že se při této teplotě kvalitně zahřeje, tak je na
velkém omylu. Teplota extrému uchrání akorát před
zmrznutím. O spánku se nedá mluvit, klepeš se zimou,
ale přežiješ. Údaje odpovídají novým spacákům,
časem se teploty mění v tvůj neprospěch. A řekl bych,
že rychleji u syntetických než u péřových. Neboť
syntetická vlákna slehnou a protože nemají takovou
tvarovou paměť jako pěří, nevrátí se do své bývalé
polohy. Péřák protřepeš je skoro jako dřív.
Důsledek informace, že spací pytel nehřeje, pocítíme,
když do spacáku vlezeme prochladlí a zmrzlí. Naše
„topení“ má dost starostí s tím, aby zahřálo prochladlé
tělo a na ostatní už nezbývá. Je tedy docela dobře
možné, že se celou noc nepodaří spacák vyhřát a bude
nám zima až do rána. Daleko lepší je prohřát se před
tím, než se zachumláme do spacího pytle – např.
můžete poprosit nějakého vedoucího, aby vás trochu
prohnal po lese. Důležité je větrání spacáku. Vlhkost je
velký nepřítel izolačních vlastností a proto je třeba
udržovat spacák v suchu a teple. To je nezbytné i
proto, že i ve spánku naše tělo produkuje vlhkost, která
zčásti zůstává v izolační náplni spacáku. Každodenní
provětrání a vysušení je tedy zárukou, že spacák
zůstane funkční.
PEŘÍ NEBO SYNTETICKÉ VLÁKNO
Nejlepším izolantem je stále peří, a tak péřové spacáky
dosahují lepší výsledky v poměru izolace/hmotnost.
Pro nocleh v přírodě doporučujeme výhradně tvar
mumiový se stahovací kapucou a s postranním zipem s
dvojitým jezdcem. Dvojitý jezdec umožňuje

odvětrávat spacák ve spodní části při spaní, což je ve
větším teple (chata, teplá noc) velmi příjemné.
Kvalitní spacáky je lépe hledat ve specializovaných
outdoorových obchodech, při koupi jinde se ujistěte,
že spacák nemá studené švy, tedy že není prošit skrz
naskrz a že údaje o spacáku odpovídají zdravému
rozumu. V žádném případě neexistuje žádný
zázračný superlehký a přitom teplý spací pytel.

1 - stahovací kapuce, po stažení a zajištění
samosvorkou zůstane otvor jen pro obličej, nebo
dokonce jen pro nos
2 - zateplovací límec kolem krku (ramen) se
samosvorkou, po zatažení uzavírá prostor spacáku a
chrání tak ramena před prochladnutím a před únikem
teplého vzduchu ze spacáku
3 - suchý zip u konce zipu je pojistkou proti
samovolnému rozepínání
4 - izolační náplň, nejčastěji umělá vlákna nebo pěří
5 - konstrukce stěny spacáku, použitý způsob závisí na
izolační náplni
6 - vnitřní tkanina
7 - vnější tkanina (vodopudivá úprava)
8 - někdy odepínací podhlavník (může se častěji prát)
9 - obousměrný zip s dvojitým jezdcem
10 - dostatečné překrytí zipu légou či jiným způsobem
zabrání úniku tepla zipem
11 - některé spacáky mají zateplovací vak na nohy

