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Tak jsme se pro dnešek dostali na čtrnáct stránek, počet přispěvatelů se 
oproti taky pěkně zvýšil (asi ztrojnásobil), takže doufám, že to tak bude 
pokračovat. 
Jinak přeji příjemné čtení... 
 
Hádankář 
Minulá hádanka byla sice o něco těžší, ale vyřešit se dala. Ale předpokládám, že 
jste se o to ani nesnažily... Pokud byste však náhodou chtěli vědět správnou 
odpověď, tak se obraťte ne Nezmara, který jako jediný dodal řešení a k tomu ještě 
správný... 
a teď už hádanka pro tento měsíc: 
 
Na tržnici prodával moudrý mnich vejce. Přišli celkem tři zákazníci a koupili 
všechna vejce. První koupil polovinu vajec a půl vejce navrch. Potom přišel druhý a 
koupili polovinu zbylých vajec a půl vejce navrch. Nakonec přišel nakupovat třetí 
zákazník a také koupila polovinu zbylých vajec a půl vejce navrch. Mnich prodal 
všechna vejce a spokojeně se vrátil do kláštera. S kolika vejci přišel mnich na trh? 
 
Sladká odměna čeká... 
 
 
A ještě tu máme jednu slavnostní událost: 
 

 
Zde taky gratulujeme a přejeme mnoho příjemných chvil... 
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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 03-04  8.ROK 
Poprvé zahajujeme oddílový rok (8. v pořadí) v klubovně Sedmidomky. 
Družiny opouštějí rádcové (Kejchal, Kamza a Nezmar). Snaha vytvořit 
roverskou družinu se specifickým programem však úspěšná nebyla. Kejchal 
navíc v průběhu roku zanechává oddílové činnosti vůbec. Nezmar s Kamzou 
tedy pomáhají při vedení oddílu. Vedení družin přebírají podrádcové – Saut 
(Rysi), Hrob (Medvědi), po krátkém období dvojvládí Martina (Kenta) a Špunta 
u Káňat se rádcem stává Kent, přišel z „Nového Cariboo“ před táborem Gong 
2002. Do Vlčat přichází 5 nováčků, stabilně však chodí pouze 3, a to Merlin, 
Brejloun a Trhač. Ještě před táborem posiluje naše řady Maďar. Jako jediní 
z pražských oddílů se zapojujeme do celostátní mezidružinové soutěže Modrá 
flotila, organizované časopisem Skaut-Junák. Moc velkých úspěchů jsme však 
nedosáhli. Každopádně to, že jsme byli nejlepší z Prahy nám už nikdo nevezme. 
Na jubilejní 100. oddílovou výpravu připadají podzimniny v Jizerských horách.  
Malá odbočka: Kdysi za časů Minas Tirith prý Gejza slíbil, že pozve všechny, 
kteří se zúčastní jak 1. tak 100. výpravy MT, na večeři do restaurace. Jak to 
dopadlo nevím. Několikrát mi ale bylo předhazováno, že jsem něco takového 
slíbil  v našem oddíle i já. 100. výprava MT byla zároveň 1. Oronga. 
Z pamětníků této akce se podzimnin 2003 zúčastnil jen Lišák a Péca. No, my se 
s Pécou asi někam pozveme.  
Na popud ostatních oddílů z Prahy 10 opakujeme hru z roku 1999 „Atentát na 
Heydricha“. Do hry pro 38 účastníků (z našich oddílů bohužel jen 7) se zapojuje 

i Country rádio, 
Vojenský historický 
ústav a historik Jiří 
Šolc. Spolupráci a 
pravidelné opakování 
nám po úspěšné akci 
nabízí i Svaz 
parašutistů – veteránů. 
Ze hry vznikl krátký 
film „Atentát“, který je 
v květnu promítán na 
Bambiriádě. Zejména 

