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Tak se konečně po dvou měsících prázdnin opět setkáváme na stránkách našeho 
časopisu. Zdravím jak stálé čtenáře, tak i ty nové z řad nováčků a rodičů. 
Pro ty z Vás, kteří drží časopis poprvé v ruce bych zde napsal pár řádku o tom, co 
se tu dá najít.  Ze všeho nejdůležitější je plán akcí, kde se dozvíte vše potřebné o 
schůzkách a výpravách, abyste vždy věděli kde máte být a co všechno máte mít 
s sebou. Díky tomu nemusíte zmeškat ani jednu akci a můžete sbírat jednoho 
stovkaře za druhým. Pokud se stane, že se nějaké akce nemůžete zúčastnit, 
nezapomeňte se včas omluvit vedoucím. Omluvy směřujte na vedoucího, který má 
akci na starosti (to by mělo být v plánu akcí) nebo v případě družinovek na rádce 
a u ostatních akcí na hlavního vedoucího (Myška a Nezmar). A dejte si úozor, ať 
se díváte na správný plán akcí. Pro holky a kluky je zvlášť a je vždy označen 
znakem. Nu..to jsem trochu odbočil..  
Další pravidelnou rubrikou je bodování. To se zde bude objevovat každé dva 
měsíce na konci bodovacího období. Nejčtenější jsou určitě pikantnosti z dílny 
Žab. Opravdu doporučuji číst. 
Jinak zde můžete najít spoustu dalších informací, Lišákovy plky (viz dále) a 
samozřejmě můžete přispívat i Vy sami. Takže neváhejte a posílejte články na náš 
redakční email: redakce@orongo.cz 
Pokud budete potřebovat další informace, tak doporučuji navštívit naše webové 
stránky www.orongo.cz  popřípadě www.orongo.cz/hesperia. 
Ještě zde uvedu kontakty na vedoucí a přeji příjemné čtení a za měsíc se zas budu 
těšit 
 
 
Kontakty na vedoucí: 
 
 mobil email 
Myška 721 04 33 76 myska@orongo.cz 
Dešťa 777 11 98 84 sbrettova@volny.cz 
Vlaďka 731 10 31 62 brettova@seznam.cz 
Čapulka 608 50 27 18 terezka.rezkova@volny.cz 
Elíza 724 78 14 96 eliska.bubrlova@volny.cz 
Nezmar 737 71 36 77 nezmar@orongo.cz 
Lišák 777 11 98 85 pavel.tes@volny.cz 
Kamza 777 31 07 86 kamza@orongo.cz 
Jarda 732 56 65 04 jarda.vodacek@email.cz 
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Pikantnosti z Tábora 
Albion a Jeruzalém  

 

Pozor!Pozor!Muchničky, hovada, vosy 
a jiný bludný hmyz utočí!!! 

 
Újmy na zdraví:   Když lágr,tak pořádnej!Odnesl to bohužel i Tkaničkův 
kotník; Statečná Káťa trpí psychicky i fyzicky když ji Dešťa ve zdravoťáku léčí; Saut 
s Káťou laškoval takovým způsobem,že Káťa málem přišla o svůj prstíček;O život byly 
připraveny desítky hovad při sadistických choutkách Sauta a Maďara; Táborem se 
přenáší angína-naštěstí jí podlehli jen vyvolení... 
 
