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Myším drápkem… 
takže to tu máme zase: „rok se s rokem sešel…“ Chjo, tak si snad na stará kolena můžu 
dovolit trochu sentimentu, ne.. takže nový rok je tu, nikdo s tím už nic nenadělá, má na 
konci tentokrát kupodivu i docela hezký číslo (mě se teda šestka vždycky líbila), začíná 
docela zasněženě, to taky není tak zlé… Zkrátka začal vcelku dobře, a já vám všem přeju, ať 
to tak i vydrží, ať se vám splní snad i nějaký to přáníčko (to, v co člověk už skoro nedoufá) 
a … a dost! Člověk nikdy nemá být moc náročný, to se nevyplácí. Mějte se, hezký 
počteníčko a těším se na vás na schůzce, pa pa.   
PS: Pozor, nepřehlédněte článek o příspěvcích!! 
 
Hádankář 
Redakce Hádánkáře slaví!!! Dokázali jsme vás nadobro udolat našimi hádanka
mi, že už nikdo nemá na to, aby našel odpově , ani špatnou! Takže kdo si zasl
ouží odměnu? redakce! Hurá!!!  
Mno.. že jsme to vy, dáme vám ještě šanci, Tohle je bludiště. překvapivé zjišt
ění.. Ale jen tak ledajeké bludiště, ono je oboustranné!. Takže nůžky do ruky, 
vystřihnout, přehnout, bádat, přemýšlet... Kdo nenajde cestu od křížku ke kří
žku je pěkná lama! 

A ještě řešení z minula: Napneme mezi rohy čtverce dva 
provazy. Na ně navlečeme kroužky, mezi kroužky další provaz. 
Kroužek, který má ovce na krku, je navlečen na tento provaz. 



 

 3 

Pikantnosti z výpravy plné vtípků, 
kanibalismu a pohody 

 
Újmy na zdraví: Deli s Mandelinkou posloužily jako hlavní chod nenasytným 
kanibalkám Elíze a Janče; Elíza se rozplynula v mlze; 
 
Nevšední zážitky: Ifka zavedla novou tradici ztrácení mobilů-řídí se heslem: „na každé 
výpravě aspoň jednou!“;To by nebyla Káťa,aby nezapomněla vzít mapu-triumfálně si 
pak v místním papírnictví koupila mapu a lá Western s obrázky kovbojů;Hesperky se 
řídí Methanovým heslem: „Na plný plyn.“ , a tak uhání z kopce plno parou vpřed; 
Přírodní podmínky nám „přály“ a zahrály jsme si reálná Letadýlka v mlze bez 
zavázaných očí;Mandelinka a Deli jsou holky chorošky a našly si ve vlaku nové 
nápadníky (Saute,už nemáš šanci☺);Elíza se prémiově stává Hespedou;rádi si hrajeme 
na šlapku(je to jenom hra);my Pražačky jsme úplně na větvi z obyčejných vesnických 
ovcí; Deli měla narozeniny!!! 
 
Zdolaná místa: Jílové u Prahy,Davle,Třeštibok,PPM(pole plné mlhy) 
Známka výpravy:  1* 
 
Hlášky: Všichni se pokouší o komunikaci s ovcemi: „Bééé!“ 
 Mandelinka a Deli oznamují,že se neztratily: „Žííííjééémééé!!!“ 
 Elíza: „Co to máte za Texas mapu???“ 
 Všichni: „Káťo,zeptej se své Texas mapy,kam dál.“ 
 Mandelinka a Deli říkají svůj choroščí pokřik: „My jsme holky 
 chorošky,nechodíme na hrušky.Chodíme však na jabka,máme rádi zvířátka.“   
 
                                                       Káťa & Ifka & Janča 

 