U péřáků se ještě udává poměr prachového peří a
malých pírek, loft. Co to znamená?
Loft je vlastně plnivost – schopnost náplně
„nakynout“, protože míra izolace spacího pytle
závisí také od tloušťky izolační vrstvy, pokud je
ovšem náplň dostatečně kvalitní, aby zabránila
proudění vzduchu uvnitř vrstvy. Proto například
obyčejná nafukovací matrace není příliš kvalitní
tepelný izolant. Loft se udává v jednotce cuin.
Nejlepší peří má 750 až 850 cuin. Pro srovnání
nejlepší syntetika má kolem 420 cuin.
Prachové peří je lehčí a stlačitelnější, malá pírka tam
musí být, aby spacák dokázal držet tvar. Nejlepší
spacáky mají poměr 90/10. Prachové peří zase
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rychleji slehává, takže spacák s poměrem 70/30 vydrží
déle.
OŠETŘOVÁNÍ SPACÍHO PYTLE
Již jsme se zmínili, že se spacák musí často a dobře
větrat. To je samozřejmě potřeba nejen během tábora
či výpravy, ale také po návratu domů. Spacák by měl
pokaždé den či dva volně prosychat přehozený přes
židli nebo přes šňůru. Po dokonalém vysušení se
spacák ukládá až do dalšího použití v rozbaleném
stavu nebo jen mírně stlačený, aby náplň spacáku co
nejméně trpěla dlouhým sbalením a udržela si
schopnost „nakynout“ při rozbalení v přírodě. Praní
spacích pytlů je trochu problematickou záležitostí,
protože v domácích podmínkách musíme věnovat
spacáku určitou péči a čas. Přesto je dnes zřejmě praní
doma bezpečnější, než praní v čistírně. V čistírně totiž
používají chemické přípravky, které odstraní nejen
špínu, ale také přírodní mastnotu peří nebo
vodoodpudivou úpravu, pokud ji některá část spacího
pytle měla. Pereme-li doma, je třeba dodržet teplotu
praní do 40oC. Ruční praní je vůči spacáku šetrnější,
ovšem trvá dlouho a je poměrně namáhavé. U
syntetických spacáků lze praní v pračce zvládnout
dobře, u péřových doporučujeme spíše ruční praní.
Hrozí totiž poškození komor naplněných těžkým
mokrým peřím. Pro praní používáme prostředky
určené k praní spacáků, které jsou k dostání v
outdoorových obchodech. Pereme jemně podle
návodu, při ručním praní spacák ve vaně šetrně
promačkáváme. Nejkritičtější fáze je ždímání a sušení
spacáku. Spacák neždímáme kroucením, tím by mohlo
dojít k poškození konstrukce spacáku. Stejně tak při
přenášení mokrého spacáku. Přenášíme ho v plachtě,
sušíme na hustém roštu, na křížem propletených
šňůrách, nebo opatrně rozložíme ve ždímačce a
odstřeďujeme. Spacák po vyprání schne několik dní.
Podle rozhovoru s Josefem Rakoncajem v časopise
Dobrodruh a článku z časopisu Skautský svět sestavil.
Lišák
No a tady je pár mých poznámek:
Do spacáku se vyplatí investovat. Kdo to s oddílem
myslí vážně, měl by raději chvíli šetřit a pak koupit
pořádný spacák. Při mrazivé noci na výpravě nebo na
táboře si vzpomenete. Za 4000Kč se dá koupit už
pořádný spacák (na naše akce naprosto dostačující)
Rozhodně se ztotožňujeme s názorem J. Rakoncaje, že
lepší jsou péřáky než dutá vlákna. Lépe se balí (jsou
stlačitelnější), jsou lehčí. A hlavně vydrží déle. Sám
jsem měl péřák 8 let než mi v něm začala být zima.
Spacáky z umělých vláken vydrží nejdéle 4 roky. Do
péřáku se kromě toho dá doplnit nové peří a je skoro

jako nový. To, že péřák pomaleji schne, opravdu
záleží na tom, jak se kdo postará. Jedinkrát v životě
jsem nechal péřák úplně promoknout, ale to bylo
mou vlastní hloupostí (puťák 2001). Takže, když
budete mít spacák v batohu zabalený v igelitce a
pořádně postavíte přístřešek, není co řešit. Běžně
navlhlý péřák (rosa) schne stejně jako duťák. Takže
z vlastností: hmotnost, tepelná izolace, výdrž a cena,
má péřák až na cenu vždy navrch.
Skladování: Mezi akcemi je třeba, aby měl spacák
co nejvíce prostoru (péřák i duťák). Nejlepší je ho
rozložit pod postel do obalu na peřinu nebo do
skladovacího obalu, který se k některým spacákům
prodává. Spacák musí dýchat (neskladovat v
igelitu!!!)
Na přepravu se hodí kompresní obal (cena asi
150Kč)
Rozhodně je potřeba si pořídit spacák ve tvaru
mumie, dekové jsou vhodné tak akorát na chalupu
(ale nesmí tam být moc zima). Musíme dát pozor,
aby spacák neměl takzvaně studené švy (šev skrz
celou tloušťku spacáku).
Pro oddílové akce je nutné kupovat spacáky s
komfortní teplotou minimálně -5°C [čti MÍNUS
PĚT].

LIŠÁKOVY PLKY
Zdravím vás všechny z Německa, první
měsíc práce mám úspěšně za sebou. Na
internetu jste si mnozí všimli mé výzvy
k tipování, kdy naše stránky www.orongo.cz
shlédne 10000. návštěvník. Tak jen směle do
dalšího tipování ve vzkazovníku, vítěz ode
mne obdrží jednu Studentskou (tu největší).
A malé doplnění: Stejně tak nabízím jednu
Studentskou právě tomu 10000.
návštěvníkovi. Ten mi však musí dokázat, že
tím 10000. návštěvníkem skutečně byl.
Výpravu za úklidem Krkonoš máte za sebou,
prý se velmi povedla, zejména i díky
skvělému počasí na hřebenech. Občas se tedy
asi vyplatí kouknout na oficiální stránky naší
organizace www.skaut.cz, co se nabízí za
různé akce. Zde bych chtěl upozornit na
celosvětové skautské internet jamboree,
pořádané 15.-16.10. Chcete-li si pokecat se
skauty z jiných zemí, máte možnost. Více na
www.skaut.cz/joti.
No a jestli vše dobře dopadne, tak se těším,
že se spolu uvidíme na podzimninách.
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KRONIKA

