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tak tu máme zase nový měsíc a nové vydání našeho časopisu. Po minulé bídě to
dnes vypadá trochu lépe, ale určitě by toho šlo ještě spoustu zlepšit. Dohodli
jsme se, že každé družině bude vyhrazena jedna stránka, kterou bude moci
zaplnit podle vlastního uvážení. Pár věci se do redakce dostalo, ale opravdu
nevím, jestli medvědí tři věty vystačí na celou stránku? A kampak se asi
zatoulal článek od Káňat?
Ještě chci upozornit na jednu změnu v plánu akcí. Jedná se o březnové
víkendové akce, které se prohodí, tudíž výprava bude o víkendu 3.-4.3. a Hra po
Praze s Brigádou se posunou až na 24. a 25. března.
A teď už přeju příjemné čtení…
jo ještě titulní fotka je ze zimního táboření starších…

"Spolu s ANTHROPOIDEM byla v noci z 28. na 29. prosince 1941 vysazena i
paraskupina SILVER A ve složení nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef
Valčík a svobodník Jiří Potůček. Dostala za úkol vyhledat vedoucí činitele
domácího odboje a obnovit radiotelegrafické spojení s Londýnem. SILVER A
operoval hlavně na Pardubicku, kde se mohl opřít o rozsáhlou sít ilegálních
spolupracovník·, kteří se nejen starali o jeho ukrývání, ale především dodávali
cenné informace očekávané v londýnském ústředí."
Vašim úkolem bude v měsíci únoru, zjistit co nejvíce informací o paraskupině
ANTROPOID. Na březnové oddílovce, budete klást otázky ostatním družinám.
Vaše znalosti si prověříte sami navzájem i je ohodnotíte. Jaké prameny
použijete je jedno, buď knihy nebo internet. U každé informace si
poznamenejte, kde jste ji našli. Na otázku, kterou sami položíte jiné družině,
musíte znát odpověď.
Zdraví a schopnosti, které jste získali ve výcviku, nyní zhodnotí v protektorátu.
Život vám odečte vždy gestapo, když vás chytne při plnění úkolu nebo při
pobytu v Praze. Před Gestapem jste chráněni na schůzkách.

Únoroví oslavenci
V únoru moc oslavenců nemáme, ale pár jich je.. takže nejdříve 2.2. oslaví 22.
narozeniny Čapulka a 17.února bude slavit Jim 12. narozky. Přejeme vše nejlepší.
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LIŠÁKOVY PLKY
Středa
Ráno jsme se probudili na rozcvičku a poté byla snídaně. Pak byla hra. Po hře
oběd. A na oběd jsme měli jít všichni, prostě jako vždycky. Co bylo k obědu? To
si nepamatuji. Ale určitě to bylo dobré, jako vždy. Potom byla zase hra. Sice
nevím jaká, ale to neva, budu pokračovat. Večeře byla dobrá, chutnala mi, a
proto asi všem.
Opičák
Tak Kamza konečně dohnal Opičáka, aby napsal chybějící kroniku z letošního
tábora. Že si Opice úplně nevzpomínal, co se ve středu 26. července dělo, je ze
zápisu celkem zřejmé. Bylo dva dny před odjezdem, a tak bych odpolední
balení a vystěhovávání týpek hrou úplně nenazýval. Možná roveři mohli mluvit
o tom, že si s nimi náčelnictvo zahrává, když se jim před budíčkem pokusilo
zbourat týpko přímo nad hlavou. „Večeře byla dobrá, chutnala mi.“ Bodejť ne,
když jsi ji Opičáku vařil, ten den přebírali Rysi službu.
No, musím přiznat, že mne tento zápis docela pobavil, Opice nijak neskrývá, že
vůbec neví, co se ten den dělo. Už méně mne baví, že takových vzorových
zápisů hodících se na jakýkoliv den, jakéhokoliv tábora, či výpravy je v kronice
docela dost. Když jsem sepisoval historii oddílu, tak kronika bohužel nebyla
zdrojem informací jaké jsem potřeboval. Nešlo by, aby se pisatelé kronikových
zápisů, pokusili vystihnout, co se skutečně dělo? Pravidla zajímavé hry, že se
vítězstvím v etapě dostali Medvědi do čela etapovky o Irokézech, vystihnout
náladu v oddíle, čím oddíl žije, že den před akademií stále nevíme, co budeme
hrát, že Šnek se celou výpravu chlubil domorobo sáňkami, za což se mu
smějeme ještě teď. Kronikový zápis nemusí být pouze soupis, co se dělo, ale
může být formou mapy trasy s krátkými popisky. Nebo co takový fotocomics.
Pisatel by měl využít všeho, k čemu se na akci dostal: lístky z muzea, šifrovaná
zpráva, diplom, výsledkový tabulka, mapka, ...
Mezidružinové bodování

