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Dneska bych Vás chtěl jen upozornit, aby jste se nedivili, až narazíte na články
se stejným nebo podobným nadpisem. Patří sem všechny.. takhle to totiž
dopadá, když spolu pisatelé jedné rubriky nekomunikují. Ale aspoň si můžete
udělat lepší představu : )
Tak teď už jen přeji příjemné čtení.

!!!NOVÁ RUBRIKA!!! !!!NOVÁ RUBRIKA!!! !!!NOVÁ RUBRIKA!!! !!!NOVÁ RUBRIKA!!!

Koutek tajnłch zprÁv

Zdravím, jsem to zase já, nic nového, no, co se dá dělat. Ale snad mám pro vás něco,
co by mohlo být zajímavé a snad i trochu poučné. Tuhleten pátek jsem se zúčastnila
jedné moc zajímavé noční hry po Praze (Matrix) (sice náš tým to krásně projel, ale
erm, o tom jsem psát nechtěla), bylo to velmi nápadité, promakané, akční a hlavně
šifrovací. Zjistila jsem, že jakýkoli text se dá zapsat neskutečnou spoustou způsobů a
šifrování není jenom o tom naučit se morseovku a pár základních (většinou
nezajímavých) metod (které po složení nováčkovské zase nejlépe zapomenout). Zkusím
vás sem pár zašifrovaných zpráv napsat, a v dalším čísle řešení. Žádné odměny
nerozdávám, odměnou ať je vám radost z nalezení správného řešení, pokud se vám
podaří, pokud ne, tak aspoň budete chytřejší pro příště. Nezastírám, že šifry nebudou
mým vlastním výtvorem, byly použity pro tuto nebo jinou podobnou hru, ale na
odkazy byste se stejnak nepodívali...

Šifra první: všimli jste si básně v minulém úvodníku? I zde byl schovaný vzkaz, našli
jste ho? Ne? Stačí přečíst jen 3.a4. písmeno na každém řádku a je to. Zkuste si to.
Šifra druhá:
kost tygra
japonské hrady
prodejný jilm
teplý dřez
strom chumelí
letní nákyp
zavilý rým
modrý děs
půvab snů
milý moped

Šifra třetí:
GJHBĚRŠZHFŤRČLVNÚAMPNEXE
UChDSYĎŽOWCÓŘÝÁTÉIQCKŇÍŮ
Šifra čtvrtá:
7-11-1-2-3-9
1-5-7-11-1
7-11 5-1 9-3
4-9-3-2-1-11-7
1-5-7-11-1
5-1-6-11-7
5-12-7 9-3

Doufám, že aspoň trochu
potrápíte hlavinky, byl to jen
takový úvod, příště se můžete těšit
na řešení a taky na nějaké
obrázky...
o kousek dál najdete nápovědu
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PLÁN AKCÍ NA DUBEN 2007
12.4.- 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.
13.-15.4. rádcovák – info ještě bude..
14.4. výprava do Jána – pro vlčata a zbytky družin – Výpravu vede Jarda
Sraz v sobotu 14. dubna v 8:35 na Smíchovském nádraží
Návrat v 17:10 ke klubovně v Taškentské
S sebou povinné věci na jednodenní výpravu, jídlo a pití, 50Kč na dopravu, vše
v jednom batůžku.
19.4. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Káňata a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Rysi v Taškentu
26.4. družinovky - Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Káňata v Taškentu
28.-29.4. Gurmánské hody – viz samostatný článek
3.5.- 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, . . .

