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Myším Drápkem 
Venku začíná být už docela zmrzle a zimně (Upír na Kopanině naměřil -1°C!!!), 
takže tu mám pro všechny docela praktické a výhodné doporučení (vymyslela ho 
chytrulka Čapulka). Představte si ten luxus, když jste na výpravě totálně promrzlí a 
dostane se vám do zkřehlých dlaní hřejivý šálek voňavého čajíku. Tato představa 
není vůbec nereálná! A proto: velmi doporučujeme brát si na výpravy v zimním 
čase termosku místo plastové lahve na pití. Na každé výpravě se ráno vaří horký 
čaj, takže s termoskou rozhodně neprohloupíte : ) 
Další vzkaz mám od Dešti: akcí za 100% bude film Gromit v kině Wallace. 
(samozřejmě jenom pro Hesperky) 
Tak, dost reklam, přeju hezký počteníčko.  
 
 
Hádankář: Královská rodina na útěku  
V nejvyšším patře věže byla vězněna královská rodina. Může uniknout, protože u 
okna je kladka s dvěma koši a lanem dosahujícím až na zem. 
Má to ale jeden háček: do koše se vejdou buď dvě osoby, nebo osoba a truhlice. 
Král váží 90 kg, královna 50 kg, princ 40 kg a je tu ještě třicetikilová truhlice. 
Lano spolehlivě unese zátěž, kterou potřebujeme přepravit, ale pohyb koše s 
člověkem dolů je bezpečný jen tehdy, když klesající koš má nejvýše o deset kg větší 
zátěž než koš druhý. Koš s truhlicí může padat volným pádem.  
Navrhněte způsob přepravy, který bude bezpečný pro všechny tři vězně a dovolí 
jim uniknout. 
 
 
Nezmarova slova 
Všechny akce jsou povinné. Vedoucí vždy počítají při přípravě výprav s určitým 
počtem účastníků. Jako omluvu lze vzít nemoc, nebo školu v přírodě. Omluva už ale 
není, když někdo jede na chatu nebo k babičce. Ale proč o tom vlastně píšu? Ze dvou 
důvodů. První důvod je, že se musí připravit jiný program. Některé hry nelze hrát 
v menším počtu. Druhý důvod jsou finance. Na podzimniny jsme počítali se čtyřiceti 
účastníky. Pro tento počet se vyplatí mít vlastní autobus. Ale jelo nás méně, takže se 
musela nemalá částka doplácet z oddílových peněz. V listopadu budou možná schůzky 
trochu hektické, protože musíme dát dohromady představení na Akademii a následně ho 
i nacvičit. To je i důvod, proč nebude třetí čtvrtek žádná specielní akce, ale schůzka. 
Na pozimninách jsme sestavili předběžný plán akcí na příští rok. Doufám, že snížením 
počtu výprav se zvýší účast. Rád bych poprosil rodiče, aby případné připomínky k plánu 
sdělili někomu z vedení. (Nejsem si jist zda některé výpravy nehaprují s některými 
prázdninami.)  
        Nezmar 
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14.-15.1. výprava 
12.-17.2. Jarniny 
4.3. družinové výpravy 
    vlčata budou mít také výpravu 
25.3. Kuličkiáda 
26.3. brigáda 
   pro vlčata nepovinné 
15.4. Gurmánské hody 
29.4.-1.5. Akce pro starší 
   jen pro rádce a zvané 
13.-14.5. Střediskový sraz – s vlčaty 

3.-.4.6. výprava – bez vlčat 
24.-25.6. Tachovská kosa 
1.-28.7. tábor 
8.-23.7. tábor pro vlčata 
16.-17.9. výprava 
7.-8.10. Rallye Kadislavka 
25.-29.10. podzimniny 
17.-19.11. výprava 
2.12. akademie 
16.-17.12. vánoční výprava 

 
 
 

LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
LISTOPAD 05 
 
2.110. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00,, 

nezapomeňte oddílová trička  (novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). 
Vede Elíza a Čapulka 

9.11. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Dešťa  
12. 11. 207. výprava Rádkyň, informace dostanete na schůzce 
16.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Elíza 
17.11. KOŠÍKOVÁNÍ, dobrovolné rukodělky v Sedmidomkách; začátek 

v 10:00; s sebou: provázek, ostrý nůž + kdo má tak zahradnické nůžky a 
velký ostrý hřebík. 

 Akce bude trvat celý den, předpokládaná cena 170Kč. Kdo má zájem tak 
je potřeba nahlásit přesný počet zájemců svým vedoucím. 

