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Už nás nebavilo psát stále stejné úvodníky o tom, že zas tu máme nové číslo a
přejeme hezké čtení... Tentokrát vám chceme popřát něco jiného a trochu jiným
způsobem a také jen někomu. Máme rádi chytré človíčky, takže jsme to neudělali
nijak jednoduše, ale kdo je šikovný, tak si určitě poradí, kdo ne...
Čtěte pozorně:
Jemnou síť mých veršování
prohledejte čile,
prozradím, že je v ní přání
do dalšího boje, klání
zaručeně milé.
p.s. na titulní stránce je fotka z března 2005 z výpravy na Řimbabu. Pokud si někdo
letos neužil moc sněhu, tak tady máte takové malé připomenutí…
Hádankář
Mezigalaktické setkání:
Pět mimozemských manželských párů přijíždí na mezigalaktické setkání na Zemi. Pro
snadnější identifikaci jsou muži označeni písmenem M a lichým číslem a ženy
písmenem Ž a sudým číslem. Každý pár má různé rozpoznávací znaky a připraveny
různé náměty do diskuse. Přijíždějí v různých druzích kosmických vozidel a přistávají
na pěti letištích. Páry sedí v hledišti na pěti dvojitých sedadlech.
1. M1 si připravil proslov o cestování v čase a přiletěl v deformátoru.
2. Pár, který umí číst myšlenky a má po čtyřech rukou, zaparkoval svůj mlhovinový
akcelerátor mezi kosmickým oscilátorem a astrálním vozidlem.
3. Ž6, na dvojsedadle vedle páru na levém okraji, říká mimozemšťance vedle sebe:
"Můj manžel M3 a já jsme si všimli, že máte tři nohy."
4. Ž4 obdivuje galaktickou loď, která patří manželskému páru majícímu po třech očích
a sedícímu na vedlejších sedadlech.
5. Manžel Ž8 obrací stránky svého referátu o cestování v čase dvanácti prsty.
6. M5, sedící na prostředním dvojsedadle, říká Ž10 na vedlejším sedadle: "Pár s
plovacími blánami po vaší druhé ruce má astrální vozidlo."
7. M7 a Ž2 studují svůj referát o antigravitaci. Manžel Ž6 studuje svůj referát o
jaderném štěpení.
Sestavte profily manželských párů.
Březnoví oslavenci
Březen patří především roverům. Hned ze začátku slaví Boromir. 4.března mu
bude 16. Stejného věku dosáhne 20.3. Špunt. A den po Špuntovi oslaví Stopař
kulaté výročí deseti let. Všem přejeme všechno nejlepší.
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LIŠÁKOVY PLKY
Je asi údělem vedoucích, aby je ve dne v noci nahlodávaly myšlenky typu: Jak to udělat lépe?
Proč to vše zcela neklape? Přijdou všichni na výpravu? Připraví rádcové pořádně program?
Nebudou odcházet starší členové? Nechci toho po ostatních moc? Fungují ostatní oddíly bez
problémů? A jak to dělají? Proč se vše musí nakopávat a nejde to samo? Napíše někdo článek do
časopisu? Věčný neklid v duši vedoucího. Nedá spát. Když se člověk trochu zamyslí, nejsou vždy
obavy na místě. Už přes dva a půl roku vychází náš časopis zcela pravidelně. Dříve nevídaná věc.
Kronika se také zlepšuje, přibylo v ní spoustu fotek. Opět máme tři družiny. Nikdy nebylo tolik