Rysí stránka v Orongongu aneb
Dozvíte se skoro cokoliv o Skorocokolivovi
Kolik ti je let?
11 let.
Kdo nebo co tě přivedlo do oddílu?
Merlin.
Líbí se ti tady?
Ano.
Jaká akce byla podle tebe nejvydařenější?
Podzimniny ve Vejprtech.
Co se ti tady nejvíc líbí?
Je to tady volnější, moc se nerozkazuje.
Jaká akce je pro tebe nejneoblíbenější?
Brigáda.
Jaké jsou tvoje koníčky?
Plavání, paintball, kytara, počítač.
Skorocokoliva zpovídali Kuba a Methan.
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PIKANTNOSTI
Hra po Praze z upířího pohledu
Přestože tuto hru jsem nepřežila ani já jakožto zákeřná upírka, a dokonce i můj pán
Drakula byl nadobro zlikvidován, myslím, že tuto akci můžu považovat za velmi
zdařilou, užila jsem si jí ve své krvelačnosti, co se dalo.
Újmy na zdraví: Drakula zlikvidován, několik upírů zlikvidováno, mnoho lovců
pokousáno, paralýza asi taky nebude nic příjemného... jinak snad nic
Nevšední zážitky: přes mnoho obav a shlédnutých předpovědí počasí nakonec
nepršelo, hurá. Van Helsing byl takovým informačním centrem, mohli jste se
zeptat, na co jste chtěli – toho snad nejvíce využívali kolemjdoucí turisti; a tým,
který se jediný na nic nebyl ptát, si vytvořil na začátku docela slušný náskok a jako
první získal zbraň. Provokovat upíry se nevyplácí, že Šneku (a jiní). V druhé
polovině hry se karta začala obracet a často to byli upíři, kteří se ocitli v nesnázích,
stříbro fuj. Nelítostný, zlověstný, krutý, odhodlaný, (upíří) výraz má mnohdy větší
účinek než zbraň v ruce. Jedna nula na špatném místě - stačilo malé přehlédnutí a
první část hry kostel (Dr. Seward) poskytoval služby za desetinásobnou cenu, tak
proto se asi hráči tvářili tak rozčarovaně (velká omluva). Upíří kousnutí není jen
tak, ale v Léčebně si věděli rady – i když léčící procedury nic příjemného a
chutného. Potvrdilo se, že s „vytasenými“ zuby se opravdu špatně mluví (kdo četl
Kulhánka?): Drakula „Fth fthh sss huhly huhly..“ (plive zuby) „Erm, chtěl jsem
jenom říct, že...“ A tím se dostáváme k hláškám:
Turista miliontý pátý: (anglicky) „Promiňte, můžu si vás vyfotit?“
Maďar „NE!!!!“
Turista: (anglicky, tiše, zdvořile, couvajíce) „Nevadí, žádný problém, v pořádku..“
Průvodkyně: (česky) „Promiňte, už tady šel jeden takový divný člověk v plášti, co
vy jste zač?“
Myše: „No, víte, my tu hrajeme jednu hru, je to o upírech, Drakulovi a tak...
Průvodkyně: (asi francouzsky skupině turistů) „Bla bla bla..“
Turista miliontý šestý ze skupiny: „Eh, Drakula, áááá“ (blažený výraz)
Zdolaná místa: Hradčany
PS: Na schůzce mi Ifka vynadala, co že to píšu za hlody, že ona s Pikantnostmi
nekončí, to jenom Káťa, která jí navíc (potvora) demotivovávala (Káťa se zuřivě
brání), takže tímto beru zpět. Ale každopádně promiň Ifko, už musím článek
poslat a ty tu nejsi.... Nechám ti ten další, ju?
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Pikantnosti z Draculy
Újmy na zdraví: Skautíci zparalyzováni,Upíři uhranutí,Dracula není kočka! Jeho
pouhých 7 životů mu nestačilo k přežítí! To se to pěkně běhá,když máte upíry v patách!
Nevšední zážitky: Na výprafce se ukázal Máďa se svým úžasným upířím
pohledem(„viď Káťo?:-D“) Přehnaně nadšení Japonci se fotily s upírkou Bárou a
v pozadí vyhlížejícím Pražským hradem; Hradní stráž je nuda! Proč by se italské
dilinkoidní turistky nemohli vyfotit s dvěma pány v cylindru,kteří si jen hrají na na Van
Helsinga??? Na statečně branícího Horala útočili hned tři Upíři najednou; Po úžasné
honiččce upírky Káti honící Tkaničku provedla upírka Ifka opravdu bravurní zákrok a
střelila paralyzující míček Tkaničkovi přímo do oka; Adélka se nedala a jako jediná
z týmu odolala útočícím Upírům; Nezmárek si nám přispal v pelíšku,ale se svým
černým pláštěm zapůsobil velmi mocně a vysál krev spoustě Životům toužících zabít
Draculu; Upírky Káťa a Ifka přešli na černé maso a popovídaly si s Nigerijcem,
přičemž ani jednou nespustily pohled z jeho prokrveného krčku; Špunt se opět projevuje
jako cimrmanolog...
Zdolaná místa: Staré zákoutí Prahy...
Hlášky: Van Helsing: „Najednou jsem měl po každý ruce dvě Italky!“
Špunt: „Ty nevíš, že jmelí je cizopasník???“
Tkanička: „Jau,moje oko!!!“
Nezmar somračí: Nezmar na Ifku: „Dáš mi kousnout???“
Ifka: Jo,jasně...dáte si ještě někdo?“
Nezmar: „No já bych si dal klidně ještě.“
Ifka cpajíc Nezmarovi chleba do pusy: „ No tak papej,Danečku!“
Ifka2007

