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Znovu upozorňuji, že některé články jsou zvlášť pro holky a zvlášť pro kluky. Jedná 
se zejména o plány akcí a bodování. Pro koho je článek určen poznáte podle toho, 
jaký je u článku znak. Tedy pro kluky to je  a pro holky  
Sledujte to pozorně, nebo se může stát, 
že vyrazíte na sraz na špatný sraz a zmeškáte tak výpravu. 
Podzimniny jsme nakonec přežili všichni, někdo, jak jsem slyšel, je trochu 
nemocnej, tak se koukejte dát do pořádku, protože nás za chvíli čeká Akademie. 
Pro ty z vás, kteří nevědí o co se jedná, to tady vysvětlím. Akademie je tradičná 
událost ze začátku prosince, kdy každý oddíl ze střediska nacvičí divadelní scénku, 
které si pak předvádíme. Na tuto akci jsou zvaní všichni rodiče a další rodinní 
příslušníci, současní a bývalí členi… 
 
 
Hádankář 
Tak minule Honza nad drakem zvítězil a nad hádankou zas Romeo a Čapulka, který 
si vysloužil sladkou odměnu.. Jedno z možných řešení je: 1oc, 2oc, 1oc, 2oc, 
1oc, 2oc, 2hl, 2hl a 2hl (oc=ocas, hl=hlava) a drak umírá… 
 
Vašim dnešním úkolem bude poznat známá přísloví: 
1) Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellu, působí 

erozi na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie. 
2) Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzená gravitační silou, svou 

dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její 
dráhy ) se blíží k nule. 

3) Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické 
veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, 
jímž se části materiálu od sebe oddělují.  

4) Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na 
povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.  

5) Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž 
znásobuješ své vlastní ego. 

6) Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci 
světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.  

7) Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém 
rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s 
držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním 
držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty. 

8) Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového 
pečiva, působícího obezitu obyvatelstva. 



 

 3 

PŘÍBĚH ODDÍLOVOVÉHO ZNAKU  
 Čepice, trička, dorty, pádlo, ... Tam všude můžeme nalézt vyobrazení tajemného 
obličeje. Snad každý nováček dnes ví, že se jedná o znak oddílu ORONGO. Většina 
tuší, že se mu říká Make-Make. Název znaku znají i Mikovi tříletí synové. Pojďme se 
podívat, jakou pouť náš znak za 10 let činnosti prošel. V červnu 1996 jsme s Krtkem 
chystali táborovou etapovku o Velikonočním ostrově, tou dobou ještě oddíly MT a BB 
fungovali samostatně a my netušili, že naše etapovka přinese název i novému oddílu.  
V knihách jsme se dočetli, že 
Make-Make byl první mýtický 
člověk, který na Velikonoční 
ostrov připlul a od té doby ho 
tamější lidé uctívají jako boha. 
Na etapovku jsou třeba různé 
rekvizity, na kterých se 
samozřejmě objevil i Make-
Make. Jeho podobu jsme 
převzali z knihy Ing. Pavla 
Pavla „Rapa Nui“. Jak jsme se 
o pár let později při promítání 
fotek z Velikonočního ostrova 
od cestovatele Miloše Podpěry 
dozvěděli, není to jediné možné vyobrazení Make-Makeho. A tak se u nás Make-Make 
poprvé objevil na posvátném pádle, které vytvořil Krtek opět podle knihy „Rapa Nui“. 
Pokud si však dobře vzpomínám na originále Make-Makeho nenajdeme, to Krtek pouze 
zaplnil volné místo na jednom konci pádla. Druhé vyobrazení jsem umístil na plátěnou 
mapu Velikonočního ostrova, která po táboře 1996 slouží jako potah nástěnky 
v Taškentu. Dlouhé rozhovory o názvu našeho budoucího sloučeného oddílu utnul snad 
sám Make-Make, když nad námi bděl jeden táborový večer. Padlo slovo Orongo a za 10 