akcí pro starší jako za poslední rok. Tak na co si pořád stěžuješ, neklidná duše? Pozor,
nebezpečný pokus o uchlácholení. Neklid v duši je hnací silou, která tě žene dál a oddíl posunuje
výš. Takže pokud ho tam rádče, rovere nebo borče z náčelnictva nemáš, měl bys ho začít trochu
pěstovat. Hledej inspiraci i jinde. Jak fungují ostatní oddíly. Spoustu nápadů a podnětů najdeš na
internetu a v časopisech. Například nejen rádcům doporučuji webové stránky www.teepek.cz
(spousta nápadů pro program družiny), při hledání her pomůže www.hra.cz nebo
www.hranostaj.cz. Pěkné oddílové stránky a doklad o bohaté oddílové činnosti mají například
oddíly: www.dvojka.cz nebo www.skauting.cz/shawnee. U poslední jmenované doporučuji
přečíst oddílový časopis Březová kůra. Po strastiplné cestě se jim podařilo docílit toho, aby každá
družina dodala vždy jednu družinovou stránku a stojí to za to. Tak proč by to nešlo u nás?
V mailu jsem viděl, že už Rysi svou poslali, tak snad přispějou i Medvědi a Káňata. Na stránkách
Shawnee je velmi živý i vzkazovník.
Roveři – Chvíli spí, chvíli bdí. Pochvalu zaslouží Hrob za bleskové zdigitalizování videa
z akademie (Děkujeme mamince Řípa za filmování). Tak teď, aby to někdo nastříhal a můžeme
promítat. Kamza slíbil, že se na to mrkne, ale nepomohl by i někdo z roverů? Co takhle premiéra
po hře po Praze? Proslýchá se, že Boromir chystá výzdobu zadní místnosti v Sedmidomkách. Tak
jsem zvědav. S akčností nás Žáby ale stále trumfujou, poslední návrh Jany zúčastnit se
humanitární akce Kapka mne fakt potěšil. Nejbližší větší akcí budou opět Velikonoce. Zatím ještě
nemám jisté místo, ale pracuji na tom.
Stezka ptačích mužů – Organizace
Junák v posledních letech intenzivně
pracuje na změně programu. Jedním
z produktů je i nová skautská stezka.
Zvědavci se mohou mrknout na
www.skaut.cz/novyprogram. Určitě
tam jsou zajímavé podněty. Doufám,
že se nejpozději na roverských
Velikonocích rozproudí debata o
úpravě nebo rozšíření našich
zkoušek. Podněty a připomínky
můžete mít ale všichni, nejen starší.
Tak kdo jako první v historii oddílu
opustí ostrov Motu Kao Kao?
Takže panstvo, jak už jsem psal před
lety „Přidávejte plyn“. Všichni. Ať
rádcům, roverům a vedoucím trochu Vichřice se nevyhnula ani Mlýnským Domkům (Foto Wimpy).
odlehčíte potřebného neklidu v duši.
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Akce pro stovkaře - Hesperia:
Tak za období leden – únor mě napadlo jít si vyzkoušet bowling. Pro někoho
to možná bude premiéra.....ať se jedná o bowling nebo stovkaře. Bližší informace se
dozvíte během března (podle toho kolik nás bude atd.), ale pravděpodobně vyzkoušíme
jeden podnik tady u nás v Záběhlicích (nedaleko busu 138). Kdyby s námi tentokrát
chtěl jít i někdo kdo stovkaře nezískal, má možnost, ale hru si hradí sám.