Článek Káňat
Jaké pak se vám líbí auto mně teda Audi TT
mám tu pro vás 5 možností:
- mercedes Z4
- Porsche jakýkoliv druh
- trabant
- Alfa Romeo
Ferrari
ten kdo si vybere mercedes Z4 tak asi prohloupí
ten kdo si vybere Porsche tak je to vpoho
ten kdo si vybere trabanta tak je to teprve machr
Alfa Romeo je strašná socka nic proti Romeovi ale je to tak
když si vyberete Ferrari tak prohloupíte
Hřebík
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LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA – DUBEN 07

4.4. Oddílovka s Ifkou a Káťou
5-8.4. Roverské velikonoce, akce pouze pro starší a zvané...
11.4. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Myše
14.-15.4. Výprava do Ládví, nebojte, informace se dozvíte včas
18.4. Schůzka bříškovotaneční, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30,
vede Myše, Janča a Ifka, na sebe pohodlné oblečení, sukně rozhodně není na
škodu.
25.4. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Janča
28.-29.4. Gurmánské hody, info v samostatném článku
2.5. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00, nezapomeňte oddílová trička
(novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Ifka

GURMÁNSKÉ HODY + STŘEDISKOVÝ SRAZ
výprava s rodiči – 28.-29.4. 2007
A je to tu zase, svátek všech labužníků a gurmánů, tentokrát na netradičním
místě v novém hávu netradičního provedení. Na středisku jsme se dohodli
pozvat i ostatní oddíly SRDCE a ŠKOLKU. Samozřejmě zveme jako obvykle i rodiče.
Takže jak to bude vypadat:
KDE: skautské tábořiště Chvalov s obytným srubem pro cca 30 lidí, 1 km západně od
Čekanic u Blatné
PROGRAM: Zahájení srazu v 11:00 na tábořišti, do odpoledních hodin bude probíhat
soutěž ve vaření, sobotní večer strávíme zpíváním a povídáním u ohně (při špatném
počasí ve srubu), v neděli proběhne velká lesní hra a odpoledne pojedeme domů.
UBYTOVÁNÍ: ve srubu (do kapacity 30 lidí) na karimatkách ve spacácích, ostatní ve
stanech
RODIČE: Zveme zejména na sobotní soutěž ve vaření, ale rádi je uvítáme i o sobotním
večeru a v neděli.
DOPRAVA: Předpokládáme, že dost rodin pojede vlastními auty (dejte mi,
lisak@orongo.cz, prosím vědět o volných místech). Pokud bychom se do aut nevešli,
pojedeme vlastním autobusem v 8:30 od Taškentu. Pokud by většina rodičů odjela
s auty již v sobotu odpoledne, pojedeme vlastním autobusem pouze v neděli, návrat
kolem 17.00 k Taškentu. Konkrétní informace se dozvíte na www.orongo.cz
v novinkách. Autem se dá dojet minimálně do Čekanic.
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CENA: tábořiště (2 dny) 80
Kč na osobu, dopravu
upřesníme podle situace.
GURMÁNSKÉ
HODY:
Tradiční soutěž ve vaření,
konaná poprvé tuším v roce
1982, pravidla:
• této kuchařské soutěže se
mohou zúčastnit maximálně
čtyřčlenné týmy a soutěží se
ve dvou kategoriích: 1.
rodinné týmy (rodiče s
dětmi), 2. kategorie děti
• vaří se na ohni, hodnotí se
zejména chuť, vzhled, originalita, náročnost, servis všech chodů (předkrm, hlavní jídlo,
zákusek, nápoj) a celkový dojem. Odborná komise hodnotí jednu porci, kterou pouze
ochutná. Není přípustné přivézt z domova připravené polotovary.
• jakékoli pokusy o otrávení poroty budou tvrdě trestány!!!!
• jakékoli pokusy o uplácení poroty (nejsou zas tak úplně zakázány, nicméně) umístění
(nejspíš) vůbec neovlivní a taktéž budou tvrdě trestány!!!!!!
S SEBOU: věci na dvoudenní výpravu (zejména spacák a karimatku), pokud možno
stan, věci na přípravu soutěžního jídla, jídlo na dva dny po rodinách nebo družinách
(pitná voda je na místě).
Na setkání s Vámi všemi se těší
LIŠÁK a WIMPY
Dubnoví oslavenci
Hned druhý den v dubnu slavila Maruška 12. narozeniny. O den později slavil
Kačer 9. narozeniny a Romeovi bylo ten samý den 13 let. Dalším oslavencem je
11.dubna Lišák, kterému bude 30 let. v půlce měsíce bude Hrobovi 17. O chvíli
později - 18.dubna bude Saut slavit 19. A posledním oslavencem pro tento měsíc
je Říp, který oslaví 10 let 23. dubna. Přejeme všechno nejlepší…