 
Újmy na zdraví:  Torence(Ifka)málem dostala infarkt,když zjistila,že tančí cizí 
sestavy;přes všechny starosti a nemoci se Mandelinka dostavila na Akademii a 
nezkamala (Díky, Mandelinko!);Zůza si málem zlomila vaz;Elí se nám zmrzačila při 
zkoušení vlčí stěny; 
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Nevšední  zážitky:  Úspěšně se nám podařilo zakrýt menší technický problém se 
zapínáním hudby;Romeo je kus pořádný kudrnatý ženský k nakousnutí;Janče činilo 
potíže udělat most ze stoje,přesto ho suverénně předvedla na prknech,které znamenají 
svět;z Nezmara se stává profesionální košťátkový čistič bot,vystudoval totiž střední 
odborné metařské učiliště;Wimpi sestříhal skautský filmeček obohacený o výtažky 
z Divokého Billa a řádně okořeněný o Kabáty(na Spielberga to ale nemá…);mile nás 
překvapila dredatá Hanďa a Péca; 
 
Zdolaná místa: ZŠUVršNadrž 
 
Hlášky:  Jáda Večerníček(20): „Je mi čtyřicet!“ 
 Ifka: „Paní zvukařko,vy tomu ale vůbec nerozumíte!“ 
 Mandelinka: „Tak tohle jsme teda opravdu nečekali.“ 
 Nezmar: „Nejdřív si přece koupím garáž a pak teprve auto,ne?“ 
 Maďar: „Vedoucí mi říkali,že to bude divný,ale že to bude až tak 
 hrozný…to jsem si nepředstavoval!“ 
 Tkanička udiveně: "Prej táta,prachy,úspory!" 
 Romeo(fanoušek Býků) při umístění Býků na 2.místě: "Nééééééé!" 
 Luisa(1.místo): "Byli jste dobrý." 
 Ifka(2.místo):Hm...byli jste lepší." 
 
                                                                              Káťa a Ifka 
 
P.S.Hádejte,kterou pikantnost jsme si vymysleli?Prvního vítěze čeká sladká odměna,že 
Ifko? ☺  
 
 

Pikantnosti z Vánoční výpravy 

  
Újmy na zdraví:  Dešťa doplatila na své komandování a přišla o hlasivky; Maruška 
jako obvykle ochuravěla,a tak ji Ifka musela stříknout Stopangin do krku;Myška 
simuluje; Spalner zemřel a vstoupil do zástupů mrtvých; 
  
Nevšední zážitky: Ifka s Maruškou nedotahují vtipy-měli se totiž vyválet v čerstvě 
vykydaném kravském hnojišti; Kaťa vypráví svým tajemným chraplákem psycho 
příběhy; Překonáváme grupen rekordy na peci a strach z mrtvé babičky,ale bojíme se,že 
zakopneme na schodech o miminko; S Hesperkama to jde z kopce- nepamatují si skoro 
žádné koledy;Elíza dostala fešný originální dárek – 9párů náušnic; Na noční bojovce 
potkáváme ožralé ožraly; Taťulda Jáda projevuje skutečný zájem o svoje holčičky,a tak 
se nečekaně zjevuje na nádraží na přivítanou; Fascinovala nás pexesová kartička 
obnažené bojovnice Vlasty; Soňa somrá 
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 Zdolaná místa: tradiční Lnáře 
  
Hlášky:  Ifka uklidňujíc se na pecní tlačenici: „Dýchej,dýchej!“ 
 Elí při hraní pexesa: „A kdo je to ta Vlasta?“ 
 Všichni při pařbě člobrda: „Člověče,nezlob se!“ 
 Áňa: „Říkejte mi Pico!“ 
 Mandelinka:  " Jani,nezapomněla jsi si něco na té peci? 
 Janča udiveně: "Né a co?" 
 Mandelinka: "No přece úsměv! :-)" 
 
Grupen rozhovůrek:Ifka: „Já jsem slyšela,že se člověk otočí až 100krát za noc než 
najde tu správnou polohu na spaní.“ 
Káťa: „Nebylo to v tý reklamě na vložky?“ 
Ifka zklamaně : „To mi říkal táta… 
  

                                    Ifka & Káťa 2005® 
 
P.S. Zkuste uhodnout,kterou z Hlášek jsme si vymysleli.1. vítěze čeká sladká odměna. 