Dešťa

O malé šedé kopírce - pohádka
Nedávno jsem na radě slíbila, že zruším, odvezu starou nefunkční kopírku. A to ne k
popelnici, ale zcela skautsky do sběrného dvora, kde bude s kamarádkami ledničkami a
televizemi ekologicky zlikvidována (nebo se tak budou pracovníci pražských služeb
alespoň tvářit). To jsem ale netušila, k čemu jsem se to upsala.
Nic špatného netuše, jsem jednou v pondělí zverbovala tatínka, velké auto, dojela do
klubovny, kdy se nám po několika přiskříplých prstech a s tichým klením podařilo
dostat dotyčnou do auta. Mysleli jsme, že dojedeme do sběrného dvora (jehož adresu,
omezení toho co vykupuje a otevírací dobu jsem si zjistila předem na internetu) tam
kopírku vyložíme a za 20 min. jsme doma.................Teď, po 2 hodinách ježdění po
Praze, už tak optimističtí nejsme.
První sběrný dvůr má mít otevřeno do 17:00, asi proto mě v 16:50 odmítl, že je již
zavřeno, navíc že kopírky neberou. Prý to, dle zákona, není jejich povinnost. Berou jen
lednice a televize, kopírku, prý můžu volně vyhodit (tedy postavit vedle popelnice),
protože to není elektroodpad. Naskýtá se otázka jak se pozná elektroodpad: Copak vy
jste někdy potřebovali aby vám při kopírování šel proud? Nebo mít kopírku v zásuvce?
Tak jsme jeli dál, omylem jsme vjeli do soukromého sběrného dvora, už se šeřilo a
klidně bych za likvidaci i zaplatila. Přece si to nepovezu zpět domů (ale jo, povezu…).
Na otázku jak je to s likvidací kopírky a kde jí můžu složit, paní jen otevřela pusu a v
úžasu na mě zírala. Tak jsem se ptala jestli je to sběrný dvůr, třeba jsem v kanceláři
pekáren, co já vím. Sběrný dvůr to byl, a paní si mě začala zvědavě prohlížet – kde že tu
kopírku mám, nakukovala za mě, jestli ji nemám např. schovanou za zády. Neměla.
Tahat se s ní do kanceláře v 1. patře se mi nechtělo a tak byla dole v autě. No jo, jenže
paní nevěděla, kolik za likvidaci kopírky chtějí, prý by musela zavolat dceři. To řekla a
dál na mě zírala. Na dotaz co to pro mě znamená, řekla, že jí tedy bude muset asi
opravdu zavolat. Po další minutě zvedla telefon a opravdu ! Zavolala. Ale ouha,
nedovolala se, tak mi poradila že o vrata vedle je státní sběrný dvůr, kde mi jí možná
vezmou. Ale když ne (a ono opravdu ne), tak ať již zpět nejezdím, protože budou cca
za 15 min zavírat. Vedlejší vrata byla vzdálena celých 20m a je tedy jasné, že to do
zavíračky nemohu stihnout. Sběrný dvůr ve vedlejších vratech sice otevřeno měl, ale
kopírky neberou, jsou moc velké (argument, že berou lednice, které jsou větší neobstál),
kdyby prý se jednalo o tiskárnu, tak to je jiná, ty berou (i když nejsou o moc menší).
Kopírku mám prý hodit do kontejneru na velkoobjemný odpad, (který pak skončí
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pravděpodobně ve stejném sběrném dvoře). Navíc, ze zákona berou jen elektroodpad,
už je to tu zase.
4. pokus opět nevyšel, přestože se ve dvoře číslo 3. dušovali, že zde kopírky (ne
elektroodpad, to přeci kopírka není) berou, tak jsem jejich schopnosti nemohla posoudit,
protože již bylo zavřeno. Po 2 hod ježdění po Praze jsem chudinku nechtěnou kopírku
přivezla opět do klubovny. Párkrát jsem neskautsky zaklela, vyrvala jí do klubovny a
celou cestu domů jsem se dušovala, že příště budu vše vyhazovat k popelnici a
přemýšlela, proč se pří koupi každého nového elektro spotřebiče platí poplatek za jeho
budoucí ekologickou likvidaci. Doma, mi to ale přeci jen nedalo a napsala jsem
stránkovou stížnost na generální ředitelství pražských služeb. Ne, že bych čekala nějaké
vyřešení,ale alespoň jsem si zchladila žáhu.
Přešel den, přešla noc a já mám ve schránce email, kde se omlouvají, hlavou bijou o
zem a slibují, že nám kopírku z klubovny zdarma odvezou. Světe div se, opravdu
odvezli, dokonce přijeli včas a sami si jí odnesli. Tak možná dám sběrným dvorům v
budoucnosti ještě jednu šanci.

Dešťa

Rysí stránka v Orongongu aneb
WRITE SHOW S METHANEM
Jak se ti líbil rok 2006?
Jako každý jiný, všechny byly dobré.
Co si myslíš o MHD?
Není špatná, ale vždy může být i lepší.
Myslíš, že máš na celoročního stovkaře?
Doufám, že jo.
Líbí se to tohle rozdělení družin?
Není to špatné, ale já bych radši v tuto chvíli viděl jen 2 družiny.
Chceš dělo?
Ne, ale vy byste si ho zasloužili.
Methana zpovídali Merlin a Skorocokoliv
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LUCERNA

program pro dívčí oddíl HESPERIA – BŘEZEN 07

7.3. Oddílovka s Myškou...
14.3. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Elíza
21.3. Družinovka na první jarní den, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky
16-17:30, vede Janča
24.3. Hra po Staré Praze, informace naleznete v samostatném článku
28. 3. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Ifka
4.4. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00,, nezapomeňte oddílová trička
(novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede pro všechny 16:00 –
18:00 v 7Domkách, vede Ifka a Káťa.
BODOVÁNÍ....
Lotka
120
Luisa
129
Zuza
66
Mandelinka 23
Motýl
123
Deli
88