- aneb malý nápovědník proč a jak psát Kroniky
Na úvod mi dovolte krátké zamyšlení nad otázkami, jež se možná mnohým honily
hlavou (skloněnou nad prázdným listem papíru, který se zoufale bránil nechat se
popsat malými písmenky, slovy a větami, které ke všemu měly dohromady mít
hlavu a patu, popřípadě nějakou pointu). Ani nemusíte být příliš hloubaví, abyste
si čas od času nezanadávali: k čemu to vlastně je, proč já ty plky musím psát?!
Ano, proč? Víte, ač se to nezdá, taková kronika je vlastně mimořádně důležitou
věcí. Ona totiž povídá… Vypráví nám o věcech dávno minulých, o těch, na které
si už stěží vzpomínáme a dokonce i o těch, na které si pamatovat ani nemůžeme,
protože je prožili jiní a jiné dávno před námi. Nepřipadám si ještě tak stará, a
přesto si pamatuji chvíle, kdy jsme s Čapulkou přemýšlely, zda se to onehdy před
lety událo takto nebo onako a kde to vlastně bylo a, a, a…. A pak nás napadla
spásná myšlenka juknout do kroniky a (koho by to nenaštvalo) zrovna ten „náš“
zápis chyběl. Se stejnou situací jsem se potýkala, když jsem psala vůdcovskou práci
o historii našeho oddílu, pročetla jsem veškeré kroniky a popravdě, mám pro vás
jednu zprávu špatnou a jednu dobrou. Kterou chcete slyšet dřív? Tak třeba tu
špatnou: mnohé staré kroniky jsou značně nekompletní, dost zápisů chybí a nebude
nikdy doplněno. Bylo dost obtížné dát do hromady seznam výprav, ve kterém
stejnak zůstaly mezery (dík patří Deště – ne za mezery, za tu dlouhou práci to
zkompletovat). A teď ta dobrá zpráva: za posledních několik let máme zápisy
skoro za všechny akce. (kluci nám tajně závidí :)). Díky vám. A není to jenom o
tom, že já mám radost a chválím vás, ale zdá se mi tu velmi úzká souvislost mezi
stavem oddílu a stavem kronik v aktuální době. Například, když byl oddíl v krizi,
máme sotva nějaký zápis. Teď máme víceméně všechny, o čem to vypovídá?
Kronika je vlastně takovou nenápadnou vizitkou oddílu. Ukazovala se na náborech,
prohlíží si ji rodiče nováčků na první schůzce, ukazujeme ji našim známým… Prostě
taková reklama na oddíl. Následující řádky neberte jako buzeraci nebo přísně daná
pravidla, ale spíše jako doporučení či inspiraci, jak by měl zápis v kronice vypadat.
• piště trvalým způsobem, nejlíp propiskou nebo mikrofixou, inkoustovým perem
se sice píše hezky, ale po nějakém čase vybledne, piště čitelně
• pokud vám ujíždějí řádky, použijte podložku, dodržujte okraj kolem dírek, vůbec
geniálním tahem je narýsovaný (a potom vygumovaný nebo ozdobně zvýrazněný)
rámeček kolem textu, neuvěřitelně zápis zúhledňuje a mnohem líp to vypadá
• v kronice nesmí chybět datum akce, místo, váš podpis, případně kdo všechno na
výpravě byl
• popisujte ty důležité věci, co jsme měli na táboře k obědu nikoho moc nezajímá,
spíš se zaměřte na popis programu, cesty na výpravě, humorné příhody, hlášky,
Ifky záseky, Nezmarovo fasování kanad a podobně…
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• snažte se, aby to nějak hezky vypadalo, v nápadech se meze nekladou, používejte
pastelky, vodovky… kreslete obrázky… jestli zbyde volná stránka, nemusíte ji hned
celou pokreslit, můžou tam přijít fotky… dobré místo pro obrázky je třeba i mezi
textem
• kroniku odevzdávejte včas
• pozor na gramatické chyby, existují Pravidla českého pravopisu nebo spousta lidí,
kterých se můžete zeptat, když si nejste jistí, není to ostudou, ostudou jsou právě
ty napsané chyby. Také pozor na opakování slov (potom, to, jsme, vlastně,
prostě…), český jazyk je různorodý a bohatý..
Mno, už tady plkám hodně dlouho, doufám, že tyto zásady přinesou nějaké
výsledky, přeji všem kronikářům spoustu myšlenek a polibek múzy jak pírko
lehký…

Změna Garfieldova ega

Garfield byl vždy
úplně šťastný, když
byl Garfield. Jak
říká, "Já mám být
já; jsem příliš dobrý
na to, abych byl
někdo jiný." Ještě občas přiměje svou představivost aby se trochu roztáhla,
alespoň na obvod jeho pasu. Kromě "Caped mstitel" a "Banánového muže,"
jsou i další osobnosti, které Garfield za ty léta vyzkoušel:
• Sumo kočka
• Dráp
• Zlý Roy Gato
• Měňavkový muž
• Žralok tygrovaný
• Karate kočka

ORONGONG – Říjen 2005, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Dešťa,Káťa & Ifka, Valach,
Nezmar, Jarda
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: 50 výtisků
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