Ahojte
opět mi připadl úkol napsat něco
inteligentního na úvod. Asi se tu
nebudu moc rozepisovat, chtěla bych
jenom jménem redakce pogratulovat
všem úspěšným z Prahy Plné
Strašidel, to jest Ifce a Janče za
skvělé 5.místo (z 59), Luisa s Lotkou
minimálně "nebyly poslední" (5.od
konce když nepočítám dis), Světluščí
a rodičovské týmy se umístily také
docela slušně - Mandelinkovci,
Motýlovci a Deliovi 29-31. místo ze
skoro 70ti týmů. Tlesk tlesk, pro
ceny vyrážím zítra...

Hádankář

Ehm… tak minulý bludiště určitě všichni hravě vyřešili, takže na tenhle týden tu
pět lehoučkých otázeček. Nic složitého, tak se snažte. Sladká odměna čeká…nebo
snad chcete, aby propadla redakci?
1) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
2) Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik
lidí je ve stáji?
3) Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré
vlasy. Jak je to možné?
4) Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí to po čtyřech. Co to je?
5) Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4
lekníny, za čtyři dny už tam narostlo 8 leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30
dnů zaroste úplně celý rybník. Za kolik dní zaroste přesně polovina rybníku?

Únoroví oslavenci
Nejdříve slaví 2. 2. Čapulka 21. narozeniny – skoro samý dvojky ☺. O týden
později bude Skobovi 11 let a stejný počet let oslaví 17. února Marek.
Všem Gratulujeme
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Pikantnosti z Mistryně uzlování a Prahy plné strašidel
Újmy na zdraví: Z Hesperek se staly téměř rampouchy,když čekali na zahájení
závodu;Tkanička si zlomil druhý cervikální obratel(C2)
Nevšední zážitky: Ifka a Janča se umístili v PPS na 5.místě z 63.možných
míst,přestože zapomněly v Mekáči účastnickou kartu ,a tak vystartovali o 4minuty
později;Luisa překonala loňský Ifky rekord ve zkracovačce o jednu setinu
vteřiny;uzlující přebornice Mandelinka učí Janču uvázat škoťák;1.místo Mistryně
uzlování obhájila podruhé Lotka; Zhlédli jsme šermířské vánoční vystoupení…
Zdolaná místa: Staré Město
Hlášky: Organizátorka na zmatenou Janču a Ifku: „Počkejte chvilku,budete vybíhat
později.Nebo tak teď běžte!“
Ifka poznává každého druhého na potkání: „Jé,toho kluka znám z tanečních a
tamten k nám chodí na Voděrajdu…ježiš a to je Kačer,náš vychovatel ze Švp!“
Ifka &Káťa©
P.S.Tkaničko a ostatní,hádejte ,která Pikantnost je vymyšlená.1.vítěze nemine sladká
odměna.

Pikantnosti z Lišákovy pařby
Újmy na zdraví: Happy Tree Friends jsou zmasakrováni; Káťa málem uhořela,když
topení začalo jiskřit a být podezřele přehřáté; Náš plynový Methanem bohužel
churavěl,Saut přišlápl omylem Lišákovi hlavu;
Nevšední zážitky: Honza si nechal udělat afro copánky,aby mohl víc pařit;Mile nás
překvapila vlastnoručně ostříhaná Čára,když se rozhodla,že místo kalení na diskotéce
bude pařit s náma; Řeší se závažná otázka vyhození zpěvačky Tarji z Nightwish; Káťa
nezavře pusu ani na minutu a velkodušně básní o svojí škole; Promítáme si filmečky
z táborů a jiných akcí,Čára semůže potrhat smíchy kvůli Tkaničkovým vsuvkám; Boro
prožívá svojí noční mutaci; Čára úžasně perlí a hází Janče do hrníčku skořápky od
pistácií;Tichí společníci Lotka a Kamza kují pikle nad záchranou Afriky;Nenasyta
Maďar skrblí se svým zavlažovacími systémy;Káťa s Madarem jsou masteři ve
Wormsíkách,Taťulda Jáda se nehlásí v Carefouru ke svým holčičkám…
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Zdolaná místa: Naše milované 7domky
Hlášky: Topenář Saut v noci na otupělou Káťu: „Tady se ti škvaří spacáček…“
Čára ukazujíc na MP3 přehrávač: „Hele to je tvoje rádio?“
Boro: „Kolik je hodin?“…a následně si odpoví: „Aha,zelená.“
Lišák: „Už nejsem tak mladý,moje tělo potřebuje komfort.“
Saut na Ifku: „Víš,že vypadáš jako Lišák za mlada?“
Janči přeřek: „Trénovala jsem chodby na hvězdě.“
Sautův přeřek: „To je hustá konzerv.. konverz… konzervace…
KONVERZACE!“
P.S. Která Pikantnost není pravdivá???