Minulý měsíc jsme se pokusili opět oživit mezidružinové bodování. Co se do
něj počítá? Body za všechny soutěže a hry mezi družinami na výpravách a
průměr z oddílových bodů na jednoho člena družiny. Takovou speciální soutěží
je družinová zkouška – soutěž, test, hra stejná pro všechny družiny. Tu pro
každou družinovku připraví vedoucí a podle pořadí za ni může družina dostat
15, 10 nebo 5 bodů. Tak se tužte, před táborem si vítězná družina bude moci
pověsit červené pero na její družinový štít.
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Nerad, píši smutné zprávy ... V
sobotu 13. ledna zemřel Olda
Němec. Málokdo z dnešních
členů si asi hned vzpomene,
kdo Olda byl, přestože se
stopami jeho působení se v
oddíle
potkáváme
všichni
dodnes. Někdy zjara roku 1990
se v nově vznikajícím středisku
proslýchalo: „Přišel nějakej
chlap, že chce vést Vlčata, je
mu asi 30 a jmenuje se Olda."
A on vlčácký oddíl skutečně
založil, vydržel u jeho vedení
přes 10 let a z jeho kluků
vytvořil skvělou partu, která se
schází dodnes. Bazz, Doktor,
Včelík by mohli vyprávět. A
nejen z kluků, i jejich rodiče
pořádali vlastní akce. Ani
nevíte, jak moc mne potěšilo, když jsem jich většinu viděl na Oldově
pohřbu. Tak tihle všichni se přišli s Oldou rozloučit. Jen málokdo
„cizí" do našich oddílů takhle zapadl. Znalec vojenské historie. Byl
to on, kdo mi v roce 1999 a 2003 radil při přípravě hry "Atentát na
Heydricha" a mnozí jste se s ním přímo setkali, když hrál odbojáře.
Asi naposled se s ním většina z nás potkala při prosincové Akademii,
tiše a nenápadně sledoval představení oddílů. Tichý a klidný takový
byl vždy, i když to v něm vřelo. „Kdybychom do toho směli
zasahovat, tak vám zpřerážím kosti", tohle mi s nevinným tichým
úsměvem řekl po našem přepadu nového Cariboo na táboře v roce
2001. Jak rád bych Oldo, abys mi ještě někdy zpřerážel kosti, ...
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Výprava 13.1.07 a MU
Na výpravu jsme odjížděli z Depa
Hostivař, jeli jsme autobusem na
Vyžlovku a šli jsme nejdřív po
silnici a okolo rybníka. Tam byli
vietnamci. Pak jsme vyrazili okolo
potoka do kopce, nahoře jsme
sehráli šiškovku a pokračovali po
žluté. Zanedlouho jsme si dali oběd
a vydali jsme se dál okolo posedu a
ten jsme i s částí družstva obléhali.
Naše kroky vedly dále lesem,
ve kterém jsme ztratili rovery. Po
jedné hře jsme šli dolů roklinkou a
dál po cestě až jsme se dostali do
chatové osady. Po přejití potoka
jsme museli zdolat ještě jeden
kopec, abychom se dostali na
zastávku autobusu. Na kopci jsme
také stačili potrénovat skoky a
pohodlným tempem jsme došli až
na zastávku. Autobus nás odvezl
zpátky na Depo a tam jsme se
rozešli s tím že se zítra sejdeme
v Sedmidomkách
na
Mistra
Uzlování.
Ráno jsme se skutečně sešli. Po
nějakých drobných pracích a po
uzavření sázek jsme konečně začali
uzlovat. Žádný rekord nepadl, ve
vlčatech vyhrál Říp a ve velkých
Methan. Byl to vydařený víkend.
Methan
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Deštino psaní:
Tak se nám konečně přihlásila zima a to nejen podle kalendáře. Když
tak v pondělí večer (nebo v úterý) začalo posněhávat rozhodně mně ani
v nejdivočejších snech nenapadlo, že by se dalo i v Praze sáňkovat. Když
jsem pak ve středu ráno viděla tu záplavu sněhu, řekla jsem si, že je škoda
toho nevyužít a nezajít do Grébovky na sáně. Jenže stihneme se domluvit?
V telegraf jsem moc nedoufala, navíc Myška nebyla až
do 11 hod
k zastižení…. O to víc mě překvapil výsledek, sáňkovat se šlo. Myslím, že
všichni prokázali, že jsou akce schopní a k zimním radovánkám svolní. Jen
mě mrzí, že jsem také nemohla jít. Především proto, že jsem neviděla jak se
Myšce rozpadly sáně, to je vidět, že je nedělal Šnekův strejda. Na závěr tedy
nezbývá, než pochválit funkčnost telegrafu a komunikace mezi členy v oddíle.
Pro příště začněte shánět brusle, zamrzne-li Hamerák půjdeme bruslit
a akce to bude asi stejně nečekaná jako ta minulý týden. Zatím si ale i tady u
nás na vesnici (Záběhlice) o ledu můžeme nechat pouze zdát.
Pro stovkaře: 5.1. jsme byly se stovkaři z období září – říjen, listopad
– prosinec (Zuzou, Mandelinkou, Kuklou, Luisou a Lotkou) v Imaxu na
Lovecké sezoně. Pro příště by to mohl být třeba bowling, laser game nebo co
třeba něco co mi navrhnete vy?
Dešťa