díky Myšce se ustaluje a zpravidelňuje vydávání oddílového časopisu 
„Orongong“. V dubnu natáčela Česká televize na schůzce Vlčat pořad o 
zapojování hendikepovaných dětí do dětských kolektivů. Během dubna jsou 
oddílové stránky přemístěny na novou doménu www.orongo.cz. Těsně před 
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táborem přicházejí další dva nováčci David s Mínusákem. V celoročním 
oddílovém bodování vítězí Honza (Maďar). 
Na tábor s etapovou hrou o 
arabské kupecké karavaně 
vyrážíme opět do Mlýnských 
Domků, ale na jinou louku. 
Vzpomínat se bude určitě na 
arabskou hru Buzkaši nebo na 
přemosťování kaňonu. 
V paměti 29 účastníků bude 
ale asi nejvíce vryto 87 dešťů 
a povodeň, která přišla po 
dešti číslo 81. Na táboře bylo 
uděleno rekordních 8 
přezdívek, většina při 
památné přezdívkové smršti 
na jednom sněmu. Do 
povědomí se již více dostává 
Stezka ptačích mužů, hodně 
borců si splnilo 3 zlaté šípy 
nebo 3 orlí pera, po táboře 
nezbyl nikdo, kdo by neměl splněnou nováčkovskou. Dramatický souboj o 
první místo v etapové hře mezi Medvědy a Rysi sledují kdysi úspěšná Káňata 

dost z povzdálí Štěstí nakonec přálo 
více Rysům. Novou myšlenkou má být 
opuštění tábořiště už po návštěváku a 
další pokračování tábora na puťáku. 
Zamýšleného cyklistického puťáku se 
ale většina borců zalekla, na kola nás 
tedy vyráží jen 8 (z toho ale 5 
vedoucích!!!) a ostatní odjíždějí s rodiči 
domů. Zbylí stateční se nechávají 
vyhecovat a po třech dnech a 230 
kilometrech dojíždějí až do Prahy. 
Tábor ponese název "Arábia". 
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NĚCO POVÍDÁNÍ K TÁBORU 
Začnu tím organizačním: 
Termíny tábora  • 1.-28.7. pro družiny a rovery 
  • 8.-23.7. zkrácený tábor pro Světlušky a Vlčata 
  • 22.-23.7. návštěvák 
Termíny jiné:  • do konce května (tj. poslední květ. schůzka) – odevzdáte přihlášku 
 • na posledních schůzkách (28./29.6.) kopii očkovacího průkazu a  
 kartičku pojišťovny 
 • do 15.6. je třeba zaplatit tábor, ceny se odvíjí od % docházky do  
         konce května podle této tabulky, na účet České spořitelny Praha 10  

        s názvem „96. středisko Junáka“, číslo účtu  281103339/0800,  
 
 Variabilní symboly: 
 Hesperia: 77xx 
 Orongo: 198xxx  
 (xx/xxx = osobní číslo) 
 

Nějaké to vybavení: 
Bedna  
K dopravě věcí na tábor slouží tzv. bedna (na táboře se potom 
používá ve stanu jako skříňka). Nejlépe je vyrobit vlastní (z 
pořádných prken 2cm tlustých – ať to něco vydrží. Sám mám 
bednu už 19. rok). Dá se použít i starý vojenský kufr, do kterého 
se přidělají dvě překližkové poličky. Poličky jsou vůbec nutná věc 
(jinak se nedá během tábora udržet pořádek). Dalším nutným 
doplňkem jsou dvě ucha na nošení bedny (lepší než kovová jsou 
z nějakého řemene, aby se tolik nezařezávala při nošení, ale musí být dostatečně 
pevná). K uzavření slouží petlice.  Maximální rozměry: 35x40x60 cm 
Máte-li problém bednu sehnat, nebo vám nějaká naopak přebývá a jste ochotni ji 
zapůjčit, obraťte se na vedení (Hesperky na Myšku). 
 