23. 11.  Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Myš 
25.-27.11. Nácvik Akademie, 208. výprava. S Myškou. Jedeme na Áni a Zuzy 

chatu do Podluží, cesta bude asi dost dlouhá, takže sraz v pátek bude docela 
brzo, upřesním co nejdříve. 

30.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede  
 Čapulka 
3.12. AKADEMIE – divadelní představení pro rodiče a známé 
7.12. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách, vede Elíza a Dešťa 
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PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD 2005  
10.11.  družinovky  -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
17.11. Košíkování – dobrovolné rukodělky v Sedmidomkách; začátek v 10:00; s sebou: 

provázek, ostrý nůž + kdo má tak zahradnické nůžky a velký ostrý hřebík. 
 Akce bude trvat celý den, předpokládaná cena 170Kč. Kdo má zájem tak je 

potřeba nahlásit počet zájemců svým vedoucím. 
19.-20.11. - 128.  výprava na Křivoklátsko (možná i na hrad Křivoklát) 
 Sraz: pro vlčata i družiny v sobotu v 8:10 u klubovny v Taškentské nebo v 8:45 

na Smíchovském nádraží. 
 Příjezd: vlčata v sobotu v 18:20 na Masarykovo nádraží, potom pojedeme do 

klubovny, kde budeme okolo 19:00. 
 Družiny přijedou v neděli v 17:16 na Masarykovo nádraží a potom pojedeme ke 

klubovně, kde budeme okolo šesté. 
 S sebou: vlčata věci na jednodenní výpravu, 70 Kč, 
 Družiny: věci na vícedenní výpravu, karimatku ( budeme spát v klubovně 

v Rakovníku) , družinové jídlo, družinovou buzolu, 150 Kč 
24.11. družinovky    -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
1.12. oddílovka v Sedmidomkách – Vlčata 16.15-17.45 !!!, družiny 17.00-19.00, na 

oddílovku se chodí v oddílovém triku, nováčci v jednobarevném černém triku. 
3.12. Akademie - divadelní představení pro rodiče a známé… bude se konat ve škole 

U Vršovického nádraží v odpoledních hodinách. 
 
 
 
 
 

Jarniny 2006 
 
V době uzávěrky listopadového Orongongu není ještě vše úplně jasno.  
Zatím to však vypadá takto: Podařilo se nám snad sehnat ubytování v době jarních 
prázdnin Prahy 6-10. Pojedeme tedy v termínu 12.-17.2.2006 do chaty ve Velké Úpě u 
Pece pod Sněžkou. Lyžařské středisko Velká Úpa v dosahu na lyžích, Pec skibusem 
zdarma. Cena cca 1200 Kč (doprava, ubytování a stravování), v ceně nejsou vleky. 
Náklady na vleky by však neměly být vyšší než v Rokytnici. 
Tato informace je pouze předběžná, potvrzení by se mělo objevit v nejbližších dnech na 
našem webu www.orongo.cz. Během listopadu dejte prosím vědět mailem nebo na 
schůzkách vedoucím, kdo byste měl zájem jet. 

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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Pikantnosti z čistící akce v Krkonoších 
 
Újmy na zdraví: Skoro jsme umrzli ve spárech studených Krkonoš; Metty asi 
brzy záhadně umře,zabije ho totiž naštvaný Boro,který nesouhlasí s názorem že 
má bratra Karla (pozn.redakce:ale Metty to díky svým obranným plynům 
přežije…☺);Romeo sprostě podkopával nohy,až z toho Káťa spadla a pěkně si 
natloukla;Královna Kateřina je kaput;Myška simuluje; 
 
Nevšední zážitky:Janča se nestyděla dát najevo své city a láskyplně objala 
Nezmiho;Sháníme Antonia: Ifka mrzne!;Hesperky si chtějí udržet kondičku a 
nevadí jim 150 dřepů od Dešti;Nezmar má popelářské geny!;fetišista Romeo si 
přičichl k prázdné lahvi od vodky;Janča s Ifkou mají potřebu dělat most i v dešti 
a za špatných viditelných podmínek;Propagujeme belgickou hru v dalších 
oddílech;Závodník Pfeifer (Marek) vyhrál tříkilometrový závod,pří kterém 
celou dobu vytrvale běžel a na paty mu dýchal diskvalifikovaný závodník 
Housenka; 
 
Zdolaná místa:Krkonoše – Špindl,Labský důl,Labský a Pančský 
vodopád,Pramen Labe,Spousta Boud a Budek☺ 
 