minut už jsme s Hejkalem nad 
pádlem ve vedlejším týpku 
plánovali, jak se nový znak bude 
pěkně vyjímat na oddílových 
trikách. Na ty jsme si bohužel 
museli ještě pár let počkat, až do 
střediskového srazu u Rakovníka 
v květnu roku 2000, kam nám je 
dovezl Wimpy. Další místo odkud 
na nás Make-Make bděl byla 
oddílová listina, kterou hned po 
táboře 1996 vytvořil Mravenec. 
Střep mezitím pracoval na 
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nástěnné verzi znaku, která na nás v Taškentu zhlíží dodnes. A pak už to šlo ráz na ráz. 
Titulní stránka 1. kroniky opět od Střepa. Ještě na podzim 1996 jsme stihli vyrobit 
nášivky na kroj. Skautské košile už nepoužíváme, nášivky však ano. Ty se vyjímají na 
šátku všem, kteří u nás složili skautský slib. Náš fetišismus se nedal zastavit, od 
podzimnin 2001 zdobí kamenná tvář vrchol Králického Sněžníku. Když jsme ve větru 
a mlze dokončili obvodový kruh, ozval se někdo: „Tak a máme 1 oko!“ O vánocích 

2002 ho na zamrzlém rybníce 
v Dobříší následoval další, 
tentokrát vydupaný ve sněhu. „Je 
čas!“ poprvé, při sundání a 
nandání oddílových čepic, 
slyšelo 7 účastníku cyklojízdy do 
Prahy na konci tábora 2004. O 
rok později oddílové čepice 
doplnily malé výšivky 
v družinových barvách, tu 
dostane každý borec, který 
s námi absolvuje celý tábor. 
Make-Make z šišek se objevil 

na lesní cestě v okolí Zvonu při puťáku ve stejném roce. Zapomněl jsem na něco? A co 
dorty při oslavě 5. a 10. narozenin? Doufejme tedy, že nám Make-Make zachová přízeň 
a bude bdít nad činností našeho 
oddílu i nadále. 
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PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD 2006  
9.11. družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Káňata v Taškentu 
16.11. družinovky – nejsou!! odjíždí se na výpravu 
16. – 19.11. – 142. výprava – bez vlčat 

Odjezd bude v čtvrtek 16.11. (není schůzka). Sraz je na konečné linky B na 
Černém mostě v 16:40. Do družiny si vemte busolu, družinové jídlo. Není 
nutné si brát ešusy, je tam nádobí. 
S sebou: věci na vícedenní výpravu (spíme v chatě), teplé oblečení, přezůvky 
do chaty, 300 Kč, plavky a ručník ( možná půjdeme do bazénu). Výpravu je 
potřeba zaplatit na schůzce 10.11, protože se musí koupit místenky. 
Návrat v neděli v 17:25 na Florenc. Výpravu vede Jarda 

23.11. nacvičování Akademie v Sedmidomkách 
 pro družiny i vlčata od 16.30 do 18.30 
30.11. nacvičování Akademie v Sedmidomkách 
 pro družiny i vlčata od 16.30 do 18.30 
2.12. AKADEMIE – divadelní představení pro rodiče a známé 
 Generálka - Sraz: 9:00 v Sedmidomkách, konec do 12:00 – před Akademií stihnete 

ještě zajít domů na oběd, s sebou: kostýmy a rekvizity 
Akademie - Sraz: 14.00 před školou u Vršovického nádraží, na Akademii jdeme 
v oddílových trikách, s sebou: kostýmy a rekvizity na akademii, příchod rodičů a jiných 
diváků ve 14.30, konec v 18.00. 

7.12.- 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. 

 
 
 
 
Nezmarova slova: 
Po celkem úspěšné oslavě 10 let našeho oddílu nás čeká další trochu organizačně 
náročnější akce- Akademie. Kdo neví o co jde, tak je to výjimečná možnost, k ukázání 
svých divadelních schopností před zbytkem střediska a před rodiči. Ještě není jisté, co 
budeme letos hrát, takže se všichni zamyslete nad scénářem. Snad letos zahrajeme lepší 
divadlo než loni. Kolem Akademie se bude točit program celý listopad, abychom si to 
pořádně nacvičili. 
Další věc, kterou jsem si uvědomil, že ještě neznají všichni, je akce za odměnu. Jedná se 
o výjimečnou akci, kam smí pouze výherci bodování, případně borci se stovkařem. 
Z podzimnin zbyly nějaké peníze. Po úvaze jestli je vracet, nebo udělat levnější příští 
výpravu, jsme se rozhodli pro druhou možnost. Takže příští výprava bude o 150Kč 
levnější. Vlčata, která na tuto výpravu jet nemohou, protože je jen pro družiny, budou 
mít levnější vánoční výpravu. 

