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Koutek tajnłch zprÁv

Zdravím, s trochu delší prolukou, než bylo plánováno, se opět hlásím o slovo. Jak se
vám dařilo, odhalili jste zašifrované zprávy? Tak se hnedka koukneme na řešení.
Šifra druhá: podle nápovědy jste se měli dobře podívat na písmenka. Hmm.. hm.. nic
zvláštního? Ale nota, na každém řádku bylo vždy jedno písmenko dvakrát, ostatní jen
jednou. A když si tato opakující se písmenka vypíšeme vyjde (řádek šifry = písmeno)
.... (chvilka napětí).. .TAJEMNÝ DŮM

Šifra třetí: Nesmyslný shluk písmen? To vůbec ne, jenom jich je tu něco navíc,
přesněji o celou abecedu. Stačí vyškrtat všechna písmena abecedy a ta co zbydou
(jsou dvakrát), vytvoří zprávu... HRNEK
Šifra čtvrtá: Blé, nějaká čísla, to se bude muset počítat... Kdepak, bude se muset
kreslit. Všímaví si jistě všimli, že jsou zde čísla jen od 1
do 12, to vám nic nepřipomíná? Čeho je dvanáct?
Přece hodin na ručičkových hodinách. Tak si to
nakreslíme, první písmeno: 7-11-1-2-3-9 jednoduchá
spojovačka, ve které s trochou fantazie najdeme
písmeno „P“. Stejně postupujeme i u dalších řádků
(řádek šifry = písmeno). Výsledek.. ten si už
dokreslete sami

A teď
k další
šifře,
minule
jsem
slibovala
nějaké
obrázky,
tak tu je
máte:
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LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA – ČERVEN
07

6.6. Oddílovka s Jančou a Káťou
13.6. Plaváníčko s Dešťou a Vlaďkou, v 16 hodin odcházíme od klubovny, takže
pozděpříchozí mají smůlu, návrat ke klubovně v 18:00. S Sebou samozřejmě
plavky, mýdlo, ručník, 2 lístky MHD nepřestupní/lítačku a 70Kč na lístek + 100
záloha na skříňku (vrátí se).
20.6. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Ifka
23.-24.6. Tachovská kosa aneb 7. ročník přípraváku s rodiči, krom hromady
práce a muchniček (repelent nutný) si užijeme i večerní posezení u ohně, případně
koupáníčko v rybníce. S sebou jídlo na celou dobu, pracovní oblečení, stan.
Doprava auty, prosíme ty, kterým přebývá nebo naopak chybí nějaké volné místo,
aby se ozvali příslušným koordinátorům.
27.6. Oddílovka s Káťou, pro všechny 16:00 – 18:00 a budeme v Taškentu.
A pak už hurá na tábor....

Obvodní Sraz 11.-13.5
Na obvodní sraz jsme stejně jako minulý rok jeli do Měsíčního údolí. Po zpoždění vlaků
docházíme na místo okolo osmé hodiny.Na místě již byla většina oddílů z Prahy10.
Večer jsme se ještě seznámili s organizačními podrobnostmi a šli spát. V sobotu
probíhal Svojsíkův závod. Nejdřív dopoledne byly soutěžní úkoly pro jednotlivce a
odpoledne po bouřce probíhal klasický závod s úkoly pro skupiny. Večer nás čekal oheň
a pak už jsme se ubírali do spacáků.
V neděli si každý oddíl měl připravit „atrakci“ na pouť. Naše přetahování s provazem
mělo vcelku úspěch. Po obědě nás již čekal závěrečný nástup a vyhlášení závodu. Chvíli
jsme ještě uklízeli a balili, abychom mohli odejít do Vlašimi. Z ní jsme odjeli vlakem
narvaným skauty do Benešova a z něj jsme po přestupu jiným vlakem dojeli až do
Prahy.
Methan
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Pikantnosti z exodu
Újmy na zdraví: Celá planeta je zahlcena radioaktivitou a proto posledním
nenakaženým lidem nezbývá nic jiného než se ukrýt do protirádiové karantény;
Nevšední zážitky: Světlušky a Vlčata statečně bojovali o utržené sluchátko;Adélka
dostala hobla k 7. narozeninám; Hesperčí čajovna se stala nejpohodovějši doprovodnou
aktivitou narozdíl od Jardových lanových překážek upevněných 30cm nad zemí:-P;
Houba si přišel v půlce exodu a pak dlouho do rána vyspával,když už celý tábor byl na
nohou;Káťa a Ifka si azimutem střihli cestu k vláčku,jelikož se jim ztratila turistická
značka z cesty; Na výprafku jel i mimoň Horal, Nezmar ví, jak se zachovat v kritické
situaci,kdy nikdo nemá přebytečnou busolu- využívá Ifky vietnamský kapesní nožík
s kompasem; Kevin z matematicko-fyzikálního gymnázia nás stírá svými záludnými
hádankami;
Zdolaná místa: Měsíční údolí u Vlašimi
Hlášky: Smrček a Bobr: „Tonda Rohlík.“
Všichni v protirádiovém úkrytu pořvávající na repráček: „Rebélie!“
Počítačový robot a lá repráček: „Pět.... jmen....pět....jmen....
Objevení nového studenta z Voděradské:
Tkanička: „Ifko,Myšák chodí taky na Voděradskou.“
Ifka nevěřícně: „Myšáku,prej chodíme spolu na stejnou školu.“
Myšák: „Já vim,ty chodíš do 2.E,co?
Ifka nevěřícně: „Jo! Jak to víš?!“
+Janči odůvodňovací dodatek: „Asi seš vidět,Ifko.“
Icq hláška: Boro:„Ifko,kam se jede na ten Exod? Do Slunečného údolí?“