Hlášky:  Holky v průběhu akce: „A kdo je vlastně ten Karel?“   

Janča:„Mam ráda fyzický kontakt…“; 
Ifka: „Závodník Pfaifer běží a nevzdává se,rodí se v něm nová 
energie a zrychluje!“ 
Kluci zdraví každého na potkání:  
 Šnek: „Dobrý den!“ 
 Opice: „Pěkný den!“ 
 Romeo: „My jenom procházíme!“ 
 Metty: „Na shledanou!“ 
 + Nezmarův trapný dodatek: „Guten Tag!“ 
 

              
      Káťa & Ifka         
  
P.S.:Omlouváme se,jestli jsme napsaly špatně jeho příjmení…To se nemůže 
jmenovat Novák??! 
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Pikantnosti z podzimek v Bradavicích 
 

Újmy na zdraví: Kukla ušetří za malovátka, a proto si pořídila permanentní 
make-up v podobě duhového monoklu;Sauta popadl amok a se svojí kládou 
vrážel do stromů;Janča má padavku,Byli jsme svědky prvního hlasového 
přeorientování z Ifky na Ivana;Odvážný Komár si došel na večeři i 
s vyvrknutým kotníkem;Ifka se snaží předhonit Káťu svými slajdy na 
kamenech; Metty se zřejmě přečichal svých plynů a na opičí dráze působil dosti 
přiopile;Kouzelný lektvar měl na Housenku neblahé účinky a na obličeji mu 
naskákaly pihy;Maru nezklamala-tradičně onemocněla;Myška 
zklamala=nesimuluje!!! 
 
Nevšední zážitky: Saut je opravdový gurmán a nepohrdne ani olizováním 
mravenečků;Tkanička si pošmakuje na své pařátí paštičce;Lotka a Luisa dostaly 
double hobla;Maďar a Saut se pokoušejí baletit;Ocitáme se všichni 
v kouzelnickém světě HP krom Táty Jády,který považuje četbu HP za morální 
prohru;Ifka s donucením perlí s kytarou a svým chraplákem;Saut bubák bafal 
z bedny na překvapené studenty;Hřebík dělá Světluškám koníčka;Z Míšy se 
zrodil Skřítek;Vedení asi trochu hráblo a místo za Smrtijedy se přestrojili za 
legendární skupinu Kiss;Hledač Kamza nalezl Ifce ztracený mobil;Nezmara a 
Ifku už nebavilo nosit stejné hodinky,tak proč by si je navzájem nevyměnili?; 
Saut,Káťa,Janča,Maďar a Ifka dosáhli vrcholného spojení až do nich vnikl 
elektrický proud(Saute,ty těm mravenečkům nedáš pokoj? ☺ )  
 
Zdolaná místa: Benešov a spousta zvířecích ho 
 
Hlášky:  Nezmar: „Tak to je první hláška do Pinkantností.“ 

Maďar: „Co máš,Káťo, furt s mým ksichtem?“ 
Moudrý klobouk se rozhoduje,kam zařadí Romea: „Jsi srab,ale 
ambiciózní.Ať je to tedy ZMIJOZEL!“   
Romeo: „Nejlepší by bylo,kdyby koupili nakrájenou šunku a pak by 
se na to hodil jenom ten salám.“ 
Metty: „Sůl je v kuři.“ 
Nezmar s Joxem: „Tak, kdo to chce nastříkat do krku?“ 
Horal-1.místo ve famfrpálu: „Byli jste dobrý.“ 
Ifka-2.místo ve famfrpálu: „Hmm…byli jste lepší.“ 