Nevšední zážitky:  Němec Romeo se nejdříve toužil stát malým Adolfíkem,po 
změně účesu a odstranění knírku přestoupil do skupiny Tokio Hotel v podobě Billa; I 
Nezmar se snažil za pomoci skvělého Žabího kadeřnického týmu změnit svou image na 
potulného mnicha, ale vzápětí po vzoru Jardy nastoupil na fifinkovskou dráhu, s kterou 
mu opět pomohl Žabí kosmetický salon; Naše proslulá závodnice Kukla vytrvale běžela 
při družce namáhavý maraton plný záludných překážek; Methan alá Ariki Mau suveréně 
obsadil první místo jak v Papermanovi ,tak v Závodu Ptačích mužů; Maďar byl opět 
vlákán do kuchyně pod záminkou pěti Studentských a snězení lavoru knedlíků; Methy 
se nechal unést Máďou a pod záminkou Studenstké dojedl pekáč míchaných vajíček; 
Poprvé v historii oddílu „hraje“ Ifka na kytaru a vnáší mezi ostatní song Oregon; Janča 
a Ifka si potrpí na stejné oblečení a to doslova; Náš milovaný Sautíček dostává od 
maminky pohled „vhodný pro 18letého kluka“ se spícími roztomilými zvířátky:-) ; 
Nezmiho rozpaluje jekot Žáb při skákání do ledové vody; Saut rozjíždí diskotéku se 
svým aerobikem; Maďar se ukázal v novém světle: kromě Ježíše,Top dívky a Tarzana je 
také citlivý romantik:vydrží hodiny pozorovat noční lunu, nosí dívkám vlastnoručně 
natrhané lesní plody a v týpku si pěstuje hřbitovní rudou růži; Ifka si ochotně našejbala 
9kusů nádobí a zdolala tak dosavadní rekord; Parné slunko donutilo osamocené 
Hesperky  při hraní softu svléknout svrchní oděv; Z Káti se nám stala mamina... 
 
Zdolaná místa:  Anglie, pevnost Leeds, Jeruzalém, Normandie, Rozvadov, 

Přimda, Nové Domky... 
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Hlášky: Myška: „Vlhkost vzduchu určíme tak,že pověsíme na strom provázek a 
když je provázek mokrý,je vlhkost správná...“ 

Saracén: „Jdeme Obem a bylo tam takhle vody (ukazuje dva metry nad zem) a 
najednou to zmrzlo a bylo tam takhle ledu(ukazuje dva metry nad zem),tak my 
šup do žita! A bylo tam táááááááááákhle žita!(ukazuje dva metry nad zem)“ 

Saracén v čajovně: Tady indický čaj pro Mordechaje a jeden africký pro Sáhiba... 
Turek Maďar při přepadu nasládlým medovým hláskem: „Hužva!“ 
Romeo při softu: „To musíš takhle couvat!“ 
Kukla vítězoslavně: „Já už vím, kde bude náš dům! Támhle pod tímhle mostem!!! 
Při vymýšlení scénky o Perníkové Růžence: „Královština sesra!“ 
Saut na Maďara v jejich registrovaném týpku: „Náš manželský život by nestál za 

nic,kdybys nespal s otevřenou pusou...“   
 
Inteligentní rozhovor „rádkyň“:   Janča: „Jsem hezká?“ 

 Ifky odpověď: „Čtvrtek.“   
                                                                    
 
     Žáby (pro ty co nevědí: Káťa,Ifka a Janča) 
 
P.S. Hláška při psaní Pikantností: Janča: „Jak se píše střevník??“ 
 
 
 
 

Nezmarova slova 
Prázdniny nám sice skončily, ale to vůbec není důvod ke smutku. Začal nám totiž nový, 
již jedenáctý, oddílový rok. Těšit se můžete jak na normální výpravy, tak i na tradiční 
akce, jako jsou Podzimniny,  Akademie, nebo Kadislavku. S Kadislavkou je velmi úzce 
spojena oslava deseti let od založení oddílu.  
Po roce se pokusíme obnovit družinu Medvědů. To znamená velké změny ve složení 
družin. Sestavy  jsme se pokusili utvořit podle vašich názorů v anketě na konci tábora. 
Nevyšlo to úplně u všech, ale vyhovět všem se prostě nedá. Protože budou družiny 
méně početné, je důležité, aby jste všichni chodili na družinovky co nejvíce. Když 
budete náhodou chybět, nahlaste to svému rádcovi s velkým předstihem. Nějaký 
program se nedá v menším počtu členů uskutečnit a rádce musí mít čas program 
poupravit. 
Po dlouhé době jsme se také rozhodli uspořádat celoroční etapovou hru, ale o té se 
dozvíte více později. 
Rád bych všem ještě popřál mnoho úspěchů ve škole. 
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INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE: 
 