91%
100%
91%
27%
100%
82%

Kukla
Tučňák
Zita
Adélka

89
83
97
83

82%
82%
92%
73%

PIKANTNOSTI
Zdravím všechny věrné příznivce Pikantností, bohužel mi připadla smutná úloha
oznámit vám politováníhodnou událost, která jistě mnohé z vás hluboce zasáhne. Naše
talentované autorky Ifka a Káťa se jakýmsi záhadným hnutím mysli společně rozhodly
vzdáti se své slibné kariéry a zářné slávy, zlomily tužku (klávesnici) a odebraly se do
ústraní.
Byla by však škoda, aby tato jedinečná rubrika zmizela ze světa úplně, rozhodla jsem se
tedy chopit se příležitosti a pokračovat v jejich díle. Doufám, že se mi podaří udržet
vysokou úroveň příspěvků a že na nás nezanevřete, protože autor bez čtenářů by byl
ničím...
Takže tak..
Těšte se, už tento víkend jedeme na výpravu, tak bude o čem psát : )
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Drakula 24.3.1898 Praha
Rok 1898, osm let předtím hrabě Drakula
cestoval do Londýna s cílem vybudovat
impérium nemrtvých. Jeho děsivé plány
byly
překaženy
malou
skupinkou
bohabojných
lidí,
kteří
nakonec
v šeptajících stínech a temných mlhách
jeho Hradu zničili i samotného hraběte.
Nebo alespoň o tom byli přesvědčeni...
Nepoznatelno jak, Pán Upírů dokázal přežít
a poháněn novou pomstychtivostí a poučen
ze svých minulých chyb, začal znovu
uskutečňovat svůj plán proti nic netušícímu
světu živých. A nyní, téměř o desetiletí
později, opustil své sídlo a strach se ihned
začíná šířit jako mor.
Mnoho učených lidí marně hledá
vysvětlení takřka přílivu záhadných úmrtí a
dalších krvavých událostí. Někteří ale vědí.
K této hrstce patří i čtveřice odvážných,
kteří se velkým dílem přičinili o minulý
Drakulův pád, a kteří se rozhodli znovu
spojit své síly v budoucím boji. Tentokrát
musí být Hrabě zničen navždy!

Sraz: 10:00 před Taškentem, přeživší návrat tamtéž ve včas (na schůzce) řečené
odpolední době (kolem 16hodiny).
S sebou: dva lístky MHD, věci na jednodenní výpravu, jídlo a pití, spínací špendlík,
hodí se plán Prahy.
Otázky směřujte na Myšku.
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PLÁN AKCÍ NA BŘEZEN 2007
2.-4.3. . výprava No.146 – vede Jarda
Odjezd: sraz bude v 17:30 v pátek 2.3. na Masarykově nádraží
S sebou: věci na vícedenní výpravu (spacák, karimatku, průkazku na dětskou
slevu v autobusech a další povinné věci), družinovou buzolu, jídlo do družiny,
vlčata jedí s vedoucími, 200Kč na dopravu a ubytování,
Návrat bude v neděli v 17:10 na Nádraží Holešovice
Pojedeme do Mimoně, kde budeme spát v skautské klubovně. Pokusíme se
zdolat vrch Ralsko.
8.3. družinovky - Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu
15.3. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Káňata a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Rysi v Taškentu
22.3. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Káňata v Taškentu
24.3. hra po Praze – viz samostatný článek
25.3. brigáda v 7D – sraz v 7D v 8:30
s sebou: pracovní oblečení+ verkcajk, který se upřesni na schůzce...
konec okolo 13:00-14:00
29.3. družinovky - Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu
5.4.- 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, . . .

BODOVÁNÍ LEDEN-ÚNOR 2007
VLČATA
pořadí

1
2
3
4
5
6

Říp
Michal
Skřítek
Rohlík
Kačer
Dominik

DOCHÁZKA
body

vše

víkendy

152
148
145
141
91
65

88%
100%
88%
88%
75%
50%

100%
100%
100%
100%
100%
0%

Akce za odměnu
- pro vítěze bodování a stovkaře.
Sraz: v utery 6.3. v 16:30 na
eskalátory stanice Malostranská.
Návrat: v 20:00 k klubovně.
S sebou: sportovní oblečení,
sportovní boty, kdo má ať si vezme
horolezecké
potřeby,
neboť
půjdeme na umělou lezeckou stěnu
na Gymnáziu Jana Keplera.
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POŘADÍ

oddílové

v oddíle

body

pořadí

body

vše

víkendy

254
228
225
200
181
170
168
159
144
131
126
100
99

1. rádce
1. Medvěd
2. rádce
2. Medvěd
1. Rys
1. Káně
3. rádce
2. Rys
3. Medvěd
3. Káně
2. Káně
3. Rys
4. Káně