LUCERNA

program pro dívčí oddíl HESPERIA – ÚNOR 07

7.2. Oddílovka
10.2. výprava jednodenní s L.
14.2. Družinovka Valentýnovská, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 1617:30, vede Káťa
21. 2. schůzka není – jarní prázdniny!!!
28.2. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Janča
3.3. výprava jednodenní s L.
7.3. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00, nezapomeňte oddílová trička
(novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Myška, ze začátku
bude zpívání
Jistě jste si všimly změny: hra po Praze se přesouvá na 24.3., a navíc se jí zúčastní
celé středisko : ).
+ Připomínám těm, co nezaplatily příspěvky!

6

Tajemný Dům
Kapitola I. KOUPĚ DOMU
Dnes odjíždím z Londýna do Lnář, do malého „mírumilovného“ městečka. Koupili
jsme tam já a mých pět kamarádů malý domeček. A dnes se tam jedeme na týden
podívat.
Můj nejlepší přítel doktor Tom Hajer; má přítelkyně Mary Olsnová, povoláním
právnička; studentka filosofické fakulty Karin Taylorová; spisovatel románů David
Charles; operní zpěvačka Jane Vocnová a jsme dorazili do Lnář.
Naše první pocity z tohoto malého městečka byly šokující. Prázdné chodníky,
rozmlácená okna, žádný krám ani kino, prostě hrůza. Nakonec jsme došli k našemu
novému domu. Klíč byl pod rohožkou, jak stálo v dopise. Strčili jsme rezavý klíč
do zámku a dveře se skřípotem otevřely. V domě byla tma. Setkal jsem se
s pohledem Mary, měla v očích strach. Tom si důležitě zapálil doutník a odvážně
vkročil dovnitř. Ve tmě byla vidět jen špička rozžhaveného doutníku. Tom znovu
vytáhl zapalovač a zapálil svíci, která ležela na stole. V místnosti se rozsvítilo.
Stáli jsme uprostřed malé útulné kuchyňky. Ve dřezu bylo pár starých talířů, na
které dopadaly v pravidelných intervalech kapičky vody. Měl jsem žízeň, ale
neodvážil jsem se napít. Jane mě zatahala za rukáv a ukázala na stěnu, kde byl
pověšený obraz nějaké ženy. Po chvíli David navrhl, že se půjdeme ubytovat.
Ložnice byla v druhém patře. Jane zapálila oheň v krbu, když se k nám otočila, její
obličej byl celý od sazí. Zasmáli jsme se, ale ne na dlouho. V koutě se něco
pohnulo. David prohlásil, že to byla určitě jenom nějaká myš. V tom si Jane všimla
papírku na starém gramofonu.