Pikantnosti z fotbálků
Újmy na zdraví: Luisa se pro svojí přílišnou akčnost rozplácla na zemi,když se hnala
za fotbalákem a umazala si kalhoty;
Nevšední zážitky: Poprvé podnikáme dobrovolnou skautskou akci bez organizace
starších vedoucích(děkujeme Lišákovi a modlíme se k jeho Vzkazovníku,který nám
umožnil domluvit termín fotbálku); Hřebík se vždycky trefí do díry v plotě;Janča ve
funkci obránce slouží spíše jako odrážecí štít než kopající hráč; Ifka dává 2góly a
zvyšuje nulové skóre na 6:2; Hlavičkama se zde opravdu nešetří; Vrána k bráně
sedá,žádný gól propustit nedá...
Zdolaná místa: hřišťátko u Taškentu
Hlášky: Janča na Methana: „Můžu tě obejmout?“
Methan: „Tak jo,sice už jsem trochu vlhkej...“
Brejloun po 2.Ifky gólu: „Tak co,Ifko,bude hetrik?“
Balkónový pozorovatel: „Tak hrajte! Za co vás tady platím?“
Ifka na pozorovatele: „Tak pojď dolu a ukaž nám,jak se to hraje!“
Všichni na Merlina: „Šamane!“
Ifka,zažraná do hry, na Brejlouna: „Rosický,nahraj!“
Ifka
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Rysí stránka v Orongongu aneb
Kuba u výslechu
Odpovíš nám na otázky?
Jo!!!
Kolik je hodin?
Nevim!!!
Máš radši nosorožce, nebo žirafu?
Žirafu ne, protože je moc velká. Nosorožce jo, protože má roh.
Co je větší? Jepice, nebo tiplice?
Jepice je určitě větší, protože tiplice je malá.
Sedí se ti líp na bukové, nebo dubové židli?
Na bukové, protože dubová je dutá.
Proč odpovídáš tak pomalu?
Nevim.
Líbil se ti rozhovor?
Hrozně se mi nelíbil.
Kubu zpovídali Methan, Merlin a Skorocokoliv

