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Po docela dlouhém období, kdy se nám dařilo držet alespoň těch 12 stránek, je to dnes 
jen pouhých 8. Na časopise by se měli podílet všichni a ne, že Lišákovy články budou 
půlka časopisu a k tomu dva obrázky...zkuste taky něco napsat, protože pokud by měl 
časopis vypadat takto, pak podle mne nemá cenu ho dělat. 
 
Gurmánské hody – poslední varování  
Rád bych ještě jednou všechny upozornil na Gurmánské hody, které se konají tuto 
sobotu (8.4.). Zopakuji zde základní pravidla: 
• této kuchařské soutěže se mohou zúčastnit maximálně čtyřčlenné týmy a soutěží se ve 
dvou kategoriích: 1. rodinné týmy (rodiče s dětmi), 2. kategorie děti 
• vaří se na ohni v lese, hodnotí se zejména chuť, vzhled, originalita, náročnost, servis 
všech chodů (předkrm, hlavní jídlo, zákusek, nápoj) a celkový dojem. Odborná komise 
hodnotí jednu porci, kterou 
pouze ochutná. Není přípustné 
přivézt z domova připravené 
polotovary. 
Doufám tedy, že se sejdeme 
v hojném počtu a že boj o 
skvělé ceny, které rozhodně 
stojí za to, bude napínavý až do poslední chvilky..   Jinak více info v minulém časopise 
a na našich stránkách www.orongo.cz v sekci Hry / soutěže. 
 
Moudro na tento měsíc 
Někteří lidé procházejí životem spokojeni, když je sklenice napůl plná. Jiní tráví čas 
naříkáním, že je napůl prázdná. Pravdou je, že je zde sklenice s určitým množstvím 
tekutiny. Od této chvíle vše záleží jen na vás! 
       Vuocolo James 
 
Hádankář 
Minule jste měli volno, takže doufám, že se tentokrát budete trochu snažit a redakce 
dostane o něco víc řešení, než v dobách minulých... Na úspěšné řešitele čeká 
samozřejmě zase odměna. Jinak já si ji dám velice rád...mňam.. 
Takže: Za devatero řekami a devatero lesy bylo jedno krásné městečko, ve kterém žil 
chamtivý kupec jménem Itchi. Každý večer vždy vysypal na stůl své zlaťáky a počítal. 
Pokládal na desku stolu vždy dva a dva na sebe, jenomže když skončil, zůstal mu jeden 
lichý zlaťák v ruce. Pustil se do vytváření sloupečků ze tří, ale zbyly mu dva. To už ho 
zaujalo natolik, že se rozhodl nepolevit. A tak před ním začaly na stole vyrůstat 
sloupečky ze čtyř zlaťáků, až ke své nelibosti zjistil, že z posledních tří už takovýto 
sloupec nevytvoří. Zkusil to tedy s pěticemi, jenomže mu čtyři zbyly a při vytváření 
sloupečků z šestic zlaťáků mu jich zase zbylo pět. Teprve když vytvořil sloupce ze 
sedmi zlaťáků, nezbyl mu na stole jediný. A vy máte nyní za úkol zjistit, kolik zlaťáků z 
truhly Itchi vysypal na stůl. 
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PLÁN AKCÍ NA DUBEN 2006  
8.4. - Gurmánské hody 
 Sraz: U klubovny v Taškentu v 9:10 
 Návrat: v 17:00 tamtéž 
 S sebou: rodiče, 70Kč, věci na jednodenní výpravu, věci potřebné na vaření 
 Pojedeme na tradiční místo poblíž Kytína. Protože předpokládáme, že nás pojede 

hodně, rozhodli jsme se jet vlastním autobusem. Z toho důvodu bych rád 
poprosil rodiče, aby nejezdili na místo autem, ale jeli busem. 