 
STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 99/00 4. ROK 
Po táboře z družin opět odcházejí rádcové, v oddíle se však mezi Bandauchy udrží pouze Pecka. 
Začínají opravdu hubená léta, nábory se moc nedaří a z těch kluků, co přijdou, jich v oddíle 
zůstane jen pár. Mezi šesti nováčky z náboru se tábora „dožije“ jen Špunt. Malý počet členů nás 
nutí zredukovat počet družin pouze na dvě Medvědy? a Rysy?. Na 46. výpravě do okolí Máchova 
jezera přináší Lišák podkovu nalezenou v rumunských horách, která je od té doby tajně předávána 
borcům do batohu. Naposledy byla viděna zjara roku 2003.  
V popisu historie se vrátím trochu zpět ještě před poslední tábor. Jaro 1999: Povaluji se doma na 
posteli, oči těkají po stěně polepené turistickými mapami okolí Prahy. Náhle se zrak zastaví na 
červené tečce nedaleko Zelenče. Co tu jen může být za významný bod? „Místo dopadu 
parašutistů, kteří v květnu 1942 uskutečnili atentát na říšského protektora Heydricha.“ Ležím dál 
na posteli a pohrávám si s myšlenkou uspořádat na toto téma hru po Praze. Ale ne jen tak 
ledajakou, noční výsadek, probíjení se do Prahy, přestřelky v ulicích, …  Spíše než o hru by se 
mělo jednat o rekonstrukci celého atentátu. Na konci října 1999 se myšlenky mění ve skutečnost a 
u Taškentu se v pátek odpoledne scházejí starší z oddílů našeho střediska. Akce není pro mrňata. 
Všem jsou zavázány oči a nasedá se do připravených aut. Odjezd směr výcvikové středisko RAF 
ve Skotsku - ano můj domov Zeleneč. Let se neobejde bez komplikací, při sjezdu z dálnice se 
totiž Krtek podívá do kufru Mika jedoucího před ním. Oba však zachovávají duchapřítomnost, 
nechtějí účastníkům zkazit hru hned v počátku, nechávají všem šátek na očích a organizují odvoz 
borců jinými auty. První kontakt s policií během hry máme tedy šťastně za sebou. Dál už jde vše 
jako na drátkách: Ranní výsadek, nalezení inzerátu v Mladé Frontě, rozmístění gestapa, ubytování 
v bytech odbojářů. No jisté komplikace teda byly, ale v podstatě šlo jen o maličkosti: Nic netušící 
rodina na Vinohradech asi zírala na parašutisty zraněné stříkací pistolí dožadující se ošetření 
odbojovým lékařem. Asi jsem si nemusel splést číslo domu Mika, když jsem chtěl, aby se 
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oživovalo u něj. Aspoň všichni viděli, že znalost poměrů v protektorátu není u vlády v Londýně 
nijak valná. Gejza v koženém kabátě zahrál prohlídku gestapa tak přesvědčivě až to přilákalo 
pozornost hlídky policie, která mu ukázala, kdo je v Praze v roce 1999 pánem. Nastalého zmatku 
Gejzou zatčení parašutisté využili k útěku. 
Policie ČR – Scarabeus  tedy 2:0. To už je ale 
čas na poslech zprávy Londýnského rozhlasu, 
frekvence Rádia Limonádový Joe nás 
nenechává na holičkách a potřebné heslo 
vysílají s patřičně anglickým přízvukem. Už 
se šeří, parašutisté odcházejí přespat 
k odbojářům, ale půlnoc je hodinou gestapa. 
Většina parašutistů však noc přečkala bez 
úhony a nezbývá než hodit granát do náhodou 
kolem projíždějícího veterána s Ježkem na 
zadním sedadle.  
Na podzimniny odjíždíme do Jeseníků do Vrbna pod Pradědem, jehož vrchol pro nás nezůstal 
nedobytný. Akademie se letos stěhuje do kulturního domu Eden a naše představení navazuje na 
film Jurský park volným pokračováním Skautský park. Kromě toho hraje Bandauch pod vedením 
Krtka jednu z Havlových her. Mimo předvedených divadelních výkonů byla tato akademie pro 
naši historii zajímavá i něčím zcela jiným. Kejchal zde totiž odstartoval šňůru ve 100% účasti, 
jejíž hodnota je v Orongu dodnes platným docházkovým rekordem. Na její přesnou vyčíslení si 
budete muset počkat až do příštího dílu oddílové historie. Nesmíme totiž předbíhat událostem, co 
kdyby Kejchal přece jen chyběl? 
V lednu roku 2000 se vracíme opět ke třem klasickým družinám s rádci Jardou u Medvědů, 
Brouskem u Káňat a Aidamem u Rysů. Mezi vedoucí se vrací bývalý člen BB West. V 9. ročníku 
Mistra uzlování nechce Kamza dopustit loňské drama a přesvědčivým výkonem vítězí před 
Brouskem a Jardou, v tomto ročníku padlo díky Kamzovi a Brouskovi dosud nejvíce rekordů – 
celkem 5. Na Jarniny jedeme opět na Jehlanku. V polovině dubna na trojakci (Gurmány, hra po 
Praze, Vladivostok) vysvětluje Junior pravidla deskové hry Železnice. Této hře je až do konce 
