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první měsíc nového školního a oddílového roku máme za sebou, takže jako 
odměnu tu máme časopis. Děkuji Methanovi, který redakci teď plně zásobil 
spoustou článků a obrázků.. Schválně jestli ho někdo dokážete trumfnout..? 
Pak tu máme ještě jeden příspěvek od neznámého autora, ale o tom až kousek dál. 
Jinak se nám vrátil Hádankář a to je asi tak všechno… jo a abych nezapomněl, 
těšte se na podzimky..určitě to bude stát za to. Příjemné počteníčko… 
 
Hádankář 
Tak pro dnešek tu máme jednu hádanku za sladkou odměnu: 

Honza se chystá na souboj s drakem, který má tři hlavy a tři ocasy. Na jedno 
máchnutí mečem dokáže Honza useknout jednu nebo dvě hlavy nebo jeden ocas 
anebo dva ocasy. Ale pozor: Usekne-li drakovi jeden ocas, narostou mu dva 
nové. Usekne-li dva ocasy, naroste mu další hlava. Usekne-li jednu hlavu, naroste 
mu nová hlava. Pouze v případě, že usekne dvě hlavy, nic nového nenaroste. 
Může Honza zvítězit, když má síly jen na deset máchnutí těžkým mečem a drak je 
mrtev, až když nemá žádnou hlavu a žádný ocas? 

samozřejmě nestačí jen odpověď typu „ano - ne“, ale pokud si chcete osladit život, 
tak nám musíte povědět proč to tak je.. (taky to přece musíme nějak zjistit ☺) 
a pak tu máme něco pro volné chvíle, spíš chvilky: 

Vybarvěte plošky čtverce čtyřmi barvami (zelenou, žlutou, 
červenou a modrou) tak, aby se stejné barvy nikde 
nedotýkaly (tedy ani růžkem). 

 
 
Říjnoví oslavenci 
Osmého slaví Janča své 16. narozeniny, 10 let bude Brejlounovi právě 15. října. 
V době podzimek máme rovnou tři oslavence..první den podzimek bude 
Marcelovi osm a poslední den podzimek budou Luisa a Lotka slavit 15. 
narozeniny. A měsíc říjen uzavře svou oslavou Skřítek, kterému bude 9 let. Všeme 
blahopřejeme… 
 
Zdar,  
tak jsem spočítal,ze jsme ušli celkem 69 km. Přijde mi to docela dobré. Akorát je 
škoda, ze někteří vzali nohy na ramena a ignorovali sraz na Klíči v 11. Krok 
(Methan) a já jsme byli zklamáni, ze tam nikdo nebyl. Ještě vás chci upozornit na 
časopis Roverský kmen, který je k staženi na www.skaut.cz v sekci pro členy. Tak 
přemýšlejte kam jet příště. Bylo spousta návrhu tak někdo navrhnete termín  a místo.a 
co tam podniknout. Klidně něco krátkého v Praze na večer. Buď sport nebo 
kulturu.         Tčus Jarda 
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PLÁN AKCÍ NA ŘÍJEN 2006 
 
6.10. – oslava 10 let Oronga - V Sedmidomkách se sejdeme s bývalými členy oddílu. 

Začátek bude v 18:00, ale můžete přijít i o trochu dřív pomoct s přípravou. 
 
7.10. – 140. výprava – 16. Rallye Kadislavka 
 sraz: v sobotu v 8:20 u klubovny v Taškentu nebo v 8:45 na Vršovickém nádraží 
 návrat: V sobotu v 16:40 na Vršovické nádraží a potom pojedeme společně do 

klubovny v Taškentské. 
 Především zveme na tuto výpravku tatínky a maminky, pokud mají touhu 

účastnit se lesní rallye. Pokud rodiče nebudou mít čas, bereme borce i 
samostatně. A samozřejmě zveme i bývalé členy. 

 Co je Rallye Kadislavka? Závod různých typů vozů (1. ročník se jel s autem 
postaveným ze stavebnice Merkur) na námi vytvořené lesní dráze poblíž 
vesničky Klínec. Po ukončení tohoto závodu se týmy přesouvají k dráze na tzv. 
Bouráky (typ vozu – angličák, pohon – cvrnkání, po převrhnutí se závodník vrací 
zpět na start). 

