1

Nu, tak Vás vítám u dalšího čísla našeho časopisu. Dnes tu především najdete pořádnou
porci z Gurmánů (viz např. titulní stránka). Některé články, které by se tu měli za
normálních okolností objevit se bohužel cestou někde zatoulaly, tak snad příště…
A teď už jen příjemné čtení.

Roverské Velikonoce 5-9.4.07
Na akci jsme odjížděli autobusem, no spíš bych měl říct mikrobusem, ale to už nebudu
řešit. Přeneseme se proto do vesnice Svor pod Lužickými horami. Z ní jsme vyšli po
louce s Klíčem v zádech. Po pár kilometrech docházíme k vesnici Trávník, tam si
samozřejmě zkracujeme cestu přes trávník a pokračujeme okolo Dědkova odpočinku dál
k našemu cíli-vesnici Mařenice.
Tam jsme chvíli hledali chatu a poté co jsme se u ní najedli a zabydleli v ní tak jsme
vyrazili na takový odpolední výlet. Vyrazili jsme tedy na krátkou výpravku po okolí. Šli
jsme okolo bunkrů a Šnekovi s Nezmarem to nedalo, a tak je začali jeden po druhém
dobývat. Cíl cesty byl Zámecký vrch a po jeho zdolání jsme sestoupili na druhou stranu.
Po chvíli jsme došli do chaty, tam byla k večeři rýže, která nás čekala za pobyt ještě
2krát. Večer jsme zpívali a pomalu usnuli.
Ráno jsme dlouho nevěděli kam vyrazit, a tak nakonec jsme šli zvláště kluci a zvláště
holky. Šli jsme okolo „Hitlerova bunkru“ a okolo nám dobře známé přehradní nádrže
Naděje, kde zrovna vypouštěli více vody. Dále jsme šli na zříceninu Milštejn přes
ledovou jeskyni, od ní to vzal Nezmar rovnou, my po značce. Díky Nezdarově lezení po
skalách nás dohnaly holky a společně jsme začali hledat jeskyni Vinný sklep. Tu jsme
sice nenalezli, za to jsme našli parádní plošinku na slunění se. Po zdolání dalšího vrchu
jsme se dostali na žlutou a
po ní i jiných cestách jsme
se dostali zpátky k chatě.
Večer přijel Lišák, takže
nás bylo 10.
Na sobotu se chystal velký
výlet na Jedlovou, a taky že
se uskutečnil. Vyšli jsme
znovu okolo Naděje a přes
pěkně žlutý Sirný pramen.
Naše cesta vedla také po
úbočí
Bouřného
lemovaného opevněním. Za
nedlouho jsme byli u
železniční stanice Jedlová a
odtud jsme začali stoupat
nahoru.
Stoupali
jsme
rychle, a tak jsme za chvíli
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mohli jíst, pít a odpočívat nahoře. Vyšli jsme si také na rozhlednu z které bylo možné
přehlídnout krajinu od Krkonoš až po České Středohoří. Dál jsme šli okolo skalní
zříceniny Tolštejn dolů okolo domů k silnici, aby jsme mohli zase od ní stoupat nahoru.
Pomalu ale jistě jsme po hranici směřovali na Luž, ten jsme zdolali jen my-kluci. Pod
Lužem jsme se ještě více rozštěpili, protože já, Šnek a Nezmar jsme se vyhecovali ke
zdolání dalšího vrcholu-Hvozdu. Nejdřív jsme minuli dost „vychytaného“ trabanta a
pak jsme již šli. Šli jsme rychle a co nejkratší cestou přes mokřady, tábořiště, Krkavčí
skály a kopec Plešivec k vesničce na hranicích. Po přejití hranic jsme začali Německem
stoupat na vrchol. Časový údaj s německé cedule jsme zkrátili skoro na polovinu. A to
už jsme si mohli vychutnávat západ slunce a výhledy z vrcholové plošiny. Posledních 5
kilometrů bylo z kopce, takže jsme za chvíli byli v chatě. Po tomto dnu jsme měli my 3
v nohách okolo 40km. A to nás ještě večer čekala zajímavá a pěkná strategická hra.
V neděli jsme dopoledne dělali sádrové masky, které jsou nejlépe poznatelné podle
vytrhaných různých chlupů. Tuto zábavu nejvíc odnesl Jarda, kterému se maska musela
dělat 3krát než se povedla. Po obědě jsme se prošli po vrcholcích Sokol a znovu Hvozd.
Večer nás ještě čekalo pletení pomlázek a holky barvení vajíček. Po zpívání jsme šli
spát.
Velikonoční pondělí byl poslední den, a tak po vyšlehání holek následoval úklid a
odchod či odjezd. Luisa, Lotka a Káťa odjížděli autem s Dešťou a Lišákem. My ostatní
jsme museli dojít přes Jezevčí vrch do Jablonného. To se nám povedlo i s pauzou na
oběd, při níž nás otravoval pes, který si taky část oběda dal. Z Jablonného jsme dojeli
přímo až do Prahy.
Methan