13.4. – schůzka není - jsou prázdniny 
14.-17.4. - Velikonoce (pouze pro rádce a zvané) - info v samostatném článku 
20.4. – 3. čtvrtek - Vladivostok 
 sraz: 16:30 v Taškentu, konec v 18:30 tamtéž, s sebou: švihadlo, sport. oblečení 
27.4. - družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
  - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
28.4. – 1.5. - 135. výprava do Sušice a na Šumavu- výprava jenom pro družiny 
 Sraz v 15:40 na Andělu, východ Na Knížecí nad eskalátory 
 Návrat v 17:45 na Hlavní nádraží 
 S sebou: věci na vícedenní výpravu, jídlo po družinách, karimatku ( spíme 

v klubovně), není potřeba si brát ešusy 
 Cena: 300 Kč ( nutno zaplatit na schůzce 20.4, aby bylo možno koupit místenky)  
4.5. - 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. 
 
 
 
 

LIŠÁKOVY PLKY 
Po půl roce v Německu jsem konečně mohl zažít oddílové dění z bezprostřední 
blízkosti. Co mi opravdu udělalo radost je družina Rysů, která pod vedením Methana 
šlape jako hodinky. Stálá sestava, vytvářená již před několika lety, jim jde k duhu. 
Naopak družinu Káňat, kdysi tak úspěšnou, postihla jakoby nějaká nemoc. Skomírající 
počet členů je asi nejvážnějším problémem. Myslím, že toto by nemělo nechat klidně 
spát ani Rysy, je to problém nás všech a musíme se ho všichni pokusit vyřešit. Jedna 
dobrá družina totiž oddíl nedělá a my bychom se měli snažit, abychom opět mohli oživit 
i Medvědy.  Zapátrejte ve svém okolí po borcích, kteří by se mezi nás mohli hodit. Ne 
všichni kluci jsou však rostlí pro oddíl, jak jsme se mohli přesvědčit z návštěvy 3 
„nováčků“ předminulou schůzku. Byla to trochu trpká ale podle mne velmi důležitá 
zkušenost, že v oddíle budované prostředí má svou cenu. 
Rozjíždí se i Družinové pečetě. Na nástěnce je rozpis, za co lze získat bílou a za co 
naopak schytáte černou. Přivedený nováček je jak za bílou pečeť, tak za bodový bonus. 
 

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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 ROVERSKÉ VELIKONOCE 14. – 17.4.2006 
Roveři, „roverky“, rádkyně a rádcové či jiná pozvaná individua, jak už proběhlo pár 
informací na roverském emailu, pojedeme na Velikonoce do chaty v Jeseníkách. 
Konkrétně východně od města Jeseník. Já bohužel musím ve čtvrtek ještě do práce, 
takže spoje jsem vyhledal na pátek, pokud byste chtěli jet o den dříve, tak dejte vědět.  
Sraz: v pátek 14.4. v 7:45 na Hlavním nádraží. Pokud spoje dobře dopadnou 
dojedeme do Jeseníku po poledni rychlíkem „Klidná síla“. Komu by hodina a půl 
Klidnou silou nestačila, tak si může přivstat a vyrazit Klidnou silou už v 7:05 z Prahy. 
Návrat: v pondělí kolem 18:30 na Hlavák a opět to asi vezmeme Klidnou silou. 
Co s sebou: teplé oblečení – čepice, rukavice, návleky (dnes Jeseníky hlásily 1,5 metru 
sněhu), spacák (karimatka není třeba), obvyklou výbavu na ven a roverské taškařice 
(šátek, uzlovačku, …), přezůvky, svíčky do chaty, sněžnice, zpěvníky (Nezmare prosím 
kytaru), … 
Cena a stravování: Doprava a ubytování bude stát cca 500 Kč, vaření bude asi 
nejjednodušší opět společné (rozpis vám pošlu emailem). 
Co budeme dělat: Pokusíme se pro všechny zajistit sněžnice, kdo by měl svoje, tak se 
hlaste. Sněžnice jsou myslím dobrý předpoklad pro nějakou zábavu. Něco si snad opět 
připravíte sami, možná dáme Diplomacii a trochu snad oživíme velikonoční zvyky. 
Muži si tedy vezměte dobrý nůž a provázek na pomlázky, ženy obyčejnou tužku, pár 
špendlíků se skleněnou hlavičkou, hliníkovou lžící, staré silonky, cibulové slupky, včelí 
vosk, bavlněný hadr, no a taky vejce, … To ovšem neznamená, že by se kluci 
k malování nedostali a ženy si také rády vyzkouší, jak padne pomlázka do ruky. No a 
dál se nechte překvapit. 