KULIČKIÁDA - 14.4.07
Sraz byl v sobotu v 8:35 na Smíchovském nádraží. Na nástupišti jsme začali hrát první
hru s kuličkami, která se jmenovala „pravá nebo levá“. Cestou vlakem jsme ji také hráli.
Vystupovali jsme na zastávce Srbsko. Tam jsme začali hrát druhou hru, ta se jmenovala
„sudá nebo lichá“. Potom jsme přešli Berounku. Zašli jsme do lesa a pokračovali jsme
kolem potoka, po levé straně jsme uviděli jeskyni. Šli jsme se na ni podívat, ale nikam
nevedla, tak jsme šli dále. Když jsme došli k rozcestí, tak se Jarda rozhodl, že si
zahrajeme třetí hru, měli jsme za úkol hodit kuličku z určitého místa do jamky a když
jsme se netrefili, tak jsme ji tam museli docvrnkat. Ten kdo cvrnknul jako poslední
kuličku do důlku, tak vyhrál. Hráli jsme dvě hry, vyhrál Kuba a Merlin. Potom jsme šli
dál směrem ke Svatému Jánovi. Cestou jsme si dali pauzu na pití a po ní Jarda písknul
Vietnamce, vyhrál Opičák. Dorazili jsme k vyhlídce a Kříži sv. Jána, tak jsme se
rozhlédli po okolí a šli jsme dolů do Jána. Po cestě jsme si někteří zahráli motorky a na
ostatní jsme počkali až u kapličky. Nakonec jsme šli společně na autobusové nádraží a
jeli do Prahy.
HOUSENKA
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INFORMACE O TÁBOŘE 2007
PŘÍJEZD NA TÁBOŘIŠTĚ
z Prahy po dálnici přes Plzeň na
Rozvadov
(sjezd),
na
začátku
Rozvadova odbočit na Nové Domky,
kde budete pokračovat na penzion
Hubert, ten minete, sjedete s kopce do
bývalých Hraniček (tur. rozcestník),
pokračujete po modré a červené
doprava, na další křižovatce opět
doprava, až kolem rybníka a po tur.
značkách dojedete na tábořiště. Cestou
dvakrát minete zákaz vjezdu :-( není
v našich silách zajistit pro každého
povolení k vjezdu. Nejbližší vlak je
v Tachově (cca 20 km).
SRAZ NA TÁBOR:
Návrat:

30.6. v 9:30 na Hlavním nádrží
27.7. v 17:45 tamtéž

Na cestu vlakem si vezměte oddílové triko a zbylá zavazadla (batoh na vícedenní
výpravu), jídlo do pondělí do večera (1. společné jídlo je pondělní večeře), potvrzení o
bezinfekčnosti (bez něj nebude umožněn odjezd!!!!)
Vlčata a Světlušky – dejte prosím, co nejdříve vědět, jestli děti 7.7. povezete na tábor
autem a jestli nemáte ještě nějaké místo (to platí i o návratu 22.7.), jinak budete zavčas
informováni o odjezdu / příjezdu vlakem. Náklaďák 7.7. žádný nepojede, takže si věci
musíte přinést buď o týden dříve (viz výše) nebo si je přivézt sami.
Bedny a molitany: můžete nosit do klubovny o schůzkách 27. (středa) nebo 28.6.
(čtvrtek)
Adresa tábora:
Tábor 198. oddílu „ORONGO“ / 77. oddílu „HESPERIA“
Mlýnské Domky
Rozvadov
348 07
Táborový řád (na webu) je závazný pro všechny účastníky a jeho nedodržení může vést
až k vyloučení z tábora! Účast je povinná na celém táboře!
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ZÁSILKY OD RODIČŮ, obsahující potraviny, budou oficiálně otevřeny na nástupu a
podle možností děleny počtem účastníků (cca. 50 lidí), předem děkujeme za obohacení
táborového jídelníčku (buchty, koláče, ovoce, ...)
Návštěvní den je stanoven na neděli 22.7.2005. Můžete přijet již v sobotu 21.7.
Autem se dá sice zajet až na tábořiště, ale přes 2 zákazy vjezdu. Ubytování o
návštěvním dnu (víkendu) nebude zajištěno – stanovat se bude dát na tábořišti v lese. V
sobotu po obědě počítáme s uspořádáním sportovního odpoledne pro rodiče a večer se
slavnostním táborákem. V neděli budou děti uvolněny z programu po snídani (kolem 9.
hodiny). Pokud nemají službu nebo jiné povinnosti, mohou se vrátit až v 19.00 na
večeři. Odchod i příchod prosíme hlaste vedoucímu dne (po Pánu Bohu, prezidentovi,
vedoucím tábora - 4. nejdůležitější člověk). Prosíme, abyste nepřijížděli do tábora už
v pátek, ruší to táborový program.
Bedna - k dopravě věcí na tábor slouží tzv. bedna (na táboře se
potom používá ve stanu jako skříňka). Nejlépe je vyrobit vlastní
(z pořádných prken 2cm tlustých – ať to něco vydrží. Sám mám
bednu už 19. rok). Dá se použít i starý vojenský kufr, do kterého
se přidělají dvě překližkové poličky. Poličky jsou vůbec nutná věc
(jinak se nedá během tábora udržet pořádek). Dalším nutným
doplňkem jsou dvě ucha na nošení bedny (lepší než kovová jsou
z nějakého řemene, aby se tolik nezařezávala při nošení, ale musí být dostatečně pevná).
K uzavření slouží petlice. Maximální rozměry: 35x40x60 cm
Laining – neboli rosná plachta slouží k zachycení stékajících dešťových kapek po
týpkových tyčích. Každý borec si ji napíná nad svou postel ve stanu. Většinou
používáme starší prostěradlo (igelit NE!!!). Jako minimální rozměr doporučujeme 2
sešitá prostěradla (manželské), aby laining vykryl celý prostor nad postelí, takže čím
větší tím lepší. Pro snadnější vypínání jsou vhodným doplňkem poutka po obvodu
plachty. Pro zvýšení estetického dojmu ho někteří borci (spíše ale borky) batikují. Ještě
jedno upozornění: po měsíčním táboření nelze již nikdy laining použít jako prostěradlo!