června věnována půlhodina z každé družinovky. Na konci dubna vede Bandauch oddílovou 
výpravu do Českosaského Švýcarska. Skály, rokle, skály, průjezd kaňonu na pramicích, a zase 
skály. Prostě pohodička. S požáry v tomto území o několik týdnů později nemá Bandauch prý nic 
společného.  
V květnu přebírá šéfredaktorství oddílového časopisu od Rambouska West a přejmenovává jej 
(ten časopis, ne Rambouska) na Orongong. Škoda, že to vydrželo jen dvě čísla. Grafická úroveň 
časopisu totiž značně stoupla. V prvním čísle vychází popis nových oddílových zkoušek - Stezka 
ptačích mužů. Prosadit ji více do povědomí borců se ale zatím moc nedaří. Kromě toho, že si 
Kiwi na střediskovém srazu u Rakovníka utrhnul kus, tedy spíše KUS, lýtka, vstupuje tato 
výprava do oddílového historie i něčím jiným. Wimpy nám konečně dodal zbrusu nová krásná 
černá oddílová trika a po téměř 4 letech oddílové činnosti můžeme hrdě vykročit do světa 
s MakeMakem na prsou.  Své cyklistické zaměření nezapřel Bandauch ani letos, poslední výprava 
před táborem nás zastihla v sedlech v okolí Třeboně. 
Celoroční bodování vyhrává Jarda a na tábor s etapovou hrou o římské říší odjíždí pouze 12 borců 
ve třech družinách, Lišák s Kiwim jako vedoucí a 4 Baundauši. Den před odjezdem se totiž 
dozvídáme, že pracovní povinnosti zabrání Westovi včasnému odjezdu na tábor. Na tábor prý 
přijede trochu později. To, že to bude pouze na jediný den, překvapilo i takové ostřílené borce 
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jako jsem já s Kiwim. A tak pro něj připravenou postel u nás v tee-pee využívá zejména Mik. 
Etapová hra nás provází celými dějinami Říma, začtěme se opět do neotřelého Kiwiho komentáře: 
Řím. Miléniová etapová hra. Od bájného založení věčného města Romulem a Remem, jež vlčice 
odkojila až po jeho pád, jsme prožívali osudy slavných rodů. Přes dobu královskou i republiku, 
skrz císařské období se muži se pateres familias, snažili chytře a výhodně získávat území jak v 
městě tak v krajích přilehlých a obchod či pole i důl zde vystavět. Majetek pak získaný těmito 
spekulacemi sloužil k dostání svého zástupce do pozice nejvyššího úřadu. Když ten pak na řádném 
zasedání senátu zvolen nebyl, zjevil se diktátor. Nemilosrdný a krutý. Rod pak ten, který své 
příslušníky nejdéle v úřad byl schopen stavět stal se nejváženějším a nejmocnějším. Vždy se ovšem 
vyplatilo nebýt plebejcem ale řádným patricijem. Doba, kterou jsme prožívaly, byla dlouhá a 
často nepříznivá. Ne vždy však otroci vyráželi s povstáním k branám města a ne vždy byl na 
obzoru některý barbarský Kartaginec. Našla se i chvíle na zvelebování města stavbou akvaduktů, 
chvíle oddechu na závody povozů a podobně příjemné kratochvíle. Velkolepé pak byly učené 
disputace stejně jak boje za republiku či za krále. Nakonec však zhořkla v ústech každého krutá 
porážka mocného impéria. Příjemným zpestřením však pro všechny bylo, že i dlouho po té co 
poslední boje utichly, mohli si v klidu svých domovů se slovníky latiny zjišťovat, jaké vlastně 
jméno nosili. (Kiwi) 
Když se řekne tábor 2000, vzpomenu si na několik momentů: Kiwi diktátorem, neočekávaně 
drsný závod koňských spřežení s Padákovým voláním: „My máme hendikep, a vy néeé!“, 
Nezmarovo vítězství v lítém boji s Kejchalem ve 4. ročníku Papermana. Ale hlavně a to podtrhuji 
etapu Spartakovo povstání, moje žebra vzpomínají dodnes. O co šlo: Kiwi s Bandauchy odešel 
časně z rána asi 2 km za Bonětický rybník. Já jsem vzbudil mužstvo s tím, že Spartakus (Péca) 
táhne v čele otroků na Řím, v čemž mu musíme zabránit. Pokud se nám ho podaří dostat na 
lopatky, máme vyhráno. Jenže pokud se Spartakus zmocní hraničního praporku (rozmístěny 
přibližně každých 300 m směrem k táboru), je další provincie ztracena a bojuje se od další 
provincii směrem k Římu. Musíme tedy rychle vyrazit, aby padlo co nejméně provincií.  Jak 
jednoduché, v příjemném prostředí vyhřátého týpka se to pěkně plánuje. Nejpozději za rybníkem 
se otroci nechají porazit, abychom dostáli historickým souvislostem. No jo, ale vyhřáté týpko vám 
neřekne, že brzy zrána se na vás každých 15 minut vyřítí rozlícené monstrum s Kiwim a Pécou 
včele a že Péca dělá řeckořímský zápas a povalit ho na lopatky není taková sranda. Po několika 