 
STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 02-03 7.ROK 
Po táboře zůstávají sestavy družin v podstatě nezměněné, Káňata vede Kejchal, 
Medvědy Nezmar a Rysy Kamza. I po roce Mravencovy plakáty zabraly a nábor se opět 
daří. V průběhu roku má každá družina, včetně Vlčat, 7 členů. Mimo jiné do oddílu 
přišli: Methan, Hřebík, Šnek, Opice, Fajr, Skoba, Hajný a Kapucák. Již před táborem 
začal s Orongem koketovat Caribák Kent (toho času Dave),  oficiální přihlášku však 
podal až v říjnu 2002. Osud obnovovaného Cariboo (vznikl z odrostlých Oldových 
Vlčat) byl nahnutý již před táborem, ale o prázdninách se definitivně jednalo o jeho 
zániku. Oddílová rada Oronga se radila o připojení bývalého Cariboo, bála se však 
narušit fungování oddílu příchodem dalších vedoucích a tak zbylí členové „Nového 
Cariboo“ přecházejí do oddílu Srdce. Středisko „SCARABEUS“ tedy tvoří chlapecký 
oddíl ORONGO s hlavním vedoucím Lišákem, dívčí oddíl HESPERIA s hlavní vedoucí 
Dešťou, smíšený oddíl SRDCE s hlavní vedoucí Vlnkou a oddíl rodičů s dětmi tzv. 
„ŠKOLKOU“ s vedoucím Wimpym, který je i vedoucí střediska. Historii píšou vítězové 
a tak nová struktura střediska, události roku 1990 a 1996 dávají zapravdu našemu 
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tvrzení, že náš oddíl ORONGO je nástupcem CARIBOO rozděleného roku 1990. 
Rekordní účast zaznamenáváme na 12. ročníku „Rallye Kadislavka“, padlý strom přes 
mostek muselo překonat 32 členů oddílu a 8 rodičů. Kejchal nás sice přesvědčoval, že 
strom nejdříve Kamzovou sekerou udolá, ale jeho výkon stačil tak akorát na zvolení 
Hasa-no-wanou. Na podzimní prázdniny můžeme opět vyrazit někam dál, obzvlášť 
když zase z „bezpečnostních“ důvodů bereme vlastní autobus. Hostí nás tedy šumavské 
městečko Vimperk s Boubínem v okolí.  Historická Zlatá stezka, procházející městem, 
se stála námětem podzimninové etapovky.  
Během podzimních měsíců začínáme, společně s Hesperkami a rodiči, zařizovat dosud 
nevyužívanou klubovnu Sedmidomky. Po zavedení elektřiny, zařízení podlahy, 
krbových kamen, obložení stěn, kuchyně,  ji začínáme od jara pravidelně využívat pro 
družinovky a oddílovky. Brigády někdy probíhaly za velmi nepříznivých podmínek, 
mrazy kolem mínus deseti stupňů nejsou úplně vhodnou dobou pro pokládání linolea, a 
tak během jednoho týdne udržujeme v krbových kamnech věčný oheň, aby podlaháři 
měli požadovaných 18 stupňů. Střídáme se s Kiwim při přikládání, já před sedmou ráno, 
Kiwi dopoledne, pak opět já k večeru a nakonec Kiwi kolem půlnoci. Klubovnu 
nabízíme i jiným, nejen skautským, oddílům pro ubytování. Během roku 2003 v ní 
nocovali skauti Finska a Belgie a několik oddílů z České republiky.  
Do historie se zapíše i naše, jak jinak než avantgardní, divadelní představení na 
Akademii – loutkový Romeo a Julie. 
Během prosince přichází na 
vršovické oddíly prosba, 
zda by některý oddíl 
nepřijal mentálně 
postiženého kluka, řady 
Vlčat tedy rozšiřuje 
Dominik.  
Ve 12. ročníku Mistra 
uzlování se vítězství 
konečně dočkal Kejchal, 
který tak ukončil tříleté 
Kamzovo kralování. 
Kejchal se tím stal 
nejúspěšnějším borcem 
oddílové historie v různých 
soutěžích (celoroční vítěz bodování 5. roku, Paperman 2002 a 2003, rádce vítězné 
družiny na táboře Gong – a to možná ještě neřekl poslední slovo).  Nutno říci, že 
Kejchal byl jediný, kdo za poslední tři ročníky MU překonal nějaký rekord, vítězství to 
tedy bylo více než zasloužené. 
Na „K2“ jarninách v Krkonoších se opět na chvíli veřejně objeví putovní podkova, ale 
záhy opět mizí z očí historiků a statistiků. V únoru se podílíme na přípravách 
celoobvodového rádcováku na Knížecích Studánkách.  
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Dubnové Gurmánské hody s rodiči jsou už v celku zavedená akce, tentokrát však na 