Termíny:
• přihláška – co nejdříve
• do 15.6. je třeba zaplatit tábor, ceny se odvíjí od % docházky do konce května podle
této tabulky, na účet České spořitelny Praha 10 s názvem „96. středisko Junáka“, číslo
účtu 281103339/0800
Variabilní symboly: Hesperia: 77xx Orongo: 198xxx
(xx/xxx = osobní číslo, najdete v kalendáříku)
• v průběhu června (nejpozději však 21.6.) odevzdat kopii platebního příkazu při
platbě na účet, prohlášení od lékaře, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a
očkovacího průkazu
• Při odjezdu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.
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Povinné vybavení na tábor:
Oblečení: Oddílové triko (ti, co ho ještě nemají, triko v barvě oddílového), dívky
krojovou košili (s úplným označením), šátek s turbánkem, krátké (nad kolena) krojové
kalhoty/sukni přírodní barvy (žádný styl Havaj), ne teplákové!, čepice proti slunci,
pláštěnka (nebo pončo), svetr, dlouhé kalhoty, bunda v přírodní barvě, tepláková
souprava, 1x (pracovní) kraťasy/bermudy
Obutí: Pevné kotníkové (kožené) boty (pohory/pionýrky - ne botasky!), tenisky,
holinky, sandále, 4x ponožky, 1-2x teplé ponožky, 2x ponožky přírodní barvy, nejsou
vhodné umělé materiály.
Prádlo: 4x trička + 1 tričko světlé barvy na batikování, 3x trička s dlouhým
rukávem/košile, 6ks spodního prádla, 6 kapesníků, plavky.
Ložní vybavení: Spací pytel, triko s dlouhým rukávem nebo tepláková souprava na
spaní (není vhodná umělá), folie PVC cca 1 x 2 m, molitanová matrace
(malá!)/karimatka s obalem nebo dekou - max. rozměry matrace 80x200x5cm, větší se
nevejde na postel ani do náklaďáku.
Toaletní potřeby: Pasta a kartáček na zuby, kelímek na čištění zubů, mýdlo, 2x ručník,
hřeben, krém na opalování, krém na ruce, repelent (dostatek muchniček ne tábořišti),
pytlík na špinavé prádlo (30x30 cm, ne igelitový, s možností zavěsit), šampon, mýdlo s
jelenem na praní (ne Lanza) -tábor je v oblasti klidu a není možné používat prací prášky
atp., 1 role toaletního papíru.
Výzbroj: Batoh na vícedenní výpravy, menší batůžek na jednodenní výpravy, obal na
ešus, nad 10 let povinně!! sekera s pouzdrem, celta nebo vhodná pláštěnka.
Vybavení na hry: velký čtyřrohý šátek, tenisák, lakroska, (případně rukavice na softball)
Ostatní: Skautský průkaz, osobní doklady, kapesné 200Kč, píšťalka na šňůrce, tužka,
blok, propisovačka, Osobní zápisník, nováčkovská zkouška/cestička, KPZ, zavírací nůž
(s pojistkou, v pouzdru), uzlovačka, baterka s náhradními baterkami, zápalky, otvírák,
dopisní papíry se známkami a obálkami, laining (větší starší prostěradlo s poutky v
rozích), 2x svíčka, malé šití, prádelní šňůra, čistící potřeby na boty, tmavé brýle,
provázek, zpěvník
Jídelní potřeby: Třídílný ešus (malý, velký, víčko), lžíce a lžička, láhev na pití/čutora,
3 starší utěrky (nebudou vráceny), všechny jídelní potřeby musí být označeny trvalou a
jasnou značkou (osobním číslem)
Vybavení na etapovku: kluci- flanelová košile, džíny, klobouk, vesta a pracovní
rukavice
holky- již vědí
Toto je seznam povinných věcí, bez kterých je účast na táboře nemožná. Zajistěte si je
dostatečně včas, aby nedošlo při kontrole na táboře k nedorozuměním. Vedoucí nejsou
povinni vám chybějící materiál zajišťovat nákupem a nedostatečné vybavení na tábor je
posuzováno jako nedodržení táborového řádu!
4 z 5 vedoucích dále doporučují vzít si s sebou: kapsář (tzv. Sáhyho saky) s dlouhými
tkanicemi rozích, polštářek, zpěvník, pastelky, připínáčky na lining, náhradní tkaničky,
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fotoaparát s filmem, hudební nástroj, mapa okolí tábora (Český les -sever), busola,
ramínko, příbor, miska, nářadí potřebné na rukodělky (bavlnky korálky-zvláště pro
dívky), knížka na čtení, pro starší-malou petrolejku s petrolejem
Tyto věci vám rozhodně na měsíční tábor stačí. Neberte si zbytečně velké množství
oblečení, bude čas na vyprání (cca 1x týdně). Počítejte s tím že se budete pohybovat
nejen po táboře, ale že pojedeme i na výlet?, je proto třeba mít s sebou slušné oblečení
(kraťasy-klidně ty krojové, tričko, svetr/mikina, řiďte se však podle seznamu, budete-li
si brát "slušné" tričko odečtěte ho z celkového počtu triček v seznamu atd.), pro ty co
jedou jen na 14 dní je tento seznam opravdu "maximum" toho co si s sebou vzít.
Vzhledem k omezenému místu v náklaďáku, ve kterém věci na tábor pojedou, si každý
může poslat max. 2 (slovy DVĚ!!) zavazadla (bednu+batoh/molitan), ostatní věci
vlakem s sebou v batohu, platí i pro cestu zpět.
Jízdní kolo - povinně s přilbou. Bylo by dobré, kdyby ho měli všichni kluci a holky z
družin (Vlčata a Světlušky NE!). Jízda na kolech bude povolena pouze v určeném čase.
Dále doporučujeme vzít si s sebou zámek a věci na drobné opravy (náhradní duše,
ventilky, ...). Vedení nebude ručit za rozbití ani za ztrátu kola! Na řidítkách mějte
připravenou cedulku s vaší adresou, s cílovou stanicí (Planá u Mar.Lázní) a výrobním
číslem vašeho zázraku (novější kola už ho nemají).