Laining  
neboli rosná plachta slouží k zachycení stékajících dešťových kapek po týpkových 
tyčích. Každý borec si ji napíná nad svou postel ve stanu.  Většinou používáme starší 
prostěradlo (igelit NE!!!). Jako minimální rozměr doporučujeme 2 sešitá prostěradla 
(manželské), aby laining vykryl celý prostor nad postelí, takže čím větší tím lepší. Pro 
snadnější vypínání jsou vhodným doplňkem poutka po obvodu plachty. Pro zvýšení 
estetického dojmu ho někteří borci (spíše ale borky) batikují. Ještě jedno upozornění: 
po měsíčním táboření nelze již nikdy laining použít jako prostěradlo!  

více než 90% 3200Kč 
80-90% 3300Kč 
70-80% 3400Kč 
60-70% 3500Kč 
méně než 60% 3600Kč 
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Rádcovák Jeseníky 
Po 2 přestupech jsme dorazili do Jeseníku v kterém jsme dokoupili 
potřebné zásoby. Pak už jsme vyrazili po zelené k naší chatě. Po několika 
kilometrech jsme nasadili sněžnice a vyšli podél koryta potoka. Za 
(ne)dlouho jsme to střihli nahoru k chatě. Večer už jsme jen zpívali a 
jedli. Druhý den jsme po snídani vyrazili směr Rejvíz. Kousek za ním 
jsme nazuli sněžnice a vyšli nahoru na zříceninu Koberštejn. Po 
hodinovém odpočinku jsme šli na opavskou boudu. Cestou jsme se 
koulovali a stavěli sněhuláky vše za nádherného počasí. Z opavské boudy 
jsme šli po žluté až na Rejvíz . a odtud do chaty. Díky pomalému vaření 
vody jsme večeřeli až po půlnoci. Ráno jsme vyrazili na rozhlednu zlatý 
chlum ,odtamtud jsme viděli do Polska i  celé Jeseníky. Cestou zpátky 
jsme ukořistili pruty na pomlázku a pak jsme se vrátili zpět na chatu. Bez 
elektřiny jsme znovu déle čekali na jídlo ,ale čekání jsme si zpříjemnili 

pletením pomlázek a 
malováním vajec. Ráno jsme 
si zabalili a uklidili a po 
předání klíčů vlastníkovi 
chaty jsme vyrazili známou 
cestou dolů. Po sundání 
sněžnic jsme si sedli na louku 
a začali zpívat, samozřejmě s 
kytarou. Po dozpívaní jsme 
vyšlehali holky a šlo se 
dál.Na nádraží jsme přišli 
včas, za chvíli jsme mohli 
nastupovat do vlaku.Jízda 
trvala 5,5 hod a byla pěkná. 
 -  zhruba 40 km 
 -  účast: ch4, Tkanička, 
Luisa, Lotka, Ifka, Nezmar, 
Jarda, Lišák 
 
  Methan 
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LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
KVĚTEN 06 

3.5. Oddílovka v Sedmidomkách 
10.5. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky 16-17:30, vede Elíza  
12.-14.5. EXZOD neboli Experimentální závod družin, informace budou dodány 

včas, zatím „čekejte nemožné a připravujte se na nepředvídatelné“. Závod 
a přidružené aktivity se uskuteční v Měsíčním údolí. 

17.5. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h,Světlušky 16 - 17:30, vede Dešťa  
24.5. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky 16 -17:30, vede Myška  
31.5. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky 16 -17:30, vede kdosi 
3.-4.6.Výprava AKČNÍ pro družiny, samozřejmě s Myškou, kam přesně ještě nevím, 

uvažuji nad několika vysoce atraktivními oblastmi…  
2.-4.6.Výprava Světluší za koníkama, s Čapulkou 
7.6. – Oddílovka v Sedmidomkách, vede Elíza 
 
 
Bodování březen – duben 
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Lotka 9 16 15 9 10 9 o 10 10 16 10 10 9 28 4 8 173 93 13 