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 – 
LISTOPAD 06 

 
Ahojte holčiny 
Podzimninovou vědeckou expedici na ostrov Kruss máme úspěšně za námi a o to více 
se nám přiblížila další významná událost. Významná zvláště proto, že nás kvůli ní čeká 
všechny spousta práce a připravování, za které pak (doufejme) přijde zasloužená 
odměna ve formě (dlouhého a hlasitého) potlesku.. Samozřejmě píšu o Akademii, snad 
nejkulturnější oddílové akci vůbec. Všechny listopadové schůzky snad kromě oddílovky 
pro Vážky budou hlavně o vymýšlení a nacvičování divadelního představení, které 
ovšem musíme taktéž vymyslet. Takže hurá do toho, každý nápad je vítán. 
 
Takto bude vypadat plán akcí na listopad: 
1.11. Oddílovka, která právě končí (případně už byla) 
8.11. Družinovka, Taškentská, Vážky 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Janča 
15.11. Družinovka Taškentská, Vážky 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Káťa  
17.-19.11. VÝPRAVA s Myškou pojedeme do Dolan, což je vesnička kousek od  

Prahy. Budeme hlavně nacvičovat nepříjemně se blížící Akademii... 
Sraz v pátek v 9:25 na Masarykově nádraží u pokladen (původně jsem chtěla sraz  
později, ať se vyspíme, když je ten svátek, ale to by muselo být až moc pozdě) 
Návrat v neděli v 16:23 tamtéž 
S sebou: teplé oblečení, spacák+karimatku, přezůvky do chaty. Jídlo bych 
nejraději udělala celé společné, (společné večeře budou) – co myslíte? 
Kolik s sebou peněz: záleží na tom jídlu, počítejte kolem 100Kč 

22.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Elí 
29.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Ifka 
2.12. AKADEMIE – divadelní představené pro rodiče a známé. 

Pro účinkující: sraz už v 9:00 v Taškentu na generální zkoušku a poslední 
dopilovávání, takže kostýmy a rekvizity s sebou. Skončily bychom ve 12:00, 
kdy můžete zajít domů na oběd a sejdeme se potom ve 14:00 před školou 
v Vršovického nádraží, v oddílových trikách a hlavně opravdu všemi 
rekvizitami.  
Pro diváky: budeme se na vás těšit ve 14:30 ve škole, konec představení bude 
v 18:00 

6.12. Oddílovka,  pro všechny 16:00 – 18:00,, nezapomeňte oddílová trička   
(novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Káťa 
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Bodování 
Udělám tu takové malé shrnutí všeho okolo bodování, hlavně pro 
novačky, pro které právě skončilo první bodovací období, aby měly jasno, co se 
děje.  
Všechny oddílové akce jsou bodované – za účast, hry, chování.. Kdo za bodovací 
období (vždy dva měsíce) má nejvíc bodů, získává „Zlatou stuhu“ (a obvykle i 
nějakou drobnost) a za 100% účast na akcích se zase získává 
„Stovkař“ (a účast na akci za odměnu). Tentokrát to dopadlo takto: 
 

  6.9 13.9 
15.-
17.9 20.9 27.9 4.10 7.10 11.10 18.10

25.- 
29.10

stezka 
kronika

cel 
kem % 

Lotka 9 10 o o 10 o o o 10 33   72 50 
Luisa 10 9 o o 10 o o o o 35 5 69 40 
Áňa n n o 10 o o o 10 o 33   53 30 
Zůza 10 n o o 10 10 o 9 10 34 2 85 60 
Motýl 8 9 15 10 o 9 15 9 10 33 6 124 90 

Mandelinka 9 9 24 10 10 10 15 9 9 38 6 149 100 
Maru - - - - - - - - - 35   35 10 

Deli 10 8 30 9 o 9 14 10 9 37 6 142 90 

Bára 9 10 o 9 10 n n n o o   38 40 
Kukla 10 9 14 9 9 10 14 8 9 35   127 100 
Zita - 10 14 8 6 9 13 9 9 26 12 115 100 

Adélka 9 9 15 8 8 9 n 9 9 26   102 90 
 
 

BODOVÁNÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2006 
 

VLČATA DOCHÁZKA 
pořadí   body vše víkendy 

          

1 Skřítek 180 100% 100%
2 Rohlík 126 78% 75%
3 Říp 123 78% 75%
4 Kačer 83 67% 50%
4 Marcel 83 67% 25%
6 Michal 81 67% 75%
7 Dominik 57 56% 25%

Akce za odměnu: Sraz bude v 
úterý 7.11. v 16:15 na stanici 
metra Strašnická. Jdeme hrát 
bowling. 
 