PŘÍPRAVÁK S RODIČI 23.-24.6.2006
Aneb 7.ročník úspěšné akce „Tachovská kosa“, 151. výprava – no prostě příprava
tábora s rodiči
Sraz na místě v sobou dopoledne (snažte se přijet co nejdříve), pro zájemce už v pátek
k večeru.
Co se bude dít: kopání latrín, odpadních a jiných jam, dosekávání a dohrabávání louky,
stavba mostků, dělání dřeva, kolíků a jehlic, oprava nářadí… Zpráva pro alergiky:
většina louky je již posekána i pohrabána.
No a večer pohodka u ohně, prostě takovej ten fajnovej kamarádskej pokec za šumu
muchniček a snad i kytar.
Co tak s sebou: rodiče, věci na vícedenní výpravu (jídlo po rodinných klanech, pitná
voda bude k dispozici), stan!!!! a repelent!!!! je naprostou nutností, pracovní oděv
(dlouhé kalhoty) a pak nějaké to nářadí: kosy, hrábě, krumpáče, lopaty, rýče, sekery, …
buřty, kytaru
Vzhledem k tomu, že část vedoucích bude na tábořišti zůstávat až do začátku tábora,
bude možné nechat na tábořišti nějaké věci (např. spacák, …)
Doprava: auty - ozvěte komu přebývá místo v autě, či kdo naopak neví, jak se tam
dostat.
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100 LET SKAUTINGU
Na počátku 20. století založil v Americe spisovatel a přírodovědec E. T. Seton
dětské hnutí Woodcraft indians, šlo o mimoškolní aktivitu dětí a mládeže v té
době opravdu revoluční. Osou jeho programu byla indiánská lesní moudrost a
plnění zkoušek – orlích per.
O pár let později v roce 1907 založil v Anglii voják Baden – Powell jiné dětské
hnutí, které využívalo Setonových prvků, ale upravil program pro nejširší vrstvy
dětí a nazval je skauty.
Baden-Powell celý program sepsal do knihy Scouting for boys a hnutí se
nejprve rozšířilo do britských kolonií a po té do celého světa. Tento rok se konal
i první skautsky tábor .
K nám se skauting samozřejmě dostal také.
A. B. Svojsík byl zakladatel skautingu u nás. Byl členem pěveckého
učitelského kvarteta a procestoval s ním mnoho zemí.Na svých cestách se
zajímal o sport ,školství a mimoškolní aktivity dětí a mládeže. V roce 1911 se
vydal na cestu do Anglie, kde se seznámil s B.P. skautingem vrátil se nadšen a
začal organizovat skauting u nás. Vydal knihu Základy junáctví na které
spolupracovalo mnoho osobností společenského dění např. Alois Jirásek , Karel
Kovařovic, dr. Karel Kramář, Karel V. Rais a další.
První tábor se konal u Lipnice (byli jsme tam na výpravě s oddílem) a zúčastnil
se ho Jiří Wolker později známý básník. Začal vycházet časopis Skaut pro
činovníky Vůdce. Rozvoj skautingu u nás byl bouřlivý a vzniklo mnoho
menších organizací např. Skauti práce, Junáci volnosti, Skaut DTJ a jiné často
pod vlivem politických stran či národnostních menšin. Snahou A.B.Svojsíka
bylo skauting sjednotit což se nakonec podařilo a vznikl Svaz skautů a skautek
.V řadách skautů bylo (a je) mnoho vynikajících osobností např. Eduard Storch,
Jaroslav Novák, J.Rossler – Ořovský, J.K.Baby, Jaroslav Foglar, Mirko Vosátka
bratři Fanderlíkové a jiní – co člověk to velký skautský příběh.
Po smrti A.B.Svojsíka se náčelníkem stal Rudolf Plajner.
Po obsazení Československa německými vojsky v roce 1939 byl skauting u nás
poprvé zakázán, podruhé komunisty po roce 1950 po třetí a snad naposled po
roce 1970 také komunisty. Během zákazu činnosti mnoho oddílů a jednotlivců
dále pokračovalo v programu a mnozí skončili nejprve v nacistických později
v komunistických koncentrácích.
OPIČÁK
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výprava 1-3.6.07
Výprava začala v Mladé Vožici, z které jsme vyšli na východ. Nejdřív si chtěl Romeo
stopnout motorku, ale ta mu ujela. Další zajímává situace byla ta, při které jsme museli
projít výběhem býků a krav. Nedlouho po tomto zážitku začalo pršet a my se
rozhodovali zda-li máme jít či najít ňáké místo poblíž. Nakonec jsme pokračovali a to se
nám vyplatilo, protože s ustávajícím deštěm jsme našli místo a začali stavět přístřešky,
ale jen co jsme chtěli rozdělat oheň, tak začalo znovu pršet, a proto jsme šli spát.
Ráno bylo pod mrakem, ale nepršelo, takže jsme zabalili a mohli vyjít. Cesta šla dál na
východ po modré podél rybníků. A pak jsme našli místo s ohništěm a hřištěm, kde jsme
strávili něco přes hodinu. Dál jsme museli projít vesnici a začali jsme směřovat na vrch
Strážiště s vysílačem. U další vesnice Marek nejdřív ztratil mobil, který se později našel
a začal závod kdo bude první na Strážišti. Na Strážišti jsme byli první my-Rysi. Pak
došli i ostatní. Ten den jsme ještě sešli do vesnice Útěchovice pro vodu a vyšli jsme na
Holý vrch a tam jsme spali. V pohodě jsme postavili přístřešky a udělali jídlo na ohni.
Po desáté jsme šli spát.
Ráno nás probudil déšť
s mlhou, a tak jsme sbalili a
vyšli do Vyklantic. Z nich
jsme šli po asfaltce okolo
hřbitova a osady Petrovsko.
Dál jsme šli lesem a dali si
oběd. To už jsme byli
kousek od Košetic- vesnice
z které jel autobus do Prahy.
Po deseti minutách na
zastávce jel autobus, a tak
jsme se svezli znovu na
Roztyly.
Methan