Rysí stránka v Orongongu aneb Merlin je In
Kolik je ti měsíců?
138 měsíců.
Jak moc seš In?
Víc než Gagarin.
Jak moc seš tlustej?
Jak bar pustej.
Máš radši lednici nebo komoru?
Radši mám kousek humoru.
Máš radši školu nebo skauta?
Nejradši mám auta.
Jaké jsou tvoje koníčky?
Čistit botičky.
Máš rád dobré konce?
NE!
Merlina zpovídali Methan, Kuba a Skorocokoliv
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Pikantnosti z Roverských Velikonoc
Újmy na zdraví: Káťa trpí zřejmě nesmyslnou představou,že Jarda praktikuje
sadomasochistické choutky; Šnek chrápe jak když střádá zásoby dřeva na další dvě
zimy,mluví ve spánku,že mu je strašný vedro a napodobuje Nezmiho,takže rudne jako
rajče; Ifka přišla o řasy,když si dávala sádrovou masku na ksicht; Jarda si taky sádroval
obličej a jelikož si potrpí na komfortnost,tak zabil dvě mouchy jednou za ranou a
zároveň provedl sádrovou depilaci vousů; Tkanička nejel, protože nám podle něho
smrděj nohy
Nevšední zážitky: Káťa skončila jako Hitler, když neuspěla se svojí ideologii o dobytí
světa a navíc byla poražena jinými ideologisticky zaměřenými národy; Vrahyně Dešťa
vyvraždila celou vesnici Svor ve Vrahu 3D,svého komplice Methana(o kterém
nevěděla,že je také vrah) dala zavraždit,když se konalo vyšetřování- téměř všichni
souhlasili se smrtí,aby nepokazili Methanovu pověst,že musí co nejdřív umřít; Ifka
trochu nestihla Deštinu akci,když ji přepadla zubním kartáčkem na záchodcích; Luisa se
chtěla všem pomstít a pořádně nám to osolila dobře osoleným rizotem! Nezmar a Šnek
se sází o Studentskou a získávají ji,když přejdou poměrně nestabilní kládu přes jezírko;
Káťa si zaplavala na plovárně; Ifka a Kaťa se projeli v parním válci a zastříkaly
z vodního děla na cisterně; Methan drží Slunce, Nezmi,Šnek a Methy si dali za cíl ujít
stovku a chodili po všech kopcích,které jim vstoupili do cesty; Po třech večeřích rýže
nám rýže leze i ušima; Kluci objevili Hitlerův bunkr; Nezmar dostal od Ifky
vykoledováno svou vlastnoručně upletenou pomlázkou(Ifka od něj bohužel taky);
Prozkoumali jsme za hlavní účasti Jardy chemickou analýzou sirný pramen; Když šel
Jarda „na kládu“,tak zlomil kládu....
Zdolaná místa: všechny kopce na Lužkách
Hlášky: Všichni : „Nespi!“
Káťa: „Pomóóoc! Latex!!!“
Jarda: „Voděradská,nechte se!“
Nezmi a Šnek: „ Ratatatata!!! Máme ho! Zastřelili jsme ho!“
Všichni: „Týjo,trochu přesolený...“
Deština teorie: „Holky se jdou rády projít údolím a pokochat se krajinou. U
kluků pozbývá smyslu jakákoliv cesta,jejíž cíl nenese v názvu „hora“,
„vrch“ či „Velký“.“
Ifka 2007
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PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN 2007
10.5. družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Káňata a Rysi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu
11.-13.5. Obvodní sraz- 149. výprava
jede se stejně jako loni do Měsíčního údolí u Vlašimi
sraz: v pátek 17:00 na nádraží Vršovice
návrat: v neděli 17:40 tamtéž
s sebou: věci na vícedenní výpravu, stan (loni stačila i plachta), oddílové triko,
160Kč, jídlo po družinách
17.5. Sportík v Hostivařském lesoparku
sraz v 16:30 na tramvajové zastávce Hostivařská
návrat v 19:00 k Taškentu
s sebou: sportovní oblečení, lakrosky, lístek na tramvaj
24.5. družinovky - Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Káňata v Taškentu
31.5. družinovky - Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Káňata a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Rysi v Taškentu
1.-3.6. Výprava- AKCE S LENOCHY – jen pro družiny
Sraz bude 1.6. v 16:45 na autobusovém nádraží Roztyly .
S sebou: Akcička je kompletně do přírody, takže si vemte něco pod čím chcete
spát ( doporučujeme ponča) jinak jídlo si buď zařiďte po družinách, nebo každý
sám. Vemte si rozhodně plavky a věci na vícedenní výpravu. Nezapomeňte si
vzít šátky na hry a uzlovačky…a dobrou náladu =) …; Výprava je za 200,Návrat bude v 18:10 zase na Roztylých…
pro Vlčata- pojede se do Ouštic za koníky, odjíždí se až v sobotu. Ještě bude
upřesněno.
7.6.- 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