Zuzna 9 16 13 7 10 8 15 n 10 16 8 7 9 28 4 12 172 93 13 

Luisa 10 16 13 9 10 8 o 10 10 16 10 10 10 29   8 169 93 13 

Káťa 10 16 14 6 10 9 15 10 10 o 8 10 9 26 5   158 93 13 

Iva 10 n 15 8 10 9 16 9 10 o 10 10 10 26     143 86 12 

Deli 10 13 15 8 o 8 15 10 8 14 8 8 n 15     132 86 12 

Kukla 8 15 13 10 10 9 o o 7 16 8 10 9 15     130 86 12 

Motýl 8 14 13 o o 9 15 o 9 16 9 10 9 16     128 79 11 

Mandel. 9 13 13 10 n o o o o 15 8 10 6 16     100 64 9 

Maru n n n 7 10 9 o 10 10 16 8 10 10 o     90 64 9 

Áňa 10 o o o 9 o 15 n 10 o 9 8 10 o     71 50 7 

Žížala 9 o o o o 9 o 9 10 n n 8 9 n     54 43 6 

Kiki o o n o o 7 o 9 9 n n 7 7 n     39 36 5 

Krtek 6 o o o o 9 o o o n n 9 9 n     33 29 4 

Adéla 6 o n o o 8 o 9 n n 10 n n n     33 29 4 

Jana o o n n n o o o 10 o o o 9 o     19 14 2 
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Pikantnosti z roverských Velikonoc 
 

Újmy na zdraví: Málem jsme se udusili v kupé zaplněném plyny z našich nohou a 
doplňky Methana; Jardovi a Nezmarovi asi přeskočilo,když se odhodlali vykoupat 
v rybníce s teplotou cca 1-3stupně; Ifka tuberačí,Lišákovi uhořely vlasy 
 
Nevšední zážitky stravovací: Začínáme být tak rozmazlení,že nám pekař vozí po ránu 
čerstvé pečivo;Tkaničkovi čokoládové koblihy nestačí a neustále si cumlá prsty;Lišák 
usoudil,že jíst po šesté hodině je nezdravé a proto raději večeříme před šestou v 0:15; 
Nebyla objasněna záhada šesti zmizelých tatranek a to Maďar nejel na výpravu;Ifka si 
v klídku doopeče svůj buřtík i ve slejváku;Asi po třech hodinách se nám uráčila uvařit 
voda na čaj; 
Proč si nenapsat seznam potravin na nákup do křížovky,že Nezmare? 
 
Nevšední zážitky výletní: Poprvé (co já pamatuju) chodíme na výlety se sněžnicemi na 
nohou i v rukou; Ifka si uválela sněhového boyfrienda; Sněhové bitky sice vyhrávají 
Orongáči, ale Hesperky taky dokáži hodit pěknou sněhovou kouli za krk; Na vrcholku 
Kobrštejna si dáváme opalovací hodinový zevling,Jarda dokážet „baletit“ ve sněhu i se 
sněžnicemi-konči však po kolena pod sněhovou pokrývkou; Hesperky začínají mít 
Čapulčiny a Kamzovy sklony a fotí,co vidí;  
 
Nevšední zážitky :  Vypočítali jsme,že se rychlík „Klidná síla“ pohybuje rychlostí 47 
km/h; Tkanička si nalakoval vlasy Ifčinou  voňavkou, skoro vyčistil nos řasenkou a 
umyl zuby krémem na ruce; Orongáči pletou z bukového proutí velikonoční pomlázky a 
Hesperky barví voskovou technikou vejce; ; Orongáči plánují založit pěvecký sbor 
„Hvězdná pěchota Orongo“;Nezmar nepustí kytaru s ruky a po večerech svými songy 
všechny uspává;Paříme hříčku Jungle speed; Methan suveréně vtipkuje i 
v polospánku;Ve zaplynovaném kupé se zpívají písně typu Severní vítr,Krasný je 
vzduch,větry dují... 
 