klasické tábořiště na Hraničním potoce vyrážíme i s Hesperií. Na Hraničním potoce se 
ve vaření soutěžilo už v dobách Cariboo za hluboké totality.  
Vítězství v celoročním bodování má poprvé v oddílové historii stejného vítěze - Kamzu. 
Po 11 letech vyrážíme na tábor jinam než do Stráže u Tachova, a to na již zmíněné 
tábořiště Mlýnské Domky u Rozvadova. Loňský rekord v počtu účastníků byl o jednoho 
borce překonán, na tábor s etapovkou o Vikinzích odjíždí tedy 24 borců a 5 vedoucích. 
Na týden nás zde navštívil oddíl belgických roverů, s kterými jsme uspořádali brigádu 
v lese. Na táboře došlo k ustálení pravidel přijímání nových členů a plnění nováčkovské 
zkoušky. Na Orongu, tak mohlo být do oddílu přijato 8 nových členů. Oddílová listina 
toho roku nesla 43 jmen. Na táboře nás na týden navštívil Upír se svými koňmi. 
Kejchalo řádění v oddílové statistice pokračuje i na táboře a potřetí vítězí v triatlonu 
Paperman.  
A co nám o etapovce napsal Kiwi? 
Vikingové. Objevy a dlouhé plavby po boku Erika Rudého a ve stopách jeho lodí nás 
naplňovali každým dnem. Pravdou je, že poselství jeho zůstalo našim zrakům ukryto 
déle, než slepým, o to však zábavnější následování odkazu jeho bylo. Sestavení mocné 
flotily, která by se utkala s ostatními státy jak v objevování tak obsazování vzdálených 
světů, byl úkol nejdůležitější. Odposlechy tichých rozhovorů, tajemné noční obřady, 
boje s vodními nestvůrami, indiánské útoky a mnoho dalších a dalších dobrodružství se 
skrývalo na každém rohu. Naši mocní bohové nám však vždy stáli na blízku a 
v nesnázích vždy zasáhli. Někdy však z cesty jsme sešli a ani oni, nevěděli, kde nás před 
zlými obry chránit (Kiwi).  
Ještě před rozbřeskem nedělní noci tábor tajně opustili všichni vedoucí a nechali ho 
družinám „napospas“. Soumrak bohů – Ragnarok byl tedy dokonán. Na place byl 
připevněn dopis (dostatečně zřetelně, abychom předešli trapnostem se zprávou z úvodu 
etapovky) zhruba tohoto obsahu:  
„Sbalte si věci na vícedenní výpravu, každá družina si vezme jeden pytel potravin. 
Vemte si s sebou i zbroj a dřevěná kolečka – symboly dobytých území. Dojde-li 
k souboji s jinou družinou, musí celá družina čekat na místě než se všichni zranění 
uzdraví. Dotyk meče znamená zranění, za každého zraněného musí družina čekat na 
místě 10 minut. Zprávy vás povedou k posvátnému stromu YGGDRASILU, v etapovce 
vítězí ta družina, která k němu dorazí první.“ 
Takový byl tedy úmysl vedoucích, jak připravit závěr etapovky. A jak to dopadlo 
v praxi? Někdy kolem sedmé se probudil Kejchal, bylo mu divné, že už by měli, jako 
služba, připravovat snídani, ale hlídka ho vůbec nevzbudila. No bodejť, vždyť jsme taky 
tábor před šestou opustili a hlídku nechali spát. Kejchal nelenil, vědom si průšvihu, 
který by byl za pozdní snídani a nehlídaný tábor. Při cestě do kuchyně si všimnul 
zprávy na place a hned mu blýsklo. Vzbudil tedy svou družinu, zabalili, jak bylo psáno, 
a vyrazili. Předtím ještě stačil probudit rádce Nezmara s Kamzou, „zranit“ je mečem 
s tím, že musí 10 minut ležet a družina Dánů mohla vyrazit. Kejchalovo „pomatané” 
chování nechalo Nezmara a Kamzu v naprostém klidu. „Co že to machroval s tím 
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mečem? Jak, že jsme zranění a musíme 10 minut čekat? Asi už mu s těch dřeváren 
trochu hrabe.“ Budíček ještě nebyl, takže je čas si ještě trochu zdřímnout. Až po nějaké 
době si obě zbylé družiny v táboře uvědomily, že tady něco nehraje. Také našli zprávu a 
také vyrazili. Dánové však již měli více než hodinu náskok, k tomu mohli doufat, že 
Nory a Švédy zdrží i vzájemné souboje, od kterých jsou teď oni na hony daleko. 
V etapové hře tedy vítězí opět Káňata, Rysi a Medvědi došli k posvátnému stromu 
Yggdrasil současně, obsadili tak společně druhé místo. Divoká a nebezpečná noc, před 
touto závěrečnou poutí, dala táboru název Ragnarok. 
 