Nápověda ke Koutku tajnłch zprÁv
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Mimoň 2.-4.3.
Na výpravu jsme odjížděli z Masarykova nádraží. Cesta vlaku vedla i přes Kralupy
v nichž bydlí Horal, ale ten nepřistoupil. V Ústí n/L jsme přesedli na vlak, který
směřoval do Liberce a jel právě i přes Mimoň. Z nádraží jsme šli směrem k centru města
a zakotvili u skautského domu. To byl náš víkendový azyl. Po večeři jsme si ještě pro
zklidnění vyšli ke kostelu. Pak už jsme se ubrali do říše snů. Ráno jsme vyšli znovu
směr nádraží a pokračovali dále za něj. Když už jsme byli v lese několik kluků si našlo
zálibu v přeskakování vývratů, párkrát se jim jejich pokus nepodařil a to potom
dopadali do bahna, no nevím jestli jim to za to stálo. První hru jsme si zahráli chvíli po
vstupu do lesa, jmenovala se Spirála smrti a spočívala v bránění kruhu. Dál jsem šli
lesem a pod oblohou, z které pořád něco padalo-jednou sníh, po druhé zas déšť. Pořád
jsme takhle brouzdali lesem,tam jsme si něco zahráli, tam jsme viděli srnky a jednou
jsme dokonce narazili na zajímavý pískovcový útvar, byla to taková jeskyňka. Najednou
jsme došli až k řece Ploučnici a pomalu se začali vracet. U těch meandrů Ploučnice
začalo naše sběrové šílenství, které vyvrcholilo Romeovým nálezem kusu plynové
masky. Po obědě jsme šli ještě okolo jednoho zajímavého místa, Byly to bývalé ruské
kasárny. Pak už nezbývalo mnoho kilometrů zpátky k Mimoni. Poslední zastávka byla
na louce před Mimoní, tam jsme sehráli zaháněnou. V klubovně jsme museli osušit věci
a pomalu začít vařit večeři, po těchto procedurách jsme diskutovali o KPZ, hráli
městečko Palermo a šli spát.
Ráno byl náš cíl jasný-vrch Ralsko, vyrazili jsme cestou proti proudu říčky a okolo
bunkrů. Dále jsme pokračovali po silnici k zamlženému masívu, který jsme měli zdolat.
Pomalu začínáme stoupat a ještě si odskakujme k Juliině vyhlídce, je to jedna z mnoha
pískovcových skal u Ralska. Pokračujeme stále výše mlžným bukovým lesem. Vepředu
jsme vytvořili skupinu stávající se ze Šneka, Housenky, Stopaře a mě. Nahoře jsme o
dost dříve než ostatní. Je tam zřícenina hradu, kterou v minulosti využívali sovětští
vojáci jako pozorovatelnu, výhled přes mlhu není dobrý, jen málokdy se přes cáry mlhy
objeví zem. Poté co docházejí
někteří borci, zjišťujeme od
nich, že Jarda se s Vlčaty
obrátil pod vrcholem a šel
zpět. My pochvíli také jdeme
tentokrát se sluncem v zádech.
Rychle
se
přibližujeme
k Mimoni, jdeme Vranovskou
alejí. V klubovně vše sbalíme,
uklidíme a pomalu se
vydáváme na autobus, který
nás zaveze až do Prahy.
Methan
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Výprava do Mimoně
Sraz byl na Masarykově nádraží v 17:30. Jeli jsme do Mimoně vlakem. Cesta
byla docela nudná. Když jsme vystoupili, šli jsme asi 1km ke klubovně, ve které
jsme spali. Potom jsme se podívali jak to tam vypadá, vypadalo to tam hezky.
Když jsme se navečeřeli, tak jsme si šli zahrát hru. Ta hra se jmenovala
BEZABEZE. Vymyslel ji Jarda. Potom jsme šli spát. Ráno jsme si dali snídani
po družinách. Pak jsme se vydali na výlet, šli jsme kolem řeky Ploučnice. Po
cestě jsme sbírali odpadky, našli jsme toho hodně. Například: plynová maska,
plechovky od piva a další různé věci. Potom jsme se vrátili zpět do klubovny v
Mimoni. Byl večer, dali jsme si večeři a po večeři jsme hráli městečko Palermo.
Pak jsme šli spát. Další den byla neděle. Ráno jsme si dali po družinách snídani.
Něco jsme si zabalili a vydali jsme se na výlet na Ralsko. Vylezli jsme na
kopec. Nahoře byla zřícenina. Housenka, Methan, Stopař a Šnek měli velký
náskok od ostatních, tak si šli prohlédnout zříceninu z blízka. Ty co už nemohli
se s Jardou vydali do klubovny. Později když jsme dorazili dali jsme si oběd a
dobalili. Zpátky do Prahy jsme jeli autobusem. Tam jsme se rozešli.