Zdolaná místa:  pohoří Jeseník viz.obec Rejvíz, zřícenina Koberštejn,rozhledna Zlatý 
chlum 
 
Nejlepší a nejzpívanější song:  „To ta Helpa!“ 
 
Hlášky: Tkanička za pochodu: „Nechybí nám někdo?“ 
Lišák: „Zatím ne,Tkaničko,zatím se držíš.“ 
Upřímná spolucestující ve vlaku: „Takhle nesmrdí ani můj děda.“ 
Myslivec: „Včera jsem jel po tej červené cestě a koukal jsem co za blázna chodí tudy 

po sněžnicích...“ 
Všichni na „hladového“ Tkaničku: „Dobrou chuť,Tkaničko.“ 
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Lišák komentuje Methanovy nožky: „Kdybych nebyl na pár hodinách biologie,tak 
bych si myslel,že Methan čůrá nohama.“ 

fka v kupé: „Připadám si jak žid v plynový komoře.“ 
Nezmar píše nákup potravin: „Hmmm,spz Litoměřic na tři,takže sýr...těstoviny se mi 

tam nevejdou,tak dáme kolena...“ 
 
Půlnoční diskuse Methana a Ifky:   
Usínající Metty: „Proč nemůžeš mít místo krve v těle čokoládu?“ 
mimoň Ifka: „Jako že by si se vylízal?“ 
 
Kterou Pikantnost jsem si vymyslela?S Tkaničkou to tenkrát není...:-) 
 
       Ifka 2006 
 

Vtipálkova komická část oddílového časopisu 
ORONGONG 

Ahoj lidi přináším vám něco na rozveselení po tak strašném měsíci jako je 
duben. 
 
Vtipy:  O pendolínu 
•V 8:00 vyjede pendolíno z Prahy do Ostravy.V 9:00 vyjede pendolíno 
z Ostravy do Prahy.kdy a kde se setkají? V 17:00 v servisu. 
•Babička jde po kolejích a řidič pendolína na ní volá:“paní pojďte sem já vás 
svezu“ a babička mu odpoví:“ne já dnes spěchám. 
•Přeřek v rádiu:“ Rychlovrak pendolíno…………… “ 
 
O blondýnách 
•Víte co dělá 17 blondýn před diskotékou? 
Čekají na 18 a proč? Protože na dveřích je napsáno vstup do 18 zakázán 
•Rozčarování blondýny: 
Dnes už nevěřím ničemu. Otevřela jsem dveře s nápisem Muži a byl tam jen 
záchod. 
•Je blondýna a bruneta na mrakodrapu kdo skočí dřív bruneta, nebo 
blondýna??? Bruneta!!! Protoze blondýna se musi zeptat na cestu. 
•Blondýnka po transfuzi srdce píše dopis dárci: vede se mi skvěle, doufám, že 
vám taky ... 
•Proč blondýnky nevaří polévky z pytlíku?  Ještě nepřišly na to, jak do něj 
dostat litr vody! 
  
To je pro tentokrát všechno.    Vtipálek 
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Křižáci 
 
Zdravím vás poutníci jmenuji se sir Thornwald a píši vám do tohoto periodika proto, 
abyste byli připraveni na to, co vás čeká a nemine, pokud chcete dobýt zpět Jeruzalém. 
Jak již víte a jak jste se sami přesvědčili, Jeruzalém mají v rukou ti pohanští psi 
Seldžučtí turkové a mi ho musíme za každou cenu dostat zpět!!! Papež Urban II svolal 
koncil do Bazilei u Rozvadova, kam zve všechny bojechtivé avšak pro boj musíte být 
ozbrojeni: 
 

Pro normálního bojovníka: Jednoruční meč dlouhý 90 cm a bojový varkoč 
Pro šlechtice: Jednoruční meč dlouhý 90 cm a štít s rozměry 60 na 50 cm  a na něm jeho 

vlastní erb, který si sám vymyslía bojový varkoč. 
Pro rytíře:  Jednoruční meč dlouhý 90 cm, štít, helma a bojový varkoč 
Pro vojevůdce: to samé co pro rytíře a k tomu zbroj. 
 