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2007
14.6. - družinovky -Vlčata 16.00-17.30 v Taškentu
- Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu
21.6. – 3. čtvrtek – Sportík v Hostivařském lesoparku.
sraz: 16:30 na tramvajové zastávce Hostivařská
návrat: 19:00 ke klubovně
s sebou: sportovní oblečení, lakrosky, lístek na tramvaj
23.-24.6.- Senoseč – viz samostatný článek
28.6.- Oddílovka v Taškentské – pro všechny od 17:00 do 19:00
30.6. - 27.7. Tábor – viz samostatný článek
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LIŠÁKOVY PLKY aneb hlas lidu ke Gurmánům
V minulém čísle Orongongu jsem vás všechny vyzýval, abyste vyjádřili svůj názor na
změny o letošních Gurmánech. Děkuji všem, kteří do vzkazovníku na toto téma přispěli.
Ohlasů nebylo mnoho, ale přesto mne překvapilo, jak odmítavě jste se k novinkám
postavili.
Pro přehlednost:
• CH4+Šnek - 09.05. 2007: Jak si Lišáku psal v časopise o možnosti reakce na
letošní gurmány tak nás napadlo pár věcí k tomuto tématu. Akce nebyla špatná,
ale pro příště bychom se vrátil k rozvrhu akcí tak jak byly minulé roky.Co se týče
účasti rodičů nevíme jak moc je na vině prodloužený víkend, například víme, že
pár rodičů nedorazilo kvůli změně místa konání a i díky větší koncentraci
účastníků. Naše názory jsou asi trochu konzervativní, ale tohle je náš pohled na
tuto věc.
• Káťa - 13.05. 2007: Já sem taky k navrácení gurmánů do původní
podoby.Předtím to byla(nevim jak pro vás)větší pohodka,tahle letošní akce byla
taková zmatenější,i když organizátorsky dobře zvládnutá.Takže bych příště
udělala spíš střediskáč a gurmány zvlášť.Jo jinak nevim jak vám,ale obvodní
setkání se mi moc líbilo.
• Tkaničkář - 14.05. 2007: sem proto aby zůstaly kde byly a aby tam jezdili jenom
hesperie a orongo
• Kolík-Methanová - 14.05. 2007: Ahoj Lišáku, potažmo všichni ostatní, nedá mi
to, abych se také nevyjádřila k letošním GURMÁNUM.Musím se přiznat(a
možná, že z rodičů nebudu sama), že na letošní Gurmány se mi vůbec nechtělo,
ačkoliv akce pro rodiče se skautíky mám moc ráda, z jednoho prostého důvodubylo ztraceno kouzlo "komorních" a "našich" Gurmánů, také místo není tak
ideální a krásně schované jako to obvyklé, byla jsem z této, tak trošku monstrózní
akce zklamaná a pevně doufám a věřím, že se mohu zase celý rok těšit na ty
"Naše tradiční" Gurmány. Ahoj
Jako člověk, kterého to všechno napadlo, bych zde rád shrnul pár myšlenek, které mne
k nápadu vedly, a argumentů na obranu novinek:
• Předně si myslím, že během jara je celkem dost tradičních výprav „srazového“ typu
(více oddílů přijede na jedno tábořiště, kde stráví celý víkend, a které navíc zabírají
termíny vhodné pro přespávání venku): Gurmány, Střediskáč, od loňska chválený
obvodní sraz a nakonec nutná Tachovská kosa. Pro oddílové či družinové výpravy
s poznáváním nových míst nebo jiné novinky (účast na dřevárně, kola, voda, lezení
na skalách, …) nezbývá moc prostoru, a tak mi přišlo dobré ušetřit jeden termín
spojením Gurmánů a střediskového srazu do jedné akce.
• V dnešní době už, bohužel nebo bohudík, není možné v takovém počtu jen tak bez
ohlášení někam přijet. Musím říct, že jsem poslední léta trochu čekal, kdy s námi na
Hraničním potoce někdo vyběhne. Asi by se těžko vysvětlovalo, že se nás téměř 50
náhodně potkalo na zastrčené louce a proč si tedy z radosti z tak nečekaného
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setkání nerozdělat oheň rovnou na 5 ohništích? Kromě toho nám letos
celovíkendová akce na rezervovaném tábořišti umožnila užít si Gurmány bez
spěchu s možností pohodového večerního zpívání a poklábosení u ohně, tak jak
mne to vždy fascinovalo při Tachovské kose. Takoví drsňáci, abychom v tomto
počtu a s rodiči přespávali skryti v lese na Hraničním potoce, asi fakt nejsme.
• Rozhodně nejsem zastánce megalomanských akcí. Pozvat všechny oddíly střediska
včetně rodičů našich členů tím však asi trochu zavání. Současná situace střediska
však bohužel dokazuje opak. Doba, kdy středisko mělo 7 oddílů už je dávno pryč.
Dnes jsou jádrem střediska naše dva oddíly Hesperia a Orongo, navýšení počtu
účastníků o 5 Srdcat a 17 Školkařů včetně dětí už mi tak zásadní nepřijde. Obzvlášť
když ze Školkařů můžeme Řechtu, Myšku, Mývala, Píďu, Grizzlouna s Josefem a
Mika se 4 syny počítat jako rodiče našich členů nebo bývalé vedoucí, které zveme
každý rok. Navíc mi přijde dobré se občas potkat s lidmi, s kterými jsme „na stejné
lodi“ a „ukázat“ Školkařům, že naše oddíly existují, aby své děti dávali k nám a ne
do jiných oddílů v místě jejich bydliště.
Tím vším samozřejmě nechci říci, že bych chtěl vaše názory nějak ignorovat. Jen
uvítám další diskusi k danému tématu, abychom měli při plánování akcí na další rok
snadnější rozhodování.
Jinak doufám, že se při tlachání a zpívání u ohně uvidíme na Tachovské kose a že
přijede dostatek rodičů, abychom si tuto pohodovou akci jako vždy užili.