BŘEZEN - DUBEN 2007
mezidružinové bodování
Káňata
Medvědi
Rysi

261
246
221

VLČATA
pořadí

1
2
3
4
5
6

DOCHÁZKA
body

Rohlík
Kačer
Michal
Skřítek
Dominik
Říp
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vše

víkendy

231 100% 100%
180 82% 100%
176 91% 100%
133 73% 50%
72 55%
0%
68 36% 50%

POŘADÍ

oddílové

v oddíle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

družinové

DOCHÁZKA

body

pořadí

body

vše

víkendy

275
270
268
264
264
229
219
214
187
186
181
176
126
95

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

266
306
258
229
292
233
232
201
163
204
198
202
134
107

100%
100%
100%
92%
100%
92%
92%
85%
69%
77%
77%
77%
54%
54%

100%
100%
100%
80%
100%
80%
80%
80%
60%
60%
60%
60%
60%
20%

LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA – KVĚten 2007

2.5. Oddílovka
9.5. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, nejspíš nás
také přijde navštívit pár chalanů kvůli opravování stanů na tábor. vede Myška
11.-13.5. OBVODNÍ SRAZ, pojedeme opět do Měsíčného údolí u Vlašimi, je
pro nás připravený zajímavý program a náročný Svojsíkův závod, takže buďte
připravené na cokoli.
16.5. Schůzka květináčová, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30,
vede Káťa. S sebou si vezměte jeden nebo více nových květináčů případně světlé
tričko nebo obálky a papíry na dopisy a čistý štětec. Hodí se i nůžky a pracovní
oblečení.
23. 5. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Janča
1.-3.6. VÝPRAVA ZA MIKEŠEM A JISKROU. Pojedeme do Ouštic za koníky.
Pro Světlušky bude výprava společná s Vlčaty a až od soboty,
přespání ve stanech.
6.6. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách
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007 JAMES BOND CUP 19.5. 2007
Die Another Day!
Jak už jsem ohlašoval na Gurmánech, pořádám pro Školku malý
minitriatlon pro trénované i netrénované, mladé i zralé, soutěžící nebo
jen fandící.
Využijte jedinečné příležitosti a přijeďte 19.5.007 v 10:00 k jezu ve
Všenorech. GPS souřadnice Base Campu jsou na přiloženém letáku.
Disciplíny jsou v pořadí plavání (200m), kolo (20km) a běh (2km)
Dejte mi prosím vědět nejpozději do 10.5.007.
Neváhejte a přijďte, protože
Vzdát Můžete Vždy !
Mýval - 777744071
P.S. Doporučeno jako vhodný trénink pro PAPERMANA. Zváni jsou i rodiče.
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LIŠÁKOVY PLKY
Ještě plný dojmů z poslední výpravy
píši tyto řádky. Gurmány se myslím
docela povedly, počasí parádní. O dost
se podle mne zlepšila i kvalita jídla
podávaného borci z Oronga. Na
vítězství nad Hesperkami to sice
nestačilo, ale už jsme zdatnou
konkurencí. Zejména bych pochválil
Brejlouna a Kubu, kteří téměř bez
pomoci připravili velmi kvalitní pokrm.
Malá odbočka: Kubo nechtěl bys
přezdívku Pirát podle trika, cos měl na
výpravě? Nějak jsem to tam nestačil
navrhnout.
Zpět ke Gurmánům: Letos jsme
podnikli malý pokus uspořádat
Gurmány
též
jako
dvoudenní
střediskový sraz. Zajímaly by mne vaše
ohlasy. Máme v tom pokračovat? Pište
do vzkazovníku.
Jediné, co mne mrzelo, že nepřijeli téměř
žádní rodiče. Bylo to patrně i tím, že se
jednalo o prodloužený víkend.
Takže už teď se těším na Gurmány 2008.
Nebude to sice kulatý ročník, letos jsme
slavili 25 let od prvních (23. - 24.10.
1982) Gurmánských hodů oddílu Cariboo
na Hraničním potoce.
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Pikantnosti z Gurmánů
Újmy na zdraví: Maruška z týmu Skus to chtěla odstranit velkého konkurenta tým
Improvizácia a vylila jim jejich velice chutný Máslový ležák – odnesla to její opařená
noha; U Hřebíka dochází k postupné změně přezdívky-stává se z něj Hřebec; Porota
neutrpěla žádné vážnější zranění....
Nevšední zážitky: Z Tkaničky se stává profesionální napáječ kanystrové vody; Boro
vypadá jako svůdný koktejlový barman, když třese v konzervě pudinkem za studena;
Luisa je akční fotbalistka!; Lišák se je ze všech ninjů nejninjovatější; Museli jsme
využít krásného teplého rybníka a zaplavat v něm pár tempíček; Housenka běhá
našikmo a svítí modrým světlem; Opice se projevuje jako opice a leze po stromech; Ifka
a Janča se namáčkli do zrezivělého zahnutého kvádru bez den( 2.p. mn.č. od slova dno)
o obsahu cca 1m2, poté si z něj vyrobily houpačku a ještě s Káťou se na ní rozhoupávaly
(Ifka seděla v houpačce a koukala jí jenom hlava); Tkanička a Hajnej přivodili Žábám
celoživotní trauma, Tučňák a Adélka skáčou přes švihadlo jak o život, porota se zase
jednou mňam mňam nadlábla : )
Zdolaná místa: Blatná(konal se zde Střediskáč v roce 2004)
Hlášky: Otravná Káťa: „Já mám Feňu!!!“
Žáby a Opice za pochodu, Janča prohlásí: „Zvířata drží při sobě!“
Všichni: „Tkaničko,vem si víčko!“
Všichni na roboty: Ppp.. Líííí... Cramst.... Krááá.... Crrr...
Závěrečná otázka: Co chybí Nezmarovi?“