Meč 
Měl by být ze dřeva pokud možno, tak ne ze smrkového. Neměli 
by na něm být žádné ostré hrany, měl by mít zakulacenou 
špičku. celý meč nesmí přesáhnout délku 90 cm. Celá čepel by 
měla být obalena molitanem a ten by měl být přelepen 
kobercovou páskou( a mělo by to být hodně měkké ). ¨Záštita ( 
příčka )  by měla být ze dřeva a také bez ostrých hran.  
Čepel, jílec a hlavice jsou z jednoho kusu. Příčka se zvlášť a je 
přišroubovaná vruty, příčka je z obou stran meče a je celistvá 
složená z několika kusů a pro pevnost spoje se ještě přilepí 
lepidlem ( herkules, chemopren ). Když budete dělat meč, tak ho 
raději dělejte s rodičem a pokud si nebudete vědět rady, tak se 
zeptejte vedoucích. 

 
 
Štít 
Štít je buď z překližky, nebo ze dvou 
centimetrových kusů plastu 
přinýtovaných k sobě. Štít má mít 
dvoje poutka na úchyt přišroubovaná 
ke štítu.
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Bojový varkoč 
Je z bílého prostěradla na zádech a na předku je 
namalovaný kříž ( pro Rysy zelený, pro Káňata modrý) má 
obdélníkový tvar s otvorem pro hlavu a sáhá mírně ke 
kolenům. 
 
Helmice 
Je bud z kartonu, nebo z novinového papíru slepeného 
tapetovým lepidlem ( na postup se zeptejte vedoucího) pak je 
ještě přetřená nějakou nepromokavou barvou. Jsou v ní 
otvory pro oči a 
dírky na dýchání. 
Několik typů 
helem : 
Samozřejmě si 
můžete udělat i 
jiné, fantazii se 

meze nekladou. 
 
Brnění prokonzultujte s vedoucími a oni vám 
buď řeknou, jestli vaše brnění bude schválené, 
nebo vám poradí, jek na to. 
 
  Zatím sbohem poutníci loučí se s vámi sir Thornwald 

 
Nezmarova slova 
 
Tábor se nám blíží mílovými kroky. Vzhledem k tomu, že borci, kteří měli 
slabší docházku, z oddílu odešli, splnili Táborovou 40 letos všichni 
s přehledem. Přihlášky na tábor dostanete tedy všichni. Přihlášku bude potřeba 
odevzdat do příští oddílovky. 
Bohužel nás je v oddíle zase málo, proto připomínám, že za každého 
přivedeného nováčka bude bodový bonus a Studentská. 
Velmi mě tento měsíc zklamal Vladivostok. Myslím si, že není zas tak těžké 
uběhnout 1500m pod deset minut. To platí hlavně pro kluky z družin. 
Další věc která mě zklamala byla morálka na poslední výpravě. Zákaz 
nakupování na výpravách platí již od založení oddílu a pokud vím, nikdo ho 
zatím nezrušil. Když nutně potřebujete něco nakoupit, tak vám vedoucí udělá 
výjimku. Toto pravidlo je zavedené kvůli tomu, abyste neutráceli za 
zbytečnosti. 
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PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN 2006  
11.5. - družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
  - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
12.-15.5. Obvodní sraz 
 Sraz v 17:10 na Vršovickém nádraží 
  Návrat v 17:25 
 Obvodní sraz se koná v Měsíčním údolí u Vlašimi. Zde se zúčastníme závodů Exzod 

(Družiny) a Závodu Vlčat a Světlušek. 
 S sebou: povinné věci na vícedenní výpravu, stan. 
18.5. – 3. čtvrtek - Sportík v Hostivařském lesoparku. Sraz 16:00 na tramvajové zastávce 