Povinné věci 
• na schůzky: 

tužka + blok, šátek, uzlovačka (2-3m dlouhá šňůra, průměr asi 5mm, ideální 
koupit v nějakém horolezeckém obchodě – cena kolem 40Kč), KPZ (krabička 
poslední záchrany – bude vysvětleno na schůzkách), zavírací nůž (Vlčata a holky 
ne) 
na oddílovku (oddílové triko s šátkem a turbánkem, nováčci jednobarevné černé 
(kluci) nebo tmavomodré (holky) triko 

• na jednodenní výpravu: 
povinné věci na schůzku, průkazku s fotkou a datem narození, oddílové triko, 
jídlo a pití na celý den, 100Kč, pláštěnku nebo pončo, náhradní ponožky – 
všechno zabaleno v baťůžku 
starší oblečení pokud možno přírodních barev a ne z umělých materiálů (na   
výpravy není povoleno přijít v teplákách), pevné kotníkové boty 

• na vícedenní výpravu: 
povinné věci na schůzku a jednodenní výpravu, spacák, podložka na spaní 
(igelit/karimatka), pončo nebo celta, lanko na stavbu přístřešků, jídlo a pití 
(minimálně litrová láhev), oblečení podle počasí (v létě místo dlouhých kalhot 
stačí pouze kraťasy), kšiltovka, lakroska a tenisák (kluci), ešus do družiny nebo 
dvojice na vaření. Všechny věci sbalené v jednom batohu na záda. 

 
Nákup vybavení na výpravy (spacák, batoh, boty) prosíme konzultujte s našimi 
vedoucími. 
 
Všechny akce jsou povinné (není-li řečeno jinak), dostanete vždy jejich přehled na 
půl roku dopředu, abyste si včas mohli udělat čas. Pokud se opravdu nebudete 
moci něčeho zúčastnit, je třeba se předem omluvit (to proto, abychom věděli, co 
s vámi je, kolik lidí se akce zúčastní a taky proto, že tak nepřijdete o body a 
neztížíte si tak šanci vyhrát bodování) 

 
 
ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI 
V září moc oslavenců nemáme.. z každého oddílu právě jeden. Nejdřív oslaví 13. 
Jarda své 21. narozeniny a 9 let bude Kiki slavit 26. září. 
Jménem redakce výše jmenovaným gratuluji...  
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LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
ZÁŘÍ 06 

 
Ahojte holčiny 
Máme tu nový školní rok, který - jak už to bývá - přinesl několik veledůležitých 
změn, tentokrát hlavně, co se týká různých pozic a funkcí. Z dosavadních rádkyň 
se staly Žáby (to mluví za vše), které se teď budou starat o Světlušky, a o 
rádkyňování se podělí Luisa a Lotka, kterým přeju, aby se jim dařilo přinejmenším 
stejně dobře jako Kátě, Ifce a Janče. Družiny nám maličko prořídly, také proto, že 
Maru se nám odstěhovala a stala se externí členkou a tak se aspoň pro letošek spojí 
do jedné. Zase na druhou stranu nám několik Světlušek povyrostlo a k družině se 
připojí. 
Tak, nebudu se dlouze rozepisovat, tady máte program na tento měsíc a nížeji plán 
akcí až do vánoc. Stejný plán najdete i na webu, kdyby jste náhodou časopis 
ztratily, přesto si na všechny termíny už teď rezervujte, aby vám nic neuniklo.  
 
6.9. Oddílovka, která předpokládám právě skončila  
13.9. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Káťa  
16. 9. výprava Světlušek a Vlčat do Upířího Doupěte, pojedeme kousek za Prahu 

(Zadní Kopanina) za koňmi (a Upírem), s sebou 2 lístky MHD, svačinu, buřty 
na opékání, pití, pevné boty. Další informace dostanete na schůzce. 

15.-17.9. výprava družin (netýká se Světlušek), vede Dešťa 
20.9. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Janča 

(pro Žáby: ne, nebude to schůzka mimo, to je to plavčo, vy ucha) 
27. 9.  Plaváníčko, sraz bude před klubovnou v Taškentské a to tak, že přesně 

v 16:00 budeme odcházet do bazénu, takže kdo přijde pozdě.. Nezapomeňte 
2 lístky MHD, plavky a 160Kč (z toho 100 je záloha na zámek). Vrátíme se 
v 18:00 zase ke klubovně.  