 Co s sebou: - povinné věci na výpravu, 60Kč na vlak 
 - závodní auto (velikosti krabice od bot, aby projel tunelem na dráze, budou 

různé kategorie: 
  1. tahač- nemá vlastní pohon 
  2. auta na dálková ovládání 
  3. speciál- vlastnoručně vyrobené auto (třeba z merkuru) 
 - angličák na „Bouráky“, buřty na opékání 
 - kartony, izolepu nebo kobercovku na stavbu dráhy a nějaký fix na reklamy a 

popisy vozovky 
 
12.10- družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu 
 
19.10. – 3. čtvrtek – Vladivostok 

- družiny: 17:00 – 19:00 v Sedmidomkách; s sebou: sportovní oblečení, švihadlo 
 - Vlčata normálně 16:00 – 17:30 v Taškentu 
 
25. – 29.10. Podzimniny – viz extra článek 
 
3.11.- 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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LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
ŘÍJEN 06 

 
4.10. Oddílovka, tuhleta 
7.10. výprava s Elí a Káťou na sv. Jána, sraz v 8:30 na Hlavním nádraží u  

pokladny č.4, návrat v 17:10 tamtéž. 
11.10. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Janča 
18.10. Schůzoš Mimoš Kolážoš, tak vážení, máme tu opět tradiční třetí schůzku v 

měsíci s netradičním programem. Tentokráte budeme trochu tvořit 
(hádejte co? :)), takže si určitě vezměte nůžky a lepidlo a na sebe něco, co 
se může upatlat. Těší se na váš Myška 

25. 10.  POZOR, schůzka není, a to z jednoduchého důvodu, začínají Podzimky  
25.-29.10. PODZIMNINY informace najdete ve společném článku.. někde by tu 

měl být....  
7.10. Oddílovka, v Sedmidomkách, nezapomeňte oddílová nebo případně tmavě 

modrá trika, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách, vede Ifka a Káťa 
 
 

Podzimniny 25. – 29.10. 
 
jedeme do Vejprt 
Sraz: 25.10. v 17:00 na Masarykově nádraží 
Návrat: 29.10. v 18:15 na Hlavní nádraží 
Cena: 850 Kč zahrnuje cestu, ubytování, stravu od čtvrteční snídaně; zaplatit do 12.10. 
S sebou: povinné věci na vícedenní výpravu, nezapomenout spacák, karimatku, oblečení 
do tělocvičny (na sport a hry), přezutí – tenisky, teplé oblečení (šálu, rukavice, čepici, 
punčocháče) - možnost sněhu, starší kalhoty a zimní bundu (na výpravy nepovolujeme 
tepláky kvůli návštěvě kulturních památek), teplý svetr, batůžek na jednodenní výpravu, 
nůž, baterku, pláštěnku, láhev na pití, pevné kotníkové boty - ne sněhule, lžíci, hrnek 
na pití, jídlo na středu do večeře 
- spodní prádlo, 3x ponožky (i teplé), hygienické potřeby (mýdlo, ručník, kartáček na 
zuby a pasta), 100Kč kapesné, zpěvníky 
Vše zabalte do 1 batohu.  
Všechny věci si označte svými osobními čísly, abyste je nepoztráceli !!!!!
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Do redakce nám přišel... řekněme dost ... erm.. zvláštní dopis. Po dlouhé poradě 
jsme se jej rozhodli zveřejnit celý, protože.. těžko říct, komu je adresován. Čtěte 
pozorně, možná se vám podaří odhalit více, než nám. Zde jej máte: 
 
 
 
 
18.června 1864, Kruss 

 
 

 Drahý J. K., 
promiň mi, že jsem Tě nechal tak dlouhou dobu beze zpráv, způsobila 
to ta má proklatá nemoc, zdá se, že zdejší prostředí mi příliš 
neprospívá. Za tu dobu se mi však podařilo rozluštit téměř celý 
rukopis a také ověřit několik věcí. Nemohu se zde rozepisovat příliš 
konkrétně, jistě víš, že i tak je naše korespondence dosti riskantní. 
Řeknu jediné: Měl jsi pravdu.  
 Práce na základně zatím probíhají bez větších problémů. 
Obavy z Nich se však ještě zcela nerozplynuly. Jsou k nám sice stále 
relativně přátelští, ale mám pocit, že začínají tušit, že náš skutečný 
cíl, je jiný. Událo se několik nepříjemných nehod, nic vážného, ale 
přesto se nemohu ubránit podezření... Je tu něco tíživého, něco, co 
nedokáži nijak slovy postihnout, pocit něčeho číhajícího.  
Jak se daří Tobě? Předpokládám, že získat pro naši věc dostatek 
dobrovolníků, není nic obtížného. Jen měj prosím na paměti, aby se 
toho předem nedozvěděli příliš. Tyto instrukce jsem Ti ale popsal 
v mém minulém dopise.  
 Těším se, až se s Tebou zase shledám, prosím, buď opatrný.. 
                      