Panzerfaust
Panzerfaust nebyl ničím jiným než krátkým bezzákluzovým kanonem, který využíval
některé principy raketových zbraní. Panzerfaust měl jen jednoduchá mířidla, byl vyráběn
lisováním a celková konstrukce umožňovala vyrábění velkých počtů těchto zbraní. Raketa
měla kumulativní průbojnou hlavici, byla poháněna kapalnou hnací náplní a při letu byla
stabilizována čtyřmi křidélky.
Ačkoliv Panzerfaust vyvinula již roku 1942 firma HASAG v Lipsku, v širším měřítku se
začaly objevovat až v roce 1943. První Panzerfaust 30 (klein) měl účinný dostřel jen 30
metrů (číselné označení označuje dostřel v metrech), což bylo pro útočníka dost nevýhodné,
dostřel se však kompenzoval účinností. Dalším problémem bylo míření, které bylo dost
obtížné a střelce také ohrožovaly plyny vytékající ze zadního konce hlavně.
I přes jeho nedostatky, zaviněné většinou levnou a rychlou výrobou, byla zbraň velmi
oblíbená a brzy následovaly Panzerfaust 60 a 100. Zlepšovala se jen hnací náplň, hlavice
zůstala stejná.
Panzerfaust 60 probíjel až 200 mm pancíře, při správném použití tedy ničil kterýkoliv
spojenecký tank a brzy si získal respekt jejich osádek. Jeho efekt se však dal snížit použitím
představného pancíře, či pytlů s pískem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednorázové
zbraně, tudíž velkou zátěž na potřebné suroviny, vývojáři plánovaly Panzerfaust 150 a 250
na opakované použití, konec války však nedovolil zahájit ani testovací fázi.
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Základní údaje:
Panzerfaust 60
délka: 1045 mm
dostřel: 60 m
průbojnost: 200 mm pancíře