Ifka&Káťa©

Pikantnosti z Ifky a Janči bruslící výpravy
Újmy na zdraví: Všichni uklouzáváme na ledu a jsme samá modřina zvláště Kukla je
přebornicí v padání;Myšce je evidentně teplo,proto si vysekala díru do ledu a šla si
smočit své ladné nožky; Motýl si láme ruku
Nevšední zážitky: Janča vede svoji první výpravu; Elí suveréně machruje na
ledu,přestože nikdy předtím na ledních bruslích nestála;Deli má krasobruslařské
sklony;Mandelinka se nebojí improvizovat ani při pádech;Čapulka nezapře své
fotografické odhodlání ani na ledě;Hesperky překvapují svými pokrývkami hlavy
Zdolaná místa: zamrzlý rybník U Labutě
Hlášky: Motýl: „Ifko,nepůjčila by jsi mi brusle?Já mám skoro stejně velkou nohu
jako ty!“
Káťa: „Dík ,holky,že se vás můžu držet,já mám aspoň větší jistotu,že mě
kdyžtak chytnete…KŘACH!(Káťa bývá občas naivní☺)
Janča při Vietnamcích: „Támhle někdo dejchá za stromem…KÁŤA!“
Ifka&Káťa©
P.S.Opět je jedna Pikantnost falešná.Zkuste uhodnout,která je výplod naší fantazie.
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LUCERNA

PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA –
ÚNOR 06

1.2. Oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 16:00 – 18:00. Vede Dešťa
3. - 5.2. Akce pro starší
8.2. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h,Světlušky 16-17:30, vede Dešťa
11.2. Výprava s Káťou, Lotkou, Luisou a Dešťou
15.2. schůzka NENÍ, budou jarní prázdniny!!!
22.2. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky16 -17:30,vede Čapulka
1.3. Oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 16:00 – 18:00, nezapomeňte
oddílová trička (novačky jednobarevné, tmavě modré tričko).
4.3. Výprava s Elí
5.3. Hra po Praze, společně s Orongem
POZOR! V plánu akcí se objevila malá změna. Přibyla výprava 29.4. pro Světlušky
pod vedením Čapulky, pro družiny zůstává 29.-1.5..

PLÁN AKCÍ NA ÚNOR 2006
9.2. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
16.2. Spešl schůzka bude společná jak pro vlčata tak i pro družiny v 7domkách od 16
hodin do 18:30. Tato schůzka nebude mít klasický program, ale celou schůzku si
budeme hrát. Budeme si hrát společenské hry, od Člověče, nezlob se až po
kostky. Cokoliv někdo přinese, tak vemte vaše oblibené hry s sebou, ať se
nenudíte. Vede Jarda
23.2. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách
2.3. - 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.