Nárok na akci za odměnu, mají ti, 
kteří buď vyhráli bodování (1. 
místo v družině) nebo získali 
Stovkaře (za celé bodovací období 
nezmeškali jedinou akci = mají 
100% docházku).
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POŘADÍ   oddílové družinové DOCHÁZKA 
v oddíle   body pořadí body vše víkendy 

              

1 Housenka 289 1.Medvěd 230 100% 100% 
2 Methan 282 1.rádce 228 100% 100% 
3 Stopař 278 2.Medvěd 219 100% 100% 
4 Merlin 266 1.Rys 203 89% 100% 
5 Romeo 260 1.Káně 200 100% 100% 
6 Kuba 259 2.Rys 197 89% 100% 
7 Hřebík 253 2.rádce 183 100% 100% 
8 Šnek 249 3.rádce 185 100% 100% 
9 Opice 244 2.Káně 195 89% 100% 

10 Hajný 238 3.Káně 185 100% 100% 
11 Brejloun 214 4.Káně 170 89% 75% 
12 Dan 145 3.Rys 112 33% 50% 
13 Jim 126 3.Medvěd 82 44% 50% 

 
 

 
 
V letošním roce, který zkraje roku byl nabit přípravou oslav 10 let Oronga, se 
dostáváme k celoroční etapové hře. Přesuneme se o nějakých 65 let zpět do doby 2. 
světové války. Letos na podzim budete 
instruktory připraveni k výsadku do Čech. 
V Protektorátu vás čeká navázání spojení 
s domácím odbojem a sabotážní akce vůči 
okupantům.  
V výcvikových střediscích se zkodonalíte 
v používání zbraní, výbušnin, používání 
vysílaček a stanete se psychicky i fyzicky 
odolnější. Do vašich Výcvikových záznamů 
se bude vše zapisovat, proto je nikde 
neztraťte. Vaše skvělé výsledky využijete na 
jaře po vysazení v Čechách, kde se změní 
v životy. Životy budete potřebovat v boji 
s okupanty.  
Pro zdárné splnění úkolů v Protektorátu je 
níže první cvičení: 
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 „Důležitou součástí kurzu v STS 25 představoval spojovací výcvik. Byl povinný 
pro všechny frekventanty a obsahoval zejména výuku Morseovy abecedy a 
práci s radiostanicemi. Mezi stanice používané paravýsadky patřil typ MARK V. 
Po odhalení radiostanice SPARTA 1 došlo v polovině října k likvidaci téměř 
celého vedení odbojové organizace ÚVOD, což přivedlo gestapo až 
k parašutistovi Františku Pavelkovi. Operace PERCENTAGE tak skončila 
neúspěšně, což ovlivnilo i odložení odletu skupiny ANTHROPOID. Ztráta 
spojení s domácím odbojem vedla zpravodajský odbor v Londýně k 
upřednostnění programu SILVER. Ten měl prostřednictvím dvou skupin 
vysazených v protektorátu obnovit životně důležité spojení mezi domácím 
odbojem a zahraničním ústředím v Londýně. Informace o běžném každodenním 
životě sloužily pro přípravu parašutistů. Nejdůležitější pochopitelně byla hlášení 
o změnách protektorátních průkazů.“ 
 
1941 sloužila k komunikaci na velké vzdálenosti pošta a telefony, které se nemohly 
používat, protože byly pod dozorem nacistů. K dorozumívání mezi odbojem v Čechách 
a exilovou vládou v Londýně sloužila radiotelegrafie. V naší době je nejpoužívanější 
Internet a email. Doba pokročila a tyto způsoby jsou mnohem rychlejší. Vaším úkolem, 
pro tento měsíc bude vycvičit se v používaní tohoto moderního prostředku. Níže máte 
návod jak se dostat do vašich mailových stránek. Procvičte se v tomto úkolu dobře, 
protože ústředí s vámi bude touto formou možná nuceno komunikovat, aby neohrozilo 
vaše životy, až budete vysazeni v Protektoráte.    
 