ztracených provinciích jsem se začínal dostávat trochu do varu. 
Přeci jen odcházet každou chvíli k novému praporku jen kvůli 
tomu, abyste opět dostali do tlamy vám náladu úplně nezvedne. 
V takové chvíli se nad věcí zůstává opravdu jen velmi těžko. A 
když ryjete nosem v jehličí a přitom vám někdo něžně pošeptá, 
že za rybníkem se už nechají porazit. Tak to NE! Legionáři do 
nich! U dalšího praporku se rozpoutal lítý boj, teď už si 
namlátit nenecháme. „Kluci podržte mi tu na chvíli Kiwiho, já 
jdu pomoci s Pécou!“ A je to tady, 5 klukům se Péca možná 
ubrání, ale 6 už ne. Vítězství!! Řím je zachráněn. A Spartaka 
čeká ukřižování. V tu chvíli jsem to myslel jen v nadsázce, ale 
když jsem v táboře viděl Mika, jak stlouká kříž, tak už jsem si 
nebyl tak jistý. Až konečně poledňák přesvědčil všechny 
pochybovače včetně Pécy, že pokoušet se rušit otrokářský řád 
70 let před narozením Krista je pěkná blbost. Takže to byl tábor 
Řím, který díky pádu římské říše neznal vítěznou družinu 
v etapové hře. 
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PLÁN AKCÍ NA LEDEN 2005 
12.1. družinovky    -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
14.1. - 130. výprava na Říp 
 Sraz: 1) v 7:30 v klubovně nebo 2) v 8:15 na Masarykově nádraží u pokladen 
 Příjezd: 17:23 na Masarykovo nádraží, kolem 18 hod. budeme u klubovny 
 S sebou povinné věci na jednodenní výpravu a hlavně teplé oblečení. 120Kč na 