234
199
204
163
169
144
152
136
141
97
106
91
85

100%
89%
89%
89%
89%
89%
89%
89%
78%
78%
67%
67%
67%

100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Methan
Stopař
Šnek
Jim
Merlin
Opice
Hřebík
Dan
Housenka
Hajný
Brejloun
Kuba
Romeo

družinové

DOCHÁZKA

Bodování družin
Medvědi
Rysi
Káňata

Nezmarova slova:

244
223
174

Únor už nám skončil, takže je tu nový časopis a nová Nezmarova
slova. Na úvod bych chtěl vyjádřit radost, že jste všichni přečkali
jarní prázdniny bez vážnějších úrazů. (Alespoň teď, když píšu tento
článek, o žádném úrazu nevím.) Před pár lety jsem si sám ověřil, že ono to občas není
jednoduché si někde na horách udržet všechny kosti pohromadě. A vůbec to nezáleží na
obtížnosti sjezdovky.
Když jsem se díval na bodovací tabulku, zjistil jsem, že v bodovacím období leden-únor je
dlouhodobě nejméně Stovkařů. A to i přes to, že jsme se do Stovkaře počítá jen jedna
schůzka ze dvou v období jarních prázdnin. Ale to není žádná tragédie, teď v době školních
lyžáků a častých nemocí. Důležité ale pořád je, abyste svojí případnou nepřítomnost včas
omlouvali buď vedoucímu, nebo svému rádci. Ještě jedna věcička mě napadla, když už
mluvím o Stovkaři. Po tomto bodovacím období již mají šanci na pokoření celoročního
Stovkaře jen dva borci, Metan a Jarda. Zde je důležité upozornit, že se to ještě nikomu v
historii Oronga nepovedlo, takže snad se konečně dočkáme. Chlapi, nepokazte si to!
....(*)
Dále jste si určitě všimli (nebo si toho za chvíli všimnete:-) ), že jsme zase zavedli bodování
družin. Kde se tyto body ale berou? Je to průměr oddílových bodů všech členů družiny a
součet bodů udělených za různé družinové úkoly, které dostáváte například na schůzkách.
(*) zde jsem chtěl napsat ještě jeden velmi důležitý odstaveček, ale
bohužel mi vypadlo téma, tak jsem sem udělal alespoň pár teček, abyste
věděli, že sem ještě něco patří.
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Tajemný Dům
Kapitola II. KRONIKÁŘ
Druhý den ráno po dlouhém vydatném dešti vysvitlo sluníčko. Vydali jsme
se za panem Suchánkem. Adresa na vizitce nás zavedla k velkému, právě
opravovanému domu. David zazvonil na venkovní zvonek. Ze dveří vyšel starý,
nemocemi zničený pán.
„Co tu chcete!“, zeptal se trochu nedůvěřivě. Karin se hned chopila slova
a pověděla mu o všem, co se nám přihodilo a nakonec i o vizitce, která ležela na
starém zaprášeném gramofonu. Starý muž hned pochopil a pozval nás dál. Zavedl
nás do malého pokoje, kde stála čtyři pohodlná křesla, malý stolek a na stěně pár
obrazů. Sedli jsme si a popíjeli kávu, kterou nám pan Suchánek uvařil ještě
předtím, než odešel něco hledat do své malé knihovničky. Po chvíli na stůl položil
velkou zaprášenou knihu, zalistoval v ní až narazil na stranu polepenou výstřižky
z novin: „Podívejte,“ pověděl zamyšleně.
Dne 25.3.1938 se syn pana a paní Vomáčkových zabil na
motorce, jeho otec se zanedlouho poté zastřelil. To už paní
Vomáčková nevydržela a zbláznila se.
...
Pan a paní Okurkovi z domu č.3 byli nachytáni, že týrají
zvířata.
...
U pomníčku se dnes 2.2.1939 našlo tělo mladé ženy, oběť
byla uškrcena.
„To je sice moc zajímavé,“ řekl David, „ale co to má společného s naším
domem?“ Suchánek se na Davida podíval uhrančivým pohledem:
„Tyto věci se udály ve vaší ulici.“
„Dobře,“ vložil jsem se do rozhovoru, ale nás zajímá náš dům!“
Nastalo ticho a já usoudil podle Suchánkova výrazu, že se tam muselo něco
stát.
....pokračování příště....
Luisa, Lotka, Maru, Zuza
ORONGONG –Březen 2007, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Nezmar, Dešťa, Luisa, Lotka,
Maru, Zuza
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 40 výtisků
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