4.3. – 131. výprava – družinové výpravy – info bude ještě upřesněno
5.3. – hra po Praze – zatím tajné
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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Nezmarova slova
Je za námi leden a s ním i dvě velmi kontrastující akce. Výprava na Říp, kde nás bylo
dohromady dvacet čtyři, a výprava na lyže, kde nás bylo jen osm. Doufal jsem, že
období komorních výprav už oddíl překonal. Rád bych tedy připoměl jednu věc, kterou
věčně psal Lišák: Když nejedete na výpravu, dejte to vědět vedoucímu akce
s dostatečným předstihem, aby věděl, s kolika lidma má počítat.
V únoru jsou jarní prázdniny. Vzhledem k tomu, že někteří z vás nejspíš pojedou na
hory, a budou chtít mít stovkaře, bude započítávána do docházky buď družinovka 9.
nebo třetí čtvrtek 16. Takže se vám naskytne možnost mít více než 100%.
Ještě bych zde chtěl napsat to, co jsem říkal již na výpravě ohledně mobilních telefonů.
Mobil je velice praktická věc, když se někdo ztratí, nebo když se změní návrat
z výpravy. Nové typy mobilů už mají bohužel i jiné funkce, než je možnost volání a
psaní zpráv. Tyto funkce mohou otravovat jak okolní lidi, tak i vedoucí. Takže pokud
někoho uvidím, jak bude na oddílové akci hrát hry nebo pouštět nějaké melodie na
mobilu, mobily na akce zakážu.

Čau všichni co jste na výpravě v Ronově byli, i vy co jste nebyli.Vy co jste na výpravě
nebyli máte smůlu,protože výprava byla super.Oba dva dny svítilo sluníčko a byla
zima.V pátek jsme šli jen do chaty a o
půlnoci byl fotbálek.V sobotu jsme šli
podél toku zamrzlé Doubravy a hráli
jsme na babu. Potom jsme od Doubravy
odbočili a šli jsme po cestě pryč od
řeky.Pak jsme šli do kopce,z kopce,po
rovině a do chaty jsme přišli za tmy.O
půlnoci byl zase fotbálek na zamrzlém
hřišti-rysy proti zbytku.V neděli jsme šli
z Ronova na Krkanku a přes Rudov.
Potom jsme šli na vlak (s Pepou i s
Frantou) a jeli jsme domu. Vy co jste
nebyli v Ronově hlavně nebrečte a
nečervenejte se.
Horal
dodatek: 33km
známka: 1
Hasa-no-wana: Horal
kronika: Šnek
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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 00/01 5.rok
Nábor se opět nedaří, přichází v podstatě pouze Fantom. Po dlouhé době bereme nováčka
mladšího než je třeťák na ZŠ, Fantom nás však brzy přesvědčuje, že bude patřit mezi akční borce.
Na mimořádné týdenní zářijové prázdniny (z důvodu zasedání měnového fondu v Praze)
odjíždíme společně s Hesperkama na Tyrolský srub u Čáslavi. Zde také vznikají hlavní podklady
pro úspěšný propagační videoklip „Walk of Life“. Víte kolik lidí se vejde do Lišákovy
Stodvacítky? Řidič musí mít i pro krátkou stometrovou jízdu prostor, na sedadle tedy sedím sám.
To na spolujezdcovo sedadlo se tři lidi zmáčknou. Co dozadu? 6 se jich tam vejde, musí sice
trochu vykukovat z okénka, ale vejdou se. To z kufru se vykukovat nedá, jinak bych přes
otevřenou kapotu neviděl, a tak se tam vměstnávají „pouze“ 2. No, ale ještě máme střechu se
zahrádkou, když se Čapulka přidrží, tak těch 13 lidí zvládneme. O 3 lidi jsme tím trumfli posádku
Hesperie z tábora 96, ty však škodovku opravdu využily k rozvozu při etapě.
Družiny fungují ve složení z konce minulého roku, ale chtělo by to nové akční posily. Na výpravy
nás několikrát jede méně než 10. Novinkou je pozvání rodičů na Rallye Kadislavka. Za deště se
sněhem přichází však pouze děda Špunta, který se také stává Hasa-no-wanou (mužem výpravy).