Přístup k oddílové mailové schránce: 
Buď přes http://mail.orongo.cz/ nebo přes oddílové stránky, kde je v levé části odkaz.  
Zobrazí se vám přihlašovací stránka. Do položky uživatel napíšete svoji přezdívku bez 
háčků a čárek, hned za to zavináč, který můžete napsat např. stiskem kláves pravý Alt a 
V. Nebo použijte na anglické klávesnici Alt + 64. Za zavináče napište orongo.cz. Do 
hesla znovu napište svoji přezdívku a kliknete přihlásit.  
Tak například Kapucák by se přihlásil: Uživatel: kapucak@orongo.cz 
 Heslo : kapucak  
V schránce potom najdete další pokyny, tak si nezapomeňte přečíst tu zprávu, která vám 
tam přišla. 
 
 
 
Listopadoví oslavenci 
Hned první listopadový den máme dva oslavence: Opici a Filipa, kteří tedy 1.11. 
oslaví 11. narozeniny. Další dva máme 13.11. - Deli bude 9 let a Merlinovi 11. 
Sedmnácté narozeniny oslaví 22.11. Maďar a poslední je pro tento měsíc Horal, 
kterému bude 26. třináct. Přejeme vše nej... 
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Akce pro starší-Lužické hory 28.9-1.10 
Tato akce pro mě začala velmi nepříjemně a to díky tomu, že Nezmar mi nezavolal kvůli 
změně času srazu, a tak jsem čekal na Čerňáku o hodinu dřív. Když jsme konečně nejhorším 
možným autobusem dojeli do Liberce ujela nám tramvaj, to znamenalo dostat se pěšky přes 
Liberec, když jsme došli k dolní stanici lanovky na Ještěd zjistili jsme ztracení Janči a Ifky 
nakonec jsme se šťastně shledali a mohli vyrazit okolo staré bobové dráhy na sedlo Výpřež. 
Nahoře jsme na sebe počkali a vyrazili po červené, která nás vedla po celou dobu na Dánské 
kameny. Tam jsme neúměrně dlouhou dobu jedli a poté jsme šli dál po Ještědském hřebenu, 
prošli jsme dvě sedla- jedno silniční a druhé s kapličkou. Pořád jsme šli pěknou zalesněnou 
krajinou a nešťastnou shodou náhod jsme podešli vrchol Velký Vápenný. Pod ním jsme 
nabrali vodu a pomalu se začalo stmívat. Tento den jsme ještě šli okolo lezeckých skal 
Havran a museli jsme přejít silnici, ale kousek za ní už jsme si stavěli přístřešky a jedli moje 
tříkilové polévky.Ráno holky došly pozdě na snídani, tak nám ujedli kus oběda. Tento den 
jsme se konečně dostali do CHKO Lužické hory a hned jsme začali stoupat. Na odbočce na 
Sloní kameny jsme se na ně my kluci šli kouknout, byli to obrovské pískovcové balvany na 
které se dalo i vylézt. Když jsme se vrátili k holkám šli jsme dál po pěkném hřebenu se 
smíšenými porosty a množstvím skalek. Touto krajinou jsme došli až do vesničky Horní 
sedlo. Tam jsme se znovu rozdělili a my kluci šli po hřebenu okolo skal a holky šly po 
úbočí. Shledali jsme se pod Popovou skálou na kterou jsme se dostali a nejdřív tam byl 
Nezmar, který to vzal azimutem. Byl z ní pěkný výhled a byl u ní i dobrý oběd. Pak jsme se 
vydali zpět na červenou ale když jsme jí chtěli najít dostali jsme se až na hranici 
s Německem, ale za chvíli červenou nacházíme a jdeme po ní až do Petrovic. Z nich pak 
dobýváme vrch Sokol na kterém rozbíjíme naše ležení. Po večeři hrajeme mafii, ale každý 
kdo mě zná si zcela jistě dobře domyslí jak jsem v ní skončil…Ráno vyrážíme na vrchol 
Hvozd, který leží na hranicích. Dobýváme ho. Dál musíme jít dolů přes vesnice a to proto 
abychom zase šli do kopce na nejvyšší horu 
Lužických hor LUŽ, je to opravdu KOPEC a my 
ho vycházíme z německé strany. Nahoře je 
nádherně, jen škoda oparu. Po obědě si dopřáváme 
kofolu, kterou překvapil Nezmar. Dole pod Lužem 
musíme projít vesnici a pak scházíme k nádrži 
Naděje. Večer jsme se v ní svlažili a já s Jardou 
jsme si postavili přístřešky. Večer ještě Nezmar a 
Káťa s Jančou odcházejí dál a po zbytek výpravy 
jsme je již neviděli.Ráno nás překvapuje slejvák, a 
proto rychle balíme a odcházíme. Jdeme okolo 
ledové jeskyně a Milštejna tam je skalní brána. Na 
oboje jdu já a na Milštejn jde i Tkanička. Po 
projití jedné vesnice si dáváme snídani a po projití 
Svoru stoupáme na Klíč. Na úplný vrchol jdu 
pouze já a Jarda a všude okolo jen mlha. Pak už 
scházíme do Nového Boru a autobusem odjíždíme 
do Prahy.   Methan
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Pikantnosti z roverské akce aneb : 
„Kdo není mokrý je proti nám.“ 