4.10. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách, pokud mi osud bude 
přát, povede Myška. Pro novačky bude sraz v 16:00 před Taškentem, a do 
Domkách půjdeme společně, protože je trochu záludné tam trefit. Cesta je to 
tak na 20 minut a prosíme rodiče, aby s námi šli také. Schůzka bude končit 
tam. 
Na oddílovou schůzku se chodí v oddílovém triku(novačky jednobarevné, 
tmavě modré tričko), tak je nezapomeňte (jako obvykle)  
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Plán akcí pro Hesperky 
7.10. výprava s Elízou 
25.-29.10. Podzimniny, prázdniny v krásách podzimních hor....  
17.-19.11. výprava Nacvičování divadla na Akademii s Myškou (veledůležitá 

výprava :)) 
(25.11. Maškarní bál, zajímavá dobrovolná akce určená pro Světlušky, bohužel se 

mi zatím nepodařilo získat dostatečně konkrétní informace, ale nebojte, 
budou včas) 

2.12. Akademie, divadelní představení pro rodiče a známé 
15.-17.12. Vánoční výprava s Vlaďkou, jedna z nejkrásnějších v roce 
 
 

PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2006  
 
14.9. - družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Medvědi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách, Rysi v Taškentu 
  
15. – 17.9. – 139. výprava – pouze pro družiny; vede Jarda 

Sraz v pátek 15.9. na Hlavním nádraží v 16:00, návrat v neděli v 17:45 na 
Hlavní nádraží. S sebou: jídlo po družinách, družinové plachty a buzoly, věci na 
vícedenní výpravu ( budeme spát  venku), 150 Kč 
Pojedeme do Holoubkova a projdeme přírodní park Radeč. Je to poslední 
výprava ven tak doufám, že nám bude přát počasí a výpravu si užijeme. 
 

16.9. - výprava Světlušek a Vlčat do Upířího Doupěte, pojedeme kousek za Prahu 
(Zadní Kopanina) za koňmi (a Upírem), s sebou 2 lístky MHD, svačinu, buřty na 
opékání, pití, pevné boty. Další informace dostanete na schůzce. 
 

21.9. – 3. čtvrtek – Vladivostok 
- družiny: 17:00 – 19:00 v Sedmidomkách; s sebou: sportovní oblečení, švihadlo 
- Vlčata normálně 16:00 – 17:30 v Taškentu 

 
28.9. - družinovky nejsou – je státní svátek 
 
5.10.- 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. 
 
 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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LIŠÁKOVY PLKY 
Prázdniny jsou ty tam a my dneškem vstupujeme do 2. desetiletí oddílového života, tak 
doufám, že ten 11. rok bude úspěšný a podaří se nám obnovit družinu Medvědů. Za 
měsíc nás čeká oslava 10. narozenin oddílu ORONGO. Oslavu jsme přesunuli o den 
později na sobotu 7. října po Kadislavce. Skutečné přesný čas zrodu oddílu se však 
shoduje se zahajovací oddílovkou. 7. září 1996 jsme u večerního ohně na 6. Rallye 
Kadislavce oznámili spojení oddílů Minas Tirith a Bílý bizon do oddílu ORONGO. 
Toto spojení stvrdilo na oddílové listině těchto 13 borců: 
Lišák, Krtek, Gejza, Mik, Mravenec, Jar, Hardy, Aidam, Rambousek, Hrášek, Junior, 
Péca a Brousek. 
V minulém ročníku jsem se každý měsíc vracel v historii k jednomu roku oddílového 
života, napadlo mne tedy udělat podobný seriál i letos s tématem, který si ale vyberete 
vy sami. Napadá mne například články o jednotlivých etapovkách, vzpomínky na 
bývalé členy podle vašeho výběru (jakýsi oddílový GEN) nebo rozhovory s bývalými 
členy. Kromě výběru témat byste se ale mohli na vzniku takového seriálu sami podílet. 
Co takhle pokračovat ve Skobou započatém díle a napsat článek, jak jste přišli ke své 
přezdívce? Takže pište a nebo alespoň dávejte návrhy na témata. 
 