Inspirováni loňskou hrou Atentát na Heydricha se od října pokoušíme uvést celoroční etapovku o
válečných parašutistech. Po podzimním výcviku a výsadku během vánoční výpravy však
etapovka vyznívá do ztracena. A nebylo to jen tím, že do ZTRACENA vyrazila i většina družin
při zmiňovaném vánočním výsadku na Brdech. Varováním pro mne mohla být už podzimní akce
„BRDY 2000“, kterou jsme pořádali pro starší ze střediska. Orientační závod skupin s úkoly
(lanové překážky, vyvolávání fotografií, hledání kontrol vysílačkou) končí vinou velmi špatného
počasí a orientačních schopností účastníků nezdarem. Většina skupin se za celý den po výsadku
dostala pouze na start na hoře Kuchyňka, kde na ně čekala Dešťa už od sedmi ráno. Je cosi
prohnilého v navigačních schopnostech našich borců. Při této akci poprvé přespáváme
v loveckém srubu „Šimákovna“ pod kopcem Písky. Dále se snažíme vytvářet program pro starší
s vizí založit při našich oddílech skupinu roverů. Pokolikáté už? Začínáme tedy po schůzkách
chodit pravidelně na lezeckou stěnu v Keplerově gymnáziu. Jak dlouho nám to vydrží?
V únoru probíhá již 10. ročník Mistra uzlování (tradice, pravidla a rekordy převzaty z Bílého
bizona), v němž již podruhé vítězí Kamza. Během zimy
začínáme také tradici každoměsíční volby Ptačího muže
(borce, který se podle hlasů ostatních choval poslední měsíc
nejkamarádštěji). Není mnoho výprav,
které se zapíší do oddílového podvědomí
svým
názvem.
Výpravy
„1.
Komunistická“ a „Chlapi sobě“ tvoří
čestnou výjimku. Ronov nad Doubravou
hostí první zmíněnou, 4 vedoucí a 3 kluci
- obraz členské bídy, o to hezčí zážitky.
Jen nám většině v neděli k poledni nějak
došlo jídlo, tou dobou si na výpravách
vařil ještě každý sám. A tak k obědu na
větrném kopci skládáme všechny zbylé
zásoby
na
betonový
podstavec
elektrického sloupu a vyhlašujeme
KOMUNISMUS.
Při
debužírování
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spřádáme plány, že to od teď budeme dělat na každé výpravě: V neděli v poledne dáme všechny
zásoby dohromady. Pěkná stmelující myšlenka, stejně jako skutečný komunismus však pohořela
na lidských vlastnostech. Někteří borci spoléhali, že se najedí od ostatních nebo se jim nechtělo
vzdát se nějaké laskominy v obecný prospěch. O měsíc později vyrážíme na Mikovu chalupu ve
Výprachticích. Na přestup z vlaku na autobus v Ústí nad Orlicí máme hodinu a půl, to bude nuda.
Nebyla! Vlivem rychlosti Českých drah nám na, prý asi kilometr vzdálený, autobusák zbývá
necelých 6 minut. Klusem v klidu. To byste, ale museli vědět, kde to přesně je, nesměli byste mít
na zádech batoh a neztratit asi minutu instrukcemi borců, ať jdou rychle za vámi, že makáte
napřed. Nakonec vše dobře dopadlo, přestože se řidič tvářil, že chvíli počkat je naprosto
vyloučené. Při návratu ze Suchého vrchu druhý den, nám zasněžené Orlické hory vzaly tolik sil,
že se rozdělujeme na tři skupiny, každá s jedním vedoucím, a pokoušíme se do chalupy
dostopovat. Úspěšní jsou jen Lišák, Brousek a Fantom. Ostatní holt musí pěšky. Autostop se musí
umět chlapi, ne nadarmo tím trávím polovinu prázdnin. Znáte Korejce? Tato variace známějších
Vietnamců vznikla na Kiwiho popud právě na této výpravě. Taková tedy byla 65. výprava
„Chlapi sobě“.