dopravu. Výprava je jak pro vlčata, tak i pro družiny. Družiníci si navíc přibalí 
krabičku sirek do družiny. 

15.1. – 15. ročník Mistra uzlování 
 Sraz: v 9:30 v Sedmidomkách 
 Konec: kolem 14:00 v Sedmidomkách 
 S sebou: povinné věci na schůzku, hlavně uzlovačku a bonbóny na sázení. 
19.1. - 3. čtvrtek(19.1.) bruslení na Hostivařské přehradě-pokud bude zamrzlá. 
 sraz: v 15:30 na zastávce Hostivařská(tramvaj č.26 a 22) 
 Návrat: 18:00 k Taškentu 
 s sebou: brusle, kdo má může vzít i hokejku s pukem. 
 Když zamrzlá nebude, bude info o náhradní akci telegrafem. 
26.1. družinovky    -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
27.-29.1. – Výprava na lyže do Ronova nad Doubravou 
 - jen pro družiny 
 Sraz: 16:00 u Taškentu nebo 16:40 na Hlavním nádraží u pokl. č. 5 
 Návrat: 18:05 na Hlavní nádraží nebo v 18.45 v Taškentu 
 S sebou: věci na vícedenní výpravu, Kdo chce tak boby, nebo lyže (pro 

nechápavé běžky), 200Kč 
2.2. - 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. 
 
 
 
 

NEZMAROVA SLOVA 
Začal nám nový rok Doufám, že jste si vánoční svátky a Silvestr užili stejně jako já. 
Na konci minulého roku nastala výrazná změna v družinách. Změna se týká rádce 
Káňat. Vzhledem k nepravidelné docházce Boromira jsme museli najít jiného rádce, 
který bude moci Káňata podpořit svojí účastí častěji. Tím se stal Tkanička. Jako 
náhradu za Tkaničku dostanou Rysi Marka.  
Další věc, která se váže k novému roku, jsou příspěvky. Ty je nutné odevzdat do konce 
ledna. Výše příspěvků je odvozena podle dní strávených na víkendových akcích. (Více 
info v článku od Dešti). Pozor, stejným způsobem bude odvozována i 
cena tábora. 

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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LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
LEDEN 06 
 

4.1. Oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 16:00 – 18:00, vede Myška 
11.1. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky 16-17:30, vede Elíza  
14.1. Mistryně Uzlování + Praha plná strašidel 
Bude to zhruba jako loni, tzn. tradiční soutěž MU se odehraje v Taškentu 
dopoledne, pod vedením Čapulky, pravidla budou vyvěšena na nástěnce, 
připomínám, že kdo nebude mít uzlovačku, ztrácí šanci na vítězství.  
Přibližně v půl druhé vyrážíme (s Myškou) na mezioddílovou soutěž Praha plná 
strašidel. Borkyně z družin zase v tříčlenných hlídkách, letos nám to moc nevychází 
do kategorií, ale nebojte, nějak to dopadne. Světlušky se mohou zase jako loni 
zúčastnit závodu pro veřejnost za doprovodu rodičů (aby nelítaly takhle malý 
holčiny samotný po Praze…). Kdo chce vědět víc, může juknout na 
www.strasidla.net 
18.1. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h,Světlušky 16-17:30, vede Čapulka  
25.1. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky 16 -17:30, vede Myška  
28.1. 211. výprava s rádkyněmi a Elízou, jednodenní 
1.2. Oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 16:00 – 18:00, nezapomeňte  
oddílová trička (novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Dešťa 
 
Plán akcí na rok 2006 
11.2. – 212. výprava 
4.3. – 213. výprava 
5.3. – Hra po Praze s Orongem 
8.4. – Gurmánské Hody – 214. výprava s rodiči 
14.-17.4. Akce pro starší a zvané 
29.4.-1.5. – 215. výprava jen pro družiny 
13.-14.5. – Střediskový sraz 
3.-4.6. 217. výprava 
24.-25.6. – Tachovská kosa 
Tábor: 1.-27.7. pro družiny  
 8.-23.7. pro Světlušky 
 22.-23.7. návštěvák  
Toť vše k programu, nepřehlédněte článek o příspěvcích!!!                                
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BODY 
 