 ?: „Maminko, tohle je moc! Tohle je sakra moc!“(na žádost doplněno redakcí) 
       Káťa & Ifka 
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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 97/98 2. ROK 
V listopadovém putování oddílovou historií se dostáváme k 2. oddílovému roku Oronga: 
Po táboře nastupuje nová garnitura rádců. Káňata vede Hardy, Rysi Junior a Medvědy 
Rambousek, toho však na začátku roku a na táboře zastupuje Hrášek. Opět se daří nábor, přichází 
16 nováčků (např: Padák, Jacek, Bobr, Dadák, Vlče, … ). Takže na společné podzimniny 
s Hesperkama do Chřibské nás jede téměř 50. Hala Masarykova nádraží je narvaná k prasknutí. 
„Kolik půjdou kilometrů s těma báglama?“ „Asi jen 5.“ Snažím se uklidňovat nervózní maminky. 
„Cože? Pět!?!“ Uklidnění nezabralo. Cesta od vlaku překonala však i moje nejhrůznější 
představy. Tma, pochod lesem po rozmáčené cestě, v kaluži lovíme Padákovu ztracenou botu, … 
Přesto nám nakonec Českosaské Švýcarsko ukázala příznivou tvář a výprava se povedla. Na 
střediskové akademii, která vystřídala Vánoční besídky oddílů Srdce a Cariboo z dob totality a 
Mikulášské besídky střediska z porevoluční doby, hrajeme jedno z našich nejzdařilejších 
divadelních představení Tři mušketýři (v komixové a dabované verzi). K avantgardním počinům 
patří i vystoupení skupiny starších a vedoucích v „Rytmické sekci Václava Šrámka“ (Širokka). 
Na přelomu roku získává naše středisko dvě nové klubovny v paneláku v Taškentské ulici 2 a 
domek na Bohdalci tzv. Sedmidomky. Takže se postupně můžeme odstěhovat z nevhodných 
stavebních buněk, čímž i postupně přetrháváme vazby na tělovýchovnou jednotu Vršovice, při 
které jsme fungovali již v dobách komunistického režimu. Na vůdcovských zkouškách poznávám 
Makrelu, na chatu jeho oddílu v Malé Skále u Turnova pak vyrážíme společně s ním na Vánoční 
výpravu. Ještě dnes se v oddíle vzpomíná na „zkoušku ohněm“, kterou jsme poprvé uskutečnili 
právě tam. Pololetní prázdniny jsou výzvou vyrazit někam dál. Už dříve několik starších borců 
pomáhalo na Gejzově chalupě s dřívím, odměnou dostáváme možnost ji občas využívat. Leden 
1998  byl neobyčejně mrazivý, přes noc kolem –20, útulná chalupa s výhledem na Boubín, jen ty 
kamenné zdi by se mohly trochu dříve prohřívat. Po třech dnech vyháníme teplotu v chalupě na 
+18. Stopovačka ve sněhu, výprava na běžkách, při které potkáme několik jelenů, fotbálek 
v hlubokém sněhu, … Prostě paráda. Poslední den 
překonává Jarda svůj odpor k běžkám, bere si od 
Hardyho zpět svoje lyže s tím, že na cestu zpět opustí 
pěší část výpravy a do Prachatic se sveze.  Nesvezl. 
Zasněžený příkop na kraji zahrady byl nad síly jak 
jeho tak hlavně jeho lyží. Na jarní prázdniny 
vyrážíme také na Šumavu, do Železné Rudy. Počasí 
nám však nepřeje, sněhu je velmi, ale opravdu velmi 
málo, takže se dá „lyžovat“ jen na Špičáku, kde mají 
sněhová děla a na Javoru v Německu. Většinou tedy 
vyrážíme na pěší výlety. Přesto se tyto jarniny 
zapsaly do dějin, zejména kvůli etapovce o 
„komunistické totalitě“. Co nejvíce rozšířit mezi 
obyvateli Železné Rudy nějakou větu (např. 
„Mandelinka není z Ameriky!“), co nejdéle vydržet 
tleskat slavnému Jakešovu projevu, útěk z budovy 
obklíčené StB. To jsou vzpomínky, které mi 
vytanou, když se řekne „Jarniny 98“. Den po návratu 
vyrážejí starší v brzkých ranních hodinách na 
Staroměstské náměstí, aby pomohli fandit našim 
Zlatým hochům z Nagana při finále Olympiády. 
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BODOVÁNÍ ORONGO   
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2005 

Sedmým mistrem uzlování se stává Chroust. Na jaře roku 1998 vzniká nová oddílová tradice 
sportovního desetiboje Vladivostok (za každou disciplínu je možné získat až 10 bodů , tedy 
celkem se bojuje až VO STO bodů, z čehož Širokko odvodil název Vladivostok). „1, 2, 3, 4, 8 
stanů, 8 tisíc pokuty1!“, tak toto náš probudilo na břehu Berounky nedaleko Týřova při výpravě 
„Po pěti pevnostech“. Teda, my už jsme byli vzhůru, takže jsme mohli sledovat, jak se k nám 
brodí zuřivý ochranář. „Jste v ptačí rezervaci a rušíte tu klid, stany se tu stavět nesmí.“ Naštěstí se 
brzy uklidnil, stany jsme stejně žádné neměli, ale to, proč tu od 7:00 může vřískat cirkulárka nám 
stejně nevysvětlil. Poslední výprava před táborem nás zavedla do okolí Borotína u Sudoměřic a 
probíhají zde finální boje mezi mocnostmi 19. století. Rádcové tedy ani letos nezaháleli a 
připravili celoroční mezidružinovou etapovku.  