Začátek roku 2001 trávíme přípravou střediskové akce pro veřejnost - „96 Aprílů“. Zábavné
odpoledne plné soutěží a představení na Kubánském náměstí se daří nad očekávání skvěle a dává
vzpomenout na slavnou výstavu oddílů Srdce a Cariboo v roce 1984. Nicméně hlavní cíl, nábor
nováčků, zcela nesplňuje. Do celého střediska jich přichází jen zhruba 6, delší dobu však vytrvá
pouze Jana u Hesperie, která se tím stává nejdražším nováčkem historie našich oddílů. Náklady
na akci se totiž vyšplhají na 50000 Kč. Dnes se můžeme ptát: Stála Jana za to? Já myslím, že
určitě, akorát si nemůžeme takové nováčky dovolit moc často. „96 Aprílů“ (1. dubna 2001)
znamená také konec pro oddílový docházkový rekord, Kejchal chybí poprvé po 478 dnech a 68
povinných oddílových akcích (tedy od 9.12.1999). Jeho „krmení“ jsme se tedy nemohli zbavit
celý rok 2000, přesto celoročního Stovkaře jako první borec v Orongu nezískal. Ten se totiž
počítá za účast během školního roku. Tak panstvo, kdo bude první?
Účast rodičů na Gurmánských hodech je oproti podzimní výpravě daleko větší, akce se setkává
s celkem dobrým ohlasem. Účastí rodičů rapidně stoupá i kvalita podávaných pokrmů. I na
květnovou cyklistickou výpravu do okolí Máchova jezera zveme rodiče. Jedná se o jednu
z posledních akcí pořádanou Bandauchem, jeho členové až na Pecku aktivní činnost v oddíle
postupně opouštějí. Spolupráce s rodiči, kterou se po vzoru našich oddílových předchůdců
snažíme opět zavádět, vrcholí na táborovém přípraváku – tzv. Tachovské kose. V celoročním
bodování 5. oddílového roku vítězí Kejchal.
Na tábor odjíždí opět pouze 12 borců ve třech družinách, 3 vedoucí (Lišák, Kiwi. Mik) a 3
Bandauši (Pecka, Rambousek a Hardy). Táborová etapová hra o Keltech je poprvé částečně
společná s dívčím oddílem Hesperia, vítězství si odnášejí Medvědi před Káňaty a Rysi.
Keltové. Tajuplné a magické období plné čar a kouzel v němž runy se před očima vynořovali a
temné historky nás provázeli. Už na začátku byl každý jeden ke svému rodu přidružen posvátnou
runou, kterou nalezl v temnotách noci. Své oppidum si pak rod každý vystavět musel a
nejmocnějším jej učinit. Není možno nevzpomenout na jejich krásu. Poprvé po mnoha obdobích
samoty bylo nám dopřána spřádat své osudy bok po boku se sličnými protějšky jak v odpočinku
tak i v boji a čas se tím stal příjemnějším. I obleky naše byli o mnoho pestřejší a okázalejší, jak
zvyk kázal. Setkávali jsme se často s nepřízní bohů, jež však nakonec byla překonána a vše se
v dobré obrátilo. Kdo by kupříkladu nevzpomenul na putování jež tak nešťastně započalo dle
hvězd směrem udaným zcela špatným. Bili jsme se však statečně a všechny živly nakonec porazili
a všechny nástrahy překonali. Stejně slavný byl i náš boj o svatý kámen. Mnoho důrazu pak bylo
kladeno na ovládnutí tajemných sil jež nás obklopovali na každém kroku a tak mezi snahu
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nejhlavnější patřilo jmelí získávat a na Druidy se vyučit. Poznat tajemství lesa a přírody a
především pak posvátných run. A hlavně. Jako správní potomci našich otců se na častých
hostinách ničeho neupejpat a bodře se bavit.