MEDVĚDI

Akce za odměnu 6.3.2007
Na akci za odměnu byl sraz v 16:30 hod. Sešli jsme se na stanici metra
Malostranská a bylo nás 6. Chtěl jsem se jí také zúčastnit, a tak jsem se zeptal
Jardy a ten mi to dovolil, ale musel jsem si ji zaplatit sám. Šli jsme na
horolezeckou stěnu, která byla v Gymnáziu Jana Keplera. Museli jsme tam jet
tramvají číslo 22. Když jsme vystoupili, čekali jsme chvíli na Pécu u zastávky.
Nepřišel, a tak jsme se tam vydali sami. Péca za námi přišel později a vysvětlil
nám, jak se jistí a váže dvojitá osma. Začali jsme tedy lézt po stěně. Vždy lezl
jeden a druhý ho jistil.
Když jsem jistil Methana a on nečekaně prudce klesl na laně o trochu níže,
nečekaně jsem se vyhoupl kousek nad zem. Na takové akci jsem byl poprvé a
přesto že mě bolely ruce, tak se mi to moc líbilo. Jeden z nejlepších byl Opice,
který nezapřel svoji přezdívku. Myslím si, že všichni byli spokojeni, i když
dorazili domů dost pozdě.
Housenka
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Tajemný Dům
Kapitola III. LENA
Pan Suchánek se odmlčel a po krátké chvíli se dal do vyprávění:
„Příběh, který vám teď budu vyprávět, se stal před více než sedmdesáti lety ve
vašem domě. V té době se do domu nastěhovala rodina z nedalekého městečka.
Měli dceru Lenu. Leny otec pan Raspl pracoval dlouho do noci na nádraží. Paní
Rasplová jako porodní asistentka domů chodila až ve čtyři hodiny. Osmiletá dívka
byla proto většinu dne doma sama. Aby se Lena doma nenudila, chodila uklízet
domů k paní Králové. Lenu si každý pamatoval jako malé bláznivé děvčátko
s podivnými nápady.“
Pan Suchánek se napil kávy a pokračoval dál.
„Po dvou letech měl její otec nehodu, nedaleko nádraží jej na kolejích srazil vlak.
Leny matka se z toho psychicky zhroutila a zbytek života strávila v blázinci, kde si
po několika letech podřezala žíly. Lenu si potom vzala na starost paní Králová
z vedlejší ulice. Po pár týdnech paní Králová dál nedokázala snášet Leniny podivné
zvyky a zamknula ji na půdu v domě po rodičích, Po vsi rozhlásila, že Lena zmizela.
Další dva roky slýchávali po večerech sousedé z domu sténání vzdáleně
připomínající volání o pomoc. Pak sténání náhle ustalo a ještě toho dne paní
Králová za podivných okolností zemřela...“ Všichni ztichli. Hrobové ticho narušila
jen Karin, která sebou cukla a polila si sukni kávou. Po chvíli se David zvedl a
navrhl, že už bychom měli jít – všichni mlčeli. Pan Suchánek si významně odkašlal
a dodal...
...pokračování příště...
Luisa, Lotka, Zuza, Maru

ORONGONG –Duben 2007, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Ifka, Methan, Housenka,
Luisa, Lotka, Zuza, Maru
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 40 výtisků
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