 
Újmy na zdraví: Nezmimu ruplo v bedně a začal raketovým 
deštníkem dobývat již přes 60 let prázdný bunkr; Ifku tlačil malíček; 
Krokovi se rozešly nožky a proto kráčel co jen to šlo; Ifka krvavě 
zmasakrovala Kátino klíště; Janča trpí přehnanou otužilostí a 
v ledovém jezeře se vesele cachtá; Luise se vůbec nemastí 
vlasy...(ZÁVIST!!!) 
 
Nevšední zážitky: Nejvyšší konstruktér nám přehnaně přál, až na 
nedělní ráno si připravil pořádnou smršť, aby to vykompenzoval(to 
ovšem nevěděl, že jsme zažili 81 a nic nás jen tak nerozhází); Lotka 
stírá Tkaničkovo ego; Tkanička testoval promokavost spacáku a po 
čtvrt hodině největšího slejváku usoudil, že je zcela mokrý (=durch) a 
mohl by vylézt; Methan vymýšlel trasu:našel na mapě dva 
nejvzdálenější body a mezi nimi nejvíce nahuštěné vrstevnice; 
Nezmar všem vytřel zrak, když po třech dnech cesty(a pití čisté H2O) 
jeho zázračné ručičky vyndaly z batohu originální kofolu; Káťa, Janča 
a Nezmar (ti největší drsňáci) se dali na noční přechod hor, strašili 
turisty, potkali vandráky, málem i kamzíka a nakonec perfektně a 
dokonale zmokli; kvůli zhoršeným meteorologickým podmínkám se 
Jardovi nepovedlo dát Ifce pusu a musel se spokojit jen s políbením 
její pláštěnky; Nezmar se nemohl dočkat, až bude moci vytáhnout 
své paraplíčko a když ona chvíle nastala, tak stejně zmoknul; 
Dáváme si obídky na horách a potkáváme dědu, na jehož hůl poté 
Jáda ryje znak Oronga; Hesperky se snažily vytvořit signalizační 
stopu v podobě Make-Makeho, místo toho však vyrobily 
osmiúhelníkatého vietnamského příslušníka, obývajícího ilegálně naše 
území tržnicových sítí; Nenažraní Orongáči pozřeli žabí snídani, načež 
žáby spapaly orongáčský obídek; Janča s Ifkou se suverénně ztrácí, 
ptají se němce na cestu a aniž by porozuměly jedinému slovu 
bezproblémově cestu nacházejí; Ifka se zamilovala do 
Nezmiho...Godhaje!; Tkanička všechny válcuje se svým Egem a 
Arnoštem při slovní kopané; Poprvé v historii je na výpravě více žen 
než mužů a tak dochází ke kruté demokracii(viz. ženy se šlechtí, kluci 
běhaj);  
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Zdoláná místa: Liberec,sedlo u Ještěda,Sokol,Luž,Hvozd,Klíč,Nový 
Bor,Německo...  
 
Hlášky: 
Jarda za největší průtrže u rozvodněné nebezpečné nádrže: 

„Víte jak se jmenuje tahle přehrada? NADĚJE!“                                 
Ifka vypráví ftípek: „Víte jaký je rozdíl mezi chlapou a mlhem? 