      Y.R. 
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Výprava na Radeč 
Jeli jsme vlakem z Hlavního nádraží do Berouna a tam jsme museli přestoupit, po 
přestupu jsme dojeli do Holoubkova a odtud už jsme museli po svých. Naše kroky vedli 
přes vesnici a nad dálnicí. Pak jsme šli podél dálnice a lesem až k místu kde jsme rozbili 
tábor. Po postavení přístřešků a večeři jsme šli spát. Ráno po snídani byl družinový 
závod, jeho cíl byl jasný – co nejdřív se dostat na vrch Chlum. Šli jsme v jednom 
chumlu, ale nejdřív na vrchol dorazili Medvědi, druzí jsme byli my Rysi a třetí byli 
Káňata. Na vrcholu byla přestávka a kousek pod ním jsme sehráli šiškovku. Dál jsme šli 
dolů po zelené až k rybníku u vesničky Habr. Tam jsme se zchladili a nabrali vodu. Pak 
jsme začali stoupat na Hradiště. Nahoře jsme si dali oběd a zahráli ruskou schovku a 
pak šli azimutem do Skelné Huti a Romea jsme radši zavřeli do klece. Ve vesnici jsme 
nabrali vodu a šli dál po silnici. Asi po kiláku jsme odbočili a začali stoupat nejdřív na 
Bílou skálu a pak na radečský hřeben. Šli jsme okolo vysílače na kopci Brno a od něho 
jsme šli dolů do lesa najít vhodné místo na přespání, po nalezení ho jsme postavili 
přístřešky a něco si dali k jídlu. Pak už jsme zalezli do spacáků. Ráno jsme vyrazili na 
zříceninu Hradu a po kouknutí se na něj jsme sešli dolů do vesnice Lhota pod Radčem. 
Tam po nabrání vody polil N…..(tečky kvůli Kátě) Romea a pak se šlo dál po červené 
až k místu kde stával vodní hamr, zbyl tam jen rybníček. Po jídle se znovu Romeo 
znovu koupal, tentokrát kvůli Jardovi. Dál jsme museli projít vesnici Plískov a skoro 
vystoupit až na kopec Bukov. Pak už jsme jen šli po silnici a přes pole a byli jsme na 
stanici Zbiroh a odtud už nás vlak odvez zpátky na hlavák. 

 
-34km 
-známka 1.15, hasanovana Romeo 
     METHAN též zvaný METTY 
 

Rafty 
Na této akci jsme se sešli my kluci a pár holek. Po najití areálu jsme se převlékli a 
začalo se jezdit. Jezdilo se na nafukovacím raftu pro 5 osob. Nejdřív jeli holky a pak už 
my. Po každém úseku jsme se zastavili abychom se za chvíli znovu rozjeli a proud nás 
vždy pěkně stočil. Jelo to pěkně a po několika okamžicích jsme byli dole. Takhle se 
jezdilo dál a potom už byla poslední jízda a do raftu jsem zased já, Lišák, Stopař, pan 
Motýl a jeho kamarád. Jeli jsme dobře, ale v jednom válci jsme se dostali na štorc a 
nakonec jsme se cvakli. Lišák se Stopařem vylezli a my ostatní jsme se dostali až na 
konec kanálu.  
Byla to vydařená akce a poděkovat za ní můžeme panu Motýlovi – Děkujem ! 
 Methan 
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V minulém čísle Orongu, jsem vás všechny vyzval, abyste podávali návrhy na letošní 
seriál (např. o etapovkách, o přezdívkách, ...), ohlasy žádné nepřišli. Pro připravované 
vzpomínkové CD k 10. narozeninám oddílu, jsem potřeboval dopsat oddílovou historii. 
Takže zde předkládám 10. oddílový rok.  
 

STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 05/06 10.rok 
ORONGO! Minas Tirith, Bizon bílý, spojují tu svoje síly. Takhle normálně začíná 
oddílový rok v klubovně Sedmidomky. Letos poprvé však úvodní „Orongo“ nezvolá 
Lišák, ale Nezmar, který na uplynulém táboře 
„Gáboře Irokézů“ převzal vedení oddílu. 
Zahájení  10. roku sleduji tedy z povzdálí 
německého Dortmundu, kam jsem na půl roku 
odcestoval pracovat. Po obvyklém náboru 
přichází pouze Skřítek, toho však během zimy 
ve Vlčatech doplňují Říp a Jedi, těsně před 
táborem Kačer a Filip. Družiny opouštějí 
rádcové Saut s Maďarem, o jejich skutečné 
roverské činnosti však zatím bohužel nemůže 
být řeč. Přesto se pro ně, starší holky 
z Hesperie a nové rádce pokoušíme pořádat 
nějaké náročnější akce. Vrcholem byl patrně 
únorový víkend v Chlébském a Velikonoce na 
sněžnicích v Jeseníkách. Družiny tedy přišli o 
své staré rádce.V Rysech se rádcování s velkou 
vervou chopil Methan, v Káňatech po táboře 
zůstává Boromir, ten však nestíhá pravidelně 
docházet a tak ho v průběhu roku střídá 
Tkanička. Podruhé v oddílové historii musíme 
omezit počet družin na 2. K velké nelibosti skalního Medvěda Housenky musíme snad 
pouze dočasně jeho družinu uspat. Rysi pod vedením Methana šlapou jako dobře 
seřízený stroj, to kdysi tak úspěšná Káňata si bohužel tak dobře nevedou. Jejich počet se 
po odchodu Skoby a Fajra na jaře 2006 ustálil pouze na třech. Na táboře musí být tedy 
doplněni Mimoni Horalem, Davidem a Josefem. Nejpočetnější družinou jsou tedy 
během roku i na táboře Vlčata.  
Obvyklé podzimniny nás spolu s Hesperií zastihnou v Novohradských horách ve 
znamení Harryho Pottera, líté boje ve Fanfrpalu a závěrečný hon na Lorda Voldemorta 
v ulicích městečka Benešov nad Černou mi z nich utkvěli v paměti asi nejvíce. Kdo je 
větší „fotr“? Večerníček nebo náš Jarda? Ani jeden? Ani jeden! Káťa, Ifka a Janča 
z Hesperie přece Jardu už od minulého tábora oslovují „taťuldo“. Večerníčkovy 40. 
narozeniny jsme oslavili na prosincové akademii a po splynutí těchto dvou osob 



 