 
SYSTÉM BODOVÁNÍ – kluci 
 
- oddílové - započítávají se jen body za oddílové akce + body za kroniku, funkce, 

Stezku, osobní zápisník + body za docházku (1% = 1 bod) 
- mezidružinové - body za mezidružinové hry + průměr družiny z oddílového bodování 
- družinové - body oddílového bodování + body za družinové akce => zlatá stuha 

- 3 zlaté stuhy => 1 modrá, 3 modré (9 zlatých) => 1 zelená, 3 zelené (27 zlatých) 
=> 1 červená, 3 červené (81 zlatých) => 1 bílá 
- zlaté stuhy se udělují za jedno bodovací období - 2 měsíce nebo 1 týden tábora 

 
Kolik za co: 
- schůzky: příchod 0-5 (5 včas), aktivita 0-5, úkol,praxe 0-5, hry 0-5 (celkem za hry), 

navíc 0-5 (+/-) => max 20 + body navíc 
- výprava (1den): příchod 0-15 (15 včas), aktivita 0-5, úkol,praxe 0-5, hry 0-10 (celkem 

za hry), navíc 0-5 (+/-) => max 35 + body navíc 
- výprava (vícedenní): příchod 0-25 (15 včas), aktivita 0-5, úkol,praxe 0-5, hry 0-10 

(celkem za hry), navíc 0-5 (+/-) => max 45 + body navíc 
- kronika: 10 včas koncept, 10 včas na čisto, 0-20 za kvalitu  
- Oddílová funkce: max 10b./měsíc 
- příspěvek do časopisu: max.10b./měsíc 
- úkol na měsíc: max.20b./měsíc (vedoucí) 
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Bodování rádců na družinovce: 
- 5 bodů za včasně zahájenou schůzku, nemusí ji zahajovat rádce, ale musí zajistit, aby 

začala včas (3 body, když začne pozdě). 
- 3 body za odevzdanou vyplněnou družinovkouvou tabulku. 
- 5 bodů za nácvik nějaké praxe na schůzce 
- 0-7 bodů za celkový dojem ze schůzky 
  

TÁBOROVÁ 40 
Na podzim roku 2004 jsme zavedli podmínku pro účast na táboře tzv. "Táborovou 40". 
Každý, kdo se chce tábora zúčastnit musí získat minimálně 40 táborových bodů.  
+10 b. za Stovkaře (100% docházka během bodovacího období) 
- 5 b. za docházku menší než 75% za bodovací období 
- 10 b. za docházku menší než 50% za bodovací období 
+2 b. za získanou Zlatou stuhu 
+3 b. za více bodů než je oddílový průměr 
+10 b. za účast na brigádě v klubovně 
+5 b. pomoc při úpravách klubovny při "Zatápění" 
+5 b. za účast na Vladivostoku (sportovní desetiboj) 
+5 b. za kvalitní zápis do kroniky 
+3 b. za článek do Orongongu (o rozsahu min. půl stránky) 
+1 b. za připravenou hru pro družinovou (neplatí pro rádce) 
+3 b. za připravenou hru na výpravu 
- 3 b. za neomluvenou účast na oddílové/družinové akci 
Pro rádce: 
+1 b. - Pokud schůzka začne včas pořádným zahájením, po schůzce bude uklizeno a 

rádce odevzdá hned tabulku s programem a body. 
+1 b. - Za kvalitu programu. 
 
Systém bodování (podle holek):  
schůzka 4 (účast)+6 (hry, chování, aktivita…) → 10 
výpravy: jeden den 6+10 → 16 
dva dny   12+12 → 24 
tři dny     15+15 → 30 
více dní    20 + 20 → 40 
další body je možno získat za psaní kroniky nebo plnění stezky 
za neomluvenou akci se body odčítají 
(podrobněji na nástěnce v klubovně)  
• bodovacím obdobím jsou 2 měsíce, výherce získává Zlatou stuhu 
• kdo se zúčastní všech akcí, získá Stovkaře 