Ehm,teda mezi chlapem a mlhem...?“ 
Jarda: „Kdo může za to, že začalo pršet?“ 
Zbylí pozůstalí:[Káti dodatek: „ty trapný...“ (Ifky dodatek: „Neberte 

v potaz Káti dodatky.“)] „Nezmar!“ 
Metty: „Já si chtěl jenom zahrát!“ 
Tkanička: „Já bych chtěl obvinit Lotku,protože je taková tichá...“ 
Lotka: „No a co?Ty seš zase moc upovídanej.“ 
Mettyho nejoblíbenější a nejčastěji používaná hláška: 

„Jdeme,ne?“ 
Debatní hláška: „Co je lepší?Porcelán,kláda nebo bobek?“ 
Ifka komunikuje německy na ochotné důchodce: „Wir haben 

viele Flaschen.“ 
 
P.S. 
Hláška při psaní pikantností:  
 Káťa: „Nezmar řekl nějakou blbost za Arnoštem,co to bylo? Začínalo 
to na T a znělo to nějak cinky...“ 
Ifka po dlouhé úvaze: „Tomb rider?“  
Po ještě delší úvaze: „Taťána?“ 
Třetí fáze Ifčinýho výmazu: „A nebyla to náhodou Milada?“ 
     ©   Ifka & Káťa 2006 
 
 

 
Pikantnosti z Elízčiny výprafky do 

svatého Jána pod Skalou 
 

Újmy na zdraví: Deli šla málem na ježka, když se jí holky chorošky pokusily 
vytvořit na hlavě přírodní dredy s bodlákovou příměsí; Elíza se nám postupně sklátila 
k zemi a málem při tom pukla smíchy; Myška už nesimuluje!!! 
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Nevšední zážitky: Při prozkoumávání tajemné jeskyně 
nás míjí rozjetí čtyřkoláci; Zita se nezalekne ani 13 kilometrů 
náročné trasy a jako jediná novačka jí úspěšně zdolává; 
Mandelinka všechny honí a skóruje se svými kytičkami; Ifka si 
ráda zaběhá, aby prozkoumala Kátinýho profesora na latinu – 
Otíka; prestižní anketu Hespeda vyhrává oslík a předhání tak i 
Elízku; Lámeme rekordy – na výpravě se nás sešlo 11!; Opět se 
cesty Hesperie a Oronga křižují - Adélka se potkává s hochy na 
Vršovickém nádraží a tak nestíhá sraz na nádraží Hlavním, odkud 
nám jede vlak; Motýl ustavičně lítal za Myškou a dožadoval se 
kytiček; 
 
Zdolaná místa: Srbsko,Karlštejnsko,Svatý Ján pod Skalou 
 
Hlášky:Elíza: „Píše se s dětmi nebo s dětma?“ 

Ifka: „S nebo Z?“ 
Kukla popisuje svoje rodiče: „Tatínek je pan Motýl a maminka je paní 
Kukla.“ 
Ifka mluví do budoucnosti: „Tak co manžel,to je ten slavnej baseballista?“ 
Luisa: „No jasně,ten je fakt dobrej...“ 
Ifka: „To bylo dobrý jak teďka naráz vyautoval dva hráče...“ 
Luisa: „Ty se koukáš na Novu,co?“ 

 
      ©  Ifka & Káťa 2006 
 
 P.S. Káťa: „ Nezlobte se za ten kýčovitej kříž,Ifka měla ideu...“ 
 Ifka: „To není jentak obyčejnej kříž,ale kříž sv.Jána!“ 
 
 

LIŠÁKOVY PLKY 
Počátkem minulého měsíce nás čekala veliká událost – Oslava 10. narozenin našeho 
oddílu. Pozvánku dostali všichni, kteří s námi kdy byli na táboře a potom borci, kteří 
působili u našich oddílových předchůdců a bez kterých by ORONGO nemohlo vůbec 
vzniknout (např. Wimpy, Mýval, ...). Tedy zhruba 90 lidí. Pokud jsem dobře počítal, tak 
se nás v průběhu večera v Sedmidomkách sešlo celkem 46. Myslím, že to můžeme 
považovat za úspěch. Škoda jen, že nepřišel nikdo "neočekávaný", tedy lidé s kterými 
už nejsme moc v kontaktu (např. Koumes, Siréna, Kapucák, Jacek, Dadák, ...). 
Díky všem, co pomáhali při přípravě a doufám, že se podobným způsobem sejdeme 
třeba za 5 let a oddílových odchovanců přijde více. 