LISTOPAD 
ROSINEC 

2006 
 

14.1. Večer pro starší 
Káťo, Jano, Ifko, Luiso, Lotko, Eliško, Saute, Maďare, Hrobe, Methane, Tkaničko a 
Boromire rozhodli jsme se, že už konečně pořádně rozlouskneme nějakou pořádnou 
roverskou činnost, a tak bychom vás všechny chtěli pozvat na sobotní večer do 
Sedmidomků. Vzhledem k tomu, že stejný den je i výprava nebo hra po Praze sejdeme se až 
ve 20:00 a v klubovně i přespíme. Hlavní náplní večera bude společné vymýšlení akcí na jaro 
2006, trochu zaspíváme, pokecáme a snad bude pohoda. Zkuste se už dopředu zamyslet nad 
tím, co byste měli zájem se staršími podnikat. Možností je tolik a svět se bude zdát možná 
příliš malý. Co s sebou: spacák, karimatku, něco na zub pro ostatní a hlavně NÁPADY. 
Těšíme se na vás 

                                                                               a Dešťa 

VLČATA DOCHÁZKA 
pořadí   body vše víkendy

          

1 Brejloun 126 100% 100%
2 Skřítek 125 100% 100%
3 Stopař 120 83% 100%
4 Kuba 100 83% 67%
5 Čtyřka 87 83% 67%
6 Trojka 86 83% 67%
7 Rohlík 41 50% 0%
8 Jedi 36 33% 33%
8 Dominik 36 50% 0%

POŘADÍ   Oddílové Družinové b. DOCHÁZKA 
v oddíle   body pořadí body vše víkendy 

             

1 Hřebík 159 1.Rys 234 100% 100% 
2 Methan 149 1.rádce 220 100% 100% 
3 Romeo 138 1.Káně 228 100% 100% 
4 Housenka 137 2.Káně 227 100% 100% 
5 Tkanička 94 3.Rys 153 83% 67% 
6 Šnek 94 3.Rys 149 83% 67% 
7 Opice 95 2.Rys 148 67% 67% 
8 Skoba 85 3.Káně 155 80% 67% 
9 Fajr 83 4.Káně 153 80% 67% 
10 Marek 80 5.Káně 150 80% 67% 
11 Merlin 67 5.Rys 117 50% 67% 
12 Boromir 20 2.rádce 40 20% 33% 

Lednoví oslavenci: 
Nejdřív oslaví 12. devatenáctiny 
Kamza potom bude 18. Myšce 21 – to 
bude zase pařba, 24. Zuze 10 a tím 
nám bouřlivé lednové oslavy končí, 
tak zas za měsíc. 

Akce za odměnu 
Půjdeme si zahrát Lasergame. Sraz ve 
středu 11.10. v 17:00 na  Národní třídě u 
východu z metra. Návrat nejpozději 
v 18:00 tamtéž.
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Bodování listopad – prosinec 
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Iva 10 10 16 10 10 30 9 16 10 10 24 10 9     174 100 12 