PIKANTNOSTI Z HRADIŠTKA
Újmy na zdraví: atentátnice Káťa a Luisa hodily po Motýlovi oknem.
Nevšední zážitky: provokování čarodějnic (čarodějů) se nevyplácí a tak Myšku unesl
zlý čaroděj Lagryfix, naštěstí pomohla královna lesa a ukázala statečným holčinám
cestu na zakletý hrad, kde proběhlo úspěšné vysvobození Myše i jakéhosi dřevorubce
Kamila, Mandelinkou a Motýlem brzo přejmenovaného na Buřt, večer se vtíráme
k sousedům a opékáme u nich buřty, v neděli šplháme na Medník a zase zpátky a aby
nám neujel bus, přicházíme na nádraží pro jistotu o hodinu dříve, od královny lesa za
likvidaci hnusáka Lagryfixe dostáváme kytičku.
a Ifka
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Gurmány + Střediskáč 28.-29.4.007
Tyto gurmány byli spojeny se střediskovým srazem a i proto jsme tentokrát jeli
na jiné místo. Víkend jsme trávili na tábořišti poblíž Blatné. Program začínal
v 11hodin, to se začalo vařit, Na vařbu byli vyhrazeny zhruba 2hod. Po tomto
bloku ve kterém se zajisté podařili vyrobit kulinářské skvosty např.: chlebový
big mac, koktejly a jiné. Odpoledne jsme sehráli hry jak na přemýšlení tak i na
šikovnost a pohyb. Pak jsme měli chvíli volno, to jsme zabrali hraním fotbalu a
k večeru přišel čas na oheň a na vyhlášení soutěže ve vaření.
V neděli nás čekala hra, v které jsme museli po skupinách rozluštit části
kodexu samurajů podle indicií z kartiček, které nám dávali „ninjové“ za přečtení
nápisu na čelence. Nakonec vyhrála skupina, které jsem byl členem. Po hře bylo
zakončení celé akce a to už jsme jen čekali na odvoz.
Methan
docházka
na
výpravy
Methan
100%
Šnek
100%
Stopař
100%
Opice
77%
Brejloun
69%
Jim
69%
Hajný
69%
Hřebík
62%
Romeo
62%
Housenka
69%
Kuba
54%
Merlin
31%
Dan
31%

Cena
tábora
3 200 Kč
3 200 Kč
3 200 Kč
3 400 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč

Platba za tábor
tábor se pomalinku blíží, takže
začneme s informacemi. Cena za
tábor se počítá podle docházky na
výpravách od ledna do dubna. Vlevo
tedy je kolik má kdo platit. Jak, do
kdy a další důležité informace se
dozvíte příště.

ORONGONG –Květen 2007, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Methan, Ifka
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 45 výtisků
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