....pokračování příště....
Luisa, Lotka, Maru, Zuza

Pan Lubomír Suchánek
Jílovská 5
místní kronikář

MEDVĚDI
Od té doby co se družiny rozdělili na Medvědy, Káňata a Rysi, je to lepší než ve
dvou družinách. Zůstali jsme ve složení - Šnek, Jim, Stopař a Housenka. Jsme
rádi, že napadl sníh a konečně můžeme jít spát (Medvědi).
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Foto z výpravy do Bělé pod Bezdězem, aneb rysí stránka v Orongongu

BEZDĚZ

Zasáhla nás vichřice

Methan a Skorocokoliv
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PLÁN AKCÍ NA ÚNOR 2007
8.2. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Káňata v Taškentu
15.2. TORZO družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Káňata a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Rysi v Taškentu
pro stovkaře stačí, aby jste se zúčastnili jen jedné TORZO schůzky, ale pokud se
objevíte na obou, bude to jedině dobře
22.2. TORZO družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu
1.3.- 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, . . .

16.ročník Mistra uzlování
14. ledna proběhl další ročník MU. V předkole bylo za úkol uvázat turbánek.
Půlka z deseti borců turbánek nezvládla a tak dostala penalizaci pěti minut. Tím
se šance na vítězství úspěšných borců značně zvýšila. Následuje první kolo - 7
základních uzlů. Ze začátku jde všechno dobře. Některé časy se blíží k rekordu,
ale žádný nepadá. První zádrhel je u rybářské spojky. Opice a Merlin tento uzel
nedokázali uvázat a tak vypadávají. Na konci prvního kola zůstávají čtyři borci
bez a čtyři s penalizací z předkola. Největší šance tedy zatím mají Methan,
Hřebík, Hajnej a Housenka. Po krátké přestávce pokračujeme s druhým kolem.
Stačí uvázat škoťák a autíčka poslepu. Oba uzle už tu jednou byly, tak by neměl
být problém. Ale co se nestalo. Z osmi borců jich půlka vypadává. Hajnej,
Brejloun a Stopař nezvládají už škoťák a Housenka vypadává uzel později pří
autíčkách. Poslední kolo, uvázat 3 uzle z 5 zadaných. Zbývají čtyři borci.
Methan s časem 35,31; Hřebík 57,31; Šnek 378,12 a Jim s časem 433,14. Tím je
skoro rozhodnuto. To ale kluci nevědí. Hřebík má tedy ještě šanci na první
místo, pokud by Methan toto kolo nezvládl. Aspoň tři uzle postupně uvazují
Methan, Hřebík i Šnek. Je tedy rozhodnuto. Výsledky jsou zatím tajné a tak se
Šnek strachuje o třetí místo a snaží se Jimovi zabránit v uvázání třetího uzle.
Konec pěti minut pro toto kolo a celého uzlování. Jim nakonec 3 uzle nezvládl a
tak se mu přičítá dalších pět minut. Mezi vlčaty je už dobojováno dávno. Těm
se počítají čtyři nejrychlejší uzle.
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Chvíli se ještě pracuje a uklízí a pak už přichází vyhlášení. A takovéto jsou
výsledky.
Nejdříve vlčata: 1. místo Říp, druhý je Skřítek a následují Rohlík a Michal.
1. místo Methan s časem 35,31 s ; 2. je Hřebík 57,31 s ; 3. Šnek 378,12 s a 4.
Jim 733,14 vteřin.
Na konec se tedy dostali 4 borci z původních 10. To není moc. A to ještě díky
tomu, že v roce 2003 došlo k úpravě pravidel a v předkole se nedá vypadnout.
Jinak by celého MU dokončili jen Methan a Hřebík. No doufám, že se příští rok
polepšíte.

A na závěr trochu zábavy…
Calvin & Hobbes

ORONGONG –Únor 2007, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Methan, Dešťa, Jarda, Luisa,
Lotka, Maru, Zuza
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 45 výtisků
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