 8 

v našem představení si s tou otázkou nejsem zcela jistý. Rychle pryč od této nesouvislé 
myšlenky a vraťme se k našemu jarnímu oddílovému dění.  
15. ročník Mistra uzlování letos bohužel nenabídl tak kvalitní a napínavé souboje jako 
ročníky minulé, teprve podruhé jsme přišli rekordově naprázdno (poprvé se tak stalo 
v roce 1995). To však nic nemění na tom, že 15. titul časem 1 minuta 4.27 sekundy 
vybojoval Romeo, před druhým Hřebíkem a třetím Šnekem. 
Dubnové Gurmánské hody s Hesperií a rodiči opět ukázali stále se zvyšující kvalitu, 
vítězství si odnesl rodinný klan Motýla a Kukly s jejich loupežnickou kuchyní. Není čas 
panstvo zase někdy urvat vítězství na naší stranu? Mám trochu strach, že mnou při 
akademiích velebená avantgarda našla u vás ohlas i při vaření.  
Místo klasického květnového střediskového srazu letos vyrážíme na sraz celého obvodu 
Prahy 10 do nám již známého Měsíčního údolí u Vlašimi.  
Konečně opět tábor, na nějž odjíždí čtyřčlenné vedení, Kaňata a Rysi s šesti členy a o 
týden později historicky nejpočetnější osmičlenná Vlčata. Zapomněl jsem na někoho? 
Během roku trochu spící roveři odjíždí na tábor s hlavním úkolem: uspořádat akční 
etapovku o křížových výpravách. Celkem nás tedy bylo 26. 
Loňskou chybu ubytovat všechny Vlčata do jednoho týpka jsme naštěstí nezopakovali, 
jejich počet nám to ani technicky nedovolil. Když jsem však na jaře ostatním navrhnul, 
aby Vlčata měla samostatně službu v kuchyni, zbylé vedení polil pot. Až Jardův 
argument, že to aspoň podpoří družinového ducha, když díky tomu nebudeme muset 
družiny na službu dělit, tento návrh potvrdil. Je vidět, že máme pro strach uděláno. 
S Vlčaty tedy do kuchyně nastupují vždy dva vedoucí služby, jeden vaří a druhý se 
snaží Vlčata držet co nejdál od kuchyně.  
Po pěti letech se opět chystáme uspořádat „Závod ptačích mužů“,  každoroční výjezd 
na Orongo do Stráže u Tachova tedy prodlužujeme na dva dny. První den jsou mezi 
členy přijati Merlin, Brejloun a Jim a mezi Vlčata Rohlík, Skřítek, Říp a Kuba. Druhý 
den ráno už borci vybíhají z Oronga směrem k rybníku, aby na druhém břehu nalezli 
ptačí vejce. Závěrečný boj o titul se rozhoduje mezi Opicí, Methanem a Hřebíkem. Sám 
Make Make snad zasáhl, když Opice těsně před cílem vejce rozbíjí  a vítězství si tak 
připisuje Methan. Doplňuje tak řadu vítězů (Kiwiho z roku 1996 a Aidama z roku 2001) 
na tři. Společně s vítězstvím Methan získává i titul Ariki Mau a nikdo ho až do konce 
tábora nesmí oslovit jinak. Když si uvědomíme, že s k tomu vázal i zákaz šlápnutí na 
jeho stín a dotknutí se jakékoliv části jeho těla, dokážete si jistě představit, jak byl Ariki 
Mau mezi mužstvem oblíben.  
S klidem statistika mohu konstatovat, že letošek skutečně můžeme nazvat rokem 
Methana. Sledujte sami: družina Rysů pod jeho vedením vzkvétá, všechny Zlaté stuhy 
mezi rádci během roku i na táboře, vítězství v 10. ročníku triatlonu Paperman, vítězství 
v závodě Ptačích mužů. Co mu ještě chybí k tzv. Grandslamu (Paperman, Mistr 
uzlování a vítěz celoročního bodování)? Vítězství v celoročním bodování 10. roku mu 
vzal Opice. Mistra uzlování se pro nemoc nezúčastnil. Takže dokáže Methan během 11. 
roku doplnit grandslamisty Kejchala a Maďara? Nebo mu v tom zabrání Opice, který 
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s trochou smůly přišel o vítězství jak v Ptačím mužovi, tak v Papermanu. Nebo to bude 
úplně jinak? 
Dost však velebení jednoho muže, sledujme boje v etapové hře při cestě k dobytí 

Jeruzaléma. S přepady Saracénů, 
šachovými boji, stavbou vorů, atd. si 
nejlépe poradila Káňata a vyrážejí tak 
s hodinovým náskokem před Rysy 
k Jeruzalému. Stop! Podívejme se do 
zákulisí tohoto poklidného dne (čtvrtek 
20. července), úkoly pro vedení: v lese 
postavit Jeruzalém a odpoledne ho bránit 
před křižáky, dovézt Vlčata do poloviny 
cesty za ves Žebráky, dovézt Světlušky 
do vísky Ostrůvek, na vrch Šelmberk 
dodat borce představujícího krále 
Richarda pro závěr etapovky holek, 
zajistit příjezd kováře a čajovníků se 
stavbou jejich stanu (letošní táborové 
překvapení), no a taky uvařit večeři 
během nepřítomnosti členstva v táboře. 
Jo a zapomněl jsem, že musíme zajet na 
nákup do Tachova. Super, takovéto 
manažersko-logistické oříšky miluji. Je 
nás 7 i s Upírem, máme motorovou pilu, 
dvě auta a 4 vysílačky, takže pohoda, 

všechno klaplo. Rysi na své cestě předhonili bloudící Káňata a po hodinovém boji 
dobývají bránu Jeruzaléma, o vítězství v letošní etapovce je rozhodnuto. Pak už jen 
návštěvák, který trávíme povětšinou v kovárně a zbývá odsouhlasit název tábora 

„Jeruzalém“. 10. rok je za námi.  