 
 
Na tábor s etapovou hrou o vzpouře na lodi 
Bounty odjelo 17 borců ve třech družinách a 8 
vedoucích. K památným akcím určitě patřil 
skupinový výběh na Mount Everest, kdy se nám 
dohromady podařilo na trase tábor-Camelot 
(kopec na táborem) během hodiny nastoupat 
převýšení 8848m. Vzpomínat se jistě bude i na 
úvodní třídenní etapu se slavnostmi na Tahiti, 
vzpourou na lodi a bojem s domorodci na 
ostrově Tofua. Po dvou letech probíhá 2. ročník 
Papermana v němž po strhujícím souboji 
s Hardym vítězí Péca. Etapovou hru vyhráli 
Káňata před Medvědy a Rysi. Tábor získal 
název BOUNTY. 
 
 

  body pořadí docházka 

Hřebík 292 1. Rys 92% 
Methan 284 1. rádce 100% 
Opice 271 2. Rys 100% 
Šnek 267 3. Rys 92% 
Housenka 246 1. Káně 91% 
Stopař 246 1. Vlče 91% 
Merlin 232 4. Rys 84% 
Tkanička 213 5. Rys 84% 
Skřítek 197 2. Vlče 73% 
Marek 196 2. Káně 100% 
Kuba 192 3. Vlče 82% 
Romeo 156 3. Káně 67% 
Fajr 133 4. Káně 75% 
Skoba 131 5. Káně 75% 
Rohlík 109 4. Vlče 64% 
Trojka 107 5. Vlče 55% 
Čtyřka 105 6. Vlče 55% 
Trhač 63 6. Rys 38% 
Valach 22 6. Káně 25% 
Brejloun 17 7. Vlče 10% 
Boromir 17 2. rádce 17% 
Dominik 10 8. Vlče 10% 
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LISTOPADOVÍ OSLAVENCI: 
Hned na začátku měsíce oslavil své 10. narozeniny Opice, stejný počet let na 
tomto světě oslaví 13. listopadu Merlin a ve stejný den slaví 8. narozeniny Deli. 
22. bude Maďarovi 16let a 26. oslaví Horal jedenáctiny, toť vše přátelé.  
 
 
 

BODOVÁNÍ ZÁŘÍ-ŘÍJEN  HESPERIA 
 

  

7/9 

1
4
/9

 

17/9 

21/9 

23-25/9 

28/9 

30-2/10 

5/10 
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15/10 

16/10 
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26-30/10 

celkem
 

%
 

účast 

%
 výpr. 

Lotka 9 10 o 9   10 25 7 10 14 15 9 57 175 92 11 80 

Mande-
linka 9 8 16 10 n o 21 10 9 15 16 8 51 173 125 11 100 

Káťa o 10 16 8   4 25 10 6 16 15 10 52 172 92 11 100 

Luisa 9 10 o 9   10 25 8 10 14 15 9 52 171 92 11 80 

Motýl 10 8 16 10 n 10 22 9 10 14 n 10 52 171 100 11 100 

Jana 10 9 n 9   o 25 8 10 16 15 10 57 169 83 10 80 

Iva o 10 14 9   4 25 8 9 15 15 10 49 168 92 11 100 

Deli 10 8 16 10 n 10 21 9 8 16 n 8 51 167 100 11 100 

Kukla 8 5 15 o n 10 20 8 9 14 n 9 51 149 91 10 100 

Maru 10 10 n n n o o 9 9 16 15 9 50 128 67 8 60 

Áňa o 9 16 10 n 10 o 7 9 o o 9 56 126 67 8 40 

Zuzna o 9 14 10 n 10 o 8 9 o o 9 56 125 67 8 40 

Žabka n 8 o o n 10 24 10 10 n n n 54 116 60 6 50 

Míša 10 10 16 16 n o 23 n 8 n n 6 n 89 64 7 50 

Kiki 9 10 16 5 n 8 n o n n n n n 48 45 5 25 

Adéla 10 5 o o n n n 10 8 n n 7 n 40 45 5 0 

Sůša 8 9 n n n 10 o             27 25 3 0 

Boženka n 9 o n n n n n n n n n n 9 9 1 0 