průměr hlavice: 150 mm
hmotnost: celková 6,8 kg, hlavice 3 kg
počáteční rychlost: 45 m/s

Špunt

Tajemný Dům
Kapitola IV. VAROVÁNÍ
...Vraždy se podezřele opakovaly a stále ve stejné ulici. Každý dvacátý rok a
všichni zemřeli stejnou smrtí, zardoušením. Mary sebou škubla a dodala „kdy byla poslední
vražda?“. Pan Suchánek zalistoval ve své knize a s ustaraným pohledem řekl, že poslední
vražda se stala roku 1987, přesně před dvaceti lety. V místnosti zavládlo hrobové ticho,
byly slyšet jen staré hodiny v tmavém koutě, jak bezstarostně v pravidelných intervalech
tikaly. Jane se koukla na své hodinky a navrhla, že už bychom mohli jít. S těmito slovy si
Jane oblékla kabát a vydala se ke dveřím. Když došla až do předsíňky, uslyšela úzkostlivý
hlas, jako by jí chtěl někdo něco důležitého sdělit. „Vyhni se tomu domu“. „Kdo jsi,“
zeptala se Jane. Hlas ale už neodpovídal, a navíc se už od salonku ozývaly narážky, kde je, že
už jdeme. Jane se tedy jenom ohlédla a vydala se za ostatními. Rozloučili jsme se s panem
Suchánkem a vyšli před dům.
Právě zapadalo slunce a obloha byla pokrytá červánky. Byl to tichý mírumilovný
večer, tak nás napadlo se ještě chvíli projít ve městě. Došli jsme až k rybníku, kde jsme si
lehli do trávy a pozorovali kačenky, jak se houpou na hladině. Když vyšly hvězdy, David
hned začal hledat různá souhvězdí a přitom nás ještě stačil krmit historkami ze svého dětství.
Sice jsme