 
 

 

LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
DUBEN 06 

 
5.4. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00, vede Dešťa 
8.4. GURMÁNSKÉ HODY – vis samostatný článek 
12.4. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Elíza 
14.-17.4. Akce pro starší 
19.4. Schůzoš Mimoš – Zpívání s Čapulkou -  Taškentská, družiny 16-18h,  

Světlušky 16-17:30 
29.4.-1.5. – 220a. výprava pro družiny s Dešťou, aneb trochu náročnější  

putování 
29. 4.  220b. výprava pro Světlušky s Čapulkou a Myškou, aneb trochu méně  

náročné hrátky a výletění 
3.5. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách, vede Čapulka 
 
Ahojte, tentokrát jsem s plánem akcí trochu stručnější, vše podstatné tu ale je. Infa 
k výpravám dostanete od „odpovědných osob“ včas na schůzkách, o Gurmánech 
se dočtete někde v blízkosti plánu akcí pro Orongo. Mějte se krásně, vaše Myš.   
 
 
Dubnoví  oslavenci 
Trochu se zpožděním gratulujeme Marušce, které bylo 2. jedenáct a Romeovi, 
který oslavil 12. narozeniny třetího. Dalším oslavencem bude 11. Lišak. Oslaví již 
29. narozeniny. A poslední je Saut, kterému bude 18. 18. 