č.22/26 Hostivařská. Budeme hrát soft a lakros. Možná se ale dostane i na část 
Vladivostoku. S sebou věci na sportování, lakrosky, švihadla 

 Návrat v 19:00 ke klubovně. 
25.5. - družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
  - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
1.6. - 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.- 4.6. 137. výprava – info ještě bude 
 
 
 

 

JAK JE TO S TÍM KROJEM? 
Na tábor si máte všechny vzít kroj. Ale kde k němu přijít a z čeho se skládá?  
Na první otázku je odpověď jednoduchá buď ve skautské prodejně JUN (Haškova 7), nebo na 
Korunní ulici v prodejně Kronos (u zastávky tramvaje Perunova)(pozn. redakce: myslím, že tento 
obchod již dávno neexistuje). Budeme se také snažit sehnat kroje od starších členů oddílu, takže 
máte jistou šanci, že si kroj nebudete muset kupovat a podědíte nějaký starší. Doufám že to 
dopadne lépe než s bednami na tábor. 
Tak a teď z čeho se kroj skládá:  
1) První a nejdůležitější součástí je krojová košile (máte-li doma starou pionýrskou ZELENOU 

košili máte vyhráno, její vzhled se moc neliší od košile skautské, a tak se dá použít) 
2) Šátek (pro světlušky žlutý, pro skautky hnědý) s turbánkem možno nosit až po splnění cestičky 

nebo  nováčkovské zkoušky, obojí bude možno zakoupit v oddíle,  
3) Kraťasy nebo sukně přírodní barvy (hnědé, zelené, manšestrové, plátěné !! ne teplákové, nebo 

elasťáky!!) 
4) Na košili se našívají různé nášivky-na levý rukáv tzv. domovenka – cedulka s nápisem Praha, 

pod ní číslo oddílu 
Na pravý rukáv mezinárodní znak skautek 
Na pravou kapsu odznak za splnění nováčkovské, nad levou kapsu slibový odznak 
Všechny nášivky je možné zakoupit v oddíle  
Rádi vám poradíme, co je možné ke kroji nosit a kam co našít 
 
       Dešťa

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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BODOVÁNÍ BŘEZEN – DUBEN 2006 
 
POŘADÍ   oddílové Družinové DOCHÁZKA 
v oddíle   body pořadí body vše víkendy 

              

1 Housenka 236 1. Káně 244 100% 100% 
2 Opice 234 1.Rys 237 100% 100% 
3 Merlin 228 2.Rys 230 100% 100% 
4 Šnek 221 3.Rys 221 100% 100% 
5 Marek 215 4.Rys 211 100% 100% 
6 Methan 204 1. rádce 224 85% 80% 
7 Hřebík 190 5.Rys 174 77% 60% 
8 Tkanička 188 2.rádce 203 92% 80% 
9 Romeo 171 2. Káně 182 77% 80% 

 
 
 
 
 

 
Květnoví oslavenci 
Prvního již oslavila své 26. narozeniny Dešťa. Na oddílovce (4.5.) si užije hobla 
Hřebík, slaví totiž třinácté narozeniny. Dalšími oslavenci jsou Ifka a Nezmar, kteří 
slaví ve stejný den, a to 20. Ifce bude 16 a Nezmarovi 19. 
Všem blahopřejeme 

VLČATA DOCHÁZKA 
pořadí   body vše víkendy 

          

1 Stopař 209 100% 100%
2 Rohlík 154 90% 67%
3 Říp 140 90% 100%
4 Skřítek 125 70% 33%
5 Čtyřka 117 60% 33%
6 Kuba 96 60% 0%
7 Brejloun 82 50% 33%
8 Trojka 80 40% 33%
9 Dominik 53 50% 0%
10 Jedi 34 20% 0%

Ti co mají nárok 
na akci za odměnu 
(tučně zvýraznění) 
dostanou v pravý 
čas informace kdy 
a kde se co bude 
konat od Nezmara. 