Až po přečtení těchto Kiwiho řádků si vzpomínám, jak Hardy, který měl na starost azimutovou
etapu, realisticky odhadnul svou schopnost odměřit azimut a přenechává tento úkol zkušenějšímu
Rambouskovi. Jakým způsobem to tenkrát Rambousek udělal zůstává záhadou jak pro mne, tak
pro družiny, které, z dnešního pohledu celkem nesmyslně, strávily den putováním ve směru, kde
na ně hlídky vedoucích rozhodně nečekaly. Na „papermanovském“ trůně vystřídal Nezmara
Kejchal. Na táboře zakládáme novou tradici opakování Závodu ptačích mužů každý pátý rok.
Na stejné trase jako roku 1996 se nejlépe mezi žraloky prosmýknul Aidam a jako první donesl
vejce na útes Orongo. Pořádáme i náročný devítihodinový (start ve 3 hodiny ráno) bodovací
závod dvojic na kolech „Orongo Challenge“. Středisku se podařilo získat další tábořiště kousek
od hranic u Rozvadova, kde táboří oddíl Srdce a Cariboo (bývalá Vlčata vedená Oldou).
Využíváme tuto příležitost k mezioddílovým zápasům ve fotbale, softbale a lakrosu. Bohužel
pokaždé s prohrou na naší straně. Dochází i k několika nočním přepadům. Při prvním se nám,
díky bdělému Nezmarovi na hlídce, daří náš tábor ubránit. Na tahu jsme my: První návrhy mluví
o cyklistickém přesunu do Mlýnských Domků a po přepadu pokračovat puťákem. V deštivém
počasí se nám do toho však moc nechce. Že by na nervy brnkal i respekt z namakaných
„Caribáků“? Rozhodnuto, vyjedeme 2 auty a na puťák se vydáme až následující den. Pokud tedy
přežijeme! Lepší počasí si svíčky mého Offroadu nemohly přát, liják, bouřka, nedaří se
nastartovat, borci mne roztlačují i při sjezdu z Přimdy a od Rozvadova už částečně jedeme taženi
Westovým favoritem. Na místo díky tomu přijíždíme o 2 hodiny později než jsme čekali. Takhle
pozdní příjezd však nečekala ani hlídka u Huberta, která se chystala informovat tábor o našem
průjezdu vysílačkou a zklamaně ze svého stanoviště odjela. Hanba, podlost!! Ne, to jsme se
dozvěděli až později, takže na tyto výkřiky bude ještě čas a teď hlavně potichu, ať se k táboru,
lijákem naprosto promočeni, připlížíme co nejtišeji. Úkoly jsou rozděleny: hlídku, zásobák, já
z Brouskem vlajku. Lanko na stožáru prokluzuje podezřele lehce. Cože? Podlost! Vlajka na
stožáru není? Nebo? Bleskovým podříznutím stožáru se
přesvědčujeme, že vlajka na jeho konci skutečně není. Ale kde je aspoň
ta hlídka? Spící tábor je úplně mrtvý. Tak to ne!! Přeci tu nebudeme
moknout sami. Za pár minut nám už v davu rozlícených Caribáků
bude pěkně horko. Heslo „HUŽVA“, používané už za slavných
přepadů z dob BB a MT, velí k ústupu. Malé zpoždění se mi málem
stalo osudným. To by bylo sousto, zajmout hlavního vedoucího?
S pomocí Kiwiho se však z hromady Caribáků šťastně dostávám.
Naopak my našeho zajatce propouštíme se vzkazem: „Oddíl Cariboo
se v roce 1990 rozdělil na dva: MT a BB,
které se v roce 1996 opět spojily do
oddílu Orongo. Historicky nástupnický
oddíl Cariboo jsme tedy MY!!“ To, že
zmíněný zajatec k nám z rozpadajícího se
Cariboo po roce a půl přešel, nám
v podstatě dalo za pravdu. Onen borec u
nás získal přezdívku Kent. Rozvášněné
reakce na straně Srdcat a Cariboo dávají
táboru název „Ztracených
iluzí“.
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