Káťa 10 9 15 10 10 25 9 16 9 10 28 10 4     165 100 12 

Luisa 9 8 15 10 9 28 9 16 o 9 25 10 6 4 5 163 92 11 

Lotka 7 8 14 10 9 28 9 16 o 9 25 10 6 4 5 160 92 11 

Zuzna 7 8 16 n 9 26 9 14 10 8 22 10     5 144 92 11 

Áňa 9 8 15 10 9 25 o 14 9 8 25 9       141 92 11 

Jana 8 10 15 10 9 25 o 16 o 8 18 10 10     139 83 10 

Deli 8 8 14 o 9 30 8 14 8 o 25 10       134 83 10 

Mandelinka 9 10 14 10 10 28 o 14 o 9 25 o       129 75 9 

Kukla 7 7 o 10 9 30 8 16 8 8 o 10   10   123 83 10 

Motýl o 9 o 10 9 28 8 16 8 10 o 10       108 75 9 

Maru n n n 10 9 26 9 14 9 9 19 n       105 67 8 

Kiki       10 8 28 8 16 7 o o o       77 67 6 

Adéla o 6 n 10 7 n 8 n n n n n   2   33 33 4 

Žabka n n n n 8 n 8 n 7 n n n       23 25 3 

Míša n 9 n n n n 8 n n n n n       17 17 2 

  
PŘÍSPĚVKY NA ROK 2006 
 jsou odvozeny, jak bylo napsáno již v časopise v září, od počtu dní, které jste strávily 
na výpravách. Z následující tabulky můžete tedy zjistit nejen, kolik máte zaplatit (do 
konce ledna!!) za příspěvky, ale i kolik dní jste strávili na výpravách a jak je na tom 
„konkurence“. Ti nejlepší z nejlepších byli s oddílem za podzim 19 dní + 2 dny 
rádcováku (který tam není započítaný), to je celých 21 dní strávených na oddílových 
akcích. Když k tomu připočteme ještě schůzky, dobrovolné rukodělky, akce za 100%, a 
váš dobrovolný nácvik Akademie, tak se pomalu blížíme k 30 dnům. A to už je pěkná 
doba, jen si to představte za 4 měsíce 30 dnů s oddílem (a kolik je to dnů třeba za 10 
let??). Jen doufám že jaro bude s docházkou ještě lepší, protože především naše 
novačky dost pokulhávají za jinak slušným oddílovým průměrem. Kdo by se měl nad 
svou činností rozhodně zamyslet je Adélka, která za celý podzim nebyla na jediné 
výpravě. 
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Podle stejného „klíče“, tedy podle vaší účasti na výpravách na jaře (do konce května) se 
bude tvořit i cena tábora. Tabulku jak to bude vypadat můžete nalézt o něco dál. 
Jinak jen zcela pro info a motivaci – během Vánoc proběhla akce pro Stovkaře (Káťa 
+Ifka). Cenou byly 3 jízdy na zasněžené bobové dráze na Proseku. Nápad pořádat akce 
za odměnu pochází sice od kluků, ale jim na rozdíl od nás jejich pravidelné pořádání a 
pořádání vůbec, zvlášť poslední dobou, dělá dost problémy. Máte-li návrh kam jít příště 
ozvěte se. Kino to ale nebude, protože jsme v něm byly za minulé bodovací období (a 
Letopisy Narnie snad se staršími shlédneme již zítra (čtvrtek 5.1.)). 
 
        Dešťa 
Účast  Příspěvky Cena tábora (Vlčata/Světlušky)   
nad 90%  400 Kč   3200 Kč (1900 Kč) 
80 - 90%  500 Kč   3300 Kč (1950 Kč) 
70 - 80%  600 Kč   3400 Kč (2000 Kč) 
60 - 70%  700 Kč   3500 Kč (2050 Kč) 
pod 60% 800 Kč   3600 Kč (2100 Kč) 
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Káťa 1 3 1 1 5 1 3 1 3 100 400

Luisa o 3 1 1 5 1 3 1 3 95 400

Áňa 1 o o o 5 1 3 1 3 74 600

Maru n o 1 1 5 n 3 1 3 74 600

Iva 1 3 1 1 5 1 3 1 3 100 400

Jana n 3 1 1 5 1 3 1 3 95 400

Lotka o 3 1 1 5 1 3 1 3 95 400

Zuzna 1 o o o 5 1 3 1 3 74 600

Mandel. 1 3 1 1 5 1 3 1 3 100 400

Deli 1 3 1 n 5 1 3 1 3 100 400

Motýl 1 3 1 n 5 o 3 1 o 78 600

Kiki 1 n n n n n 3 1 o 28 800

Kukla 1 3 1 n 5 o 3 1 n 78 600

Míša 1 3 n n n n n n n 22 800

Adéla o n n n n n n n n 0 800

Žabka o 3 n n 5 n n n n 44 800
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Housenka 19 100 400 
Methan 19 100 400 
Hřebík 19 100 400 
Marek 17 89 500 
Šnek 16 84 500 
Opice 16 84 500 
Romeo 14 74 600 
Tkanička 13 68 700 
Merlin 13 68 700 
Fajr 9 47 800 
Skoba 9 47 800 
Boromir 1 5 800 
Valach 0 0 800 
Stopař 13 68 400 
Skřítek 12 63 400 
Kuba 11 58 500 
Brejloun 5 26 800 
Trojka 3 16 800 
Čtyřka 3 16 800 
Rohlík 2 11 800 
Jedi 1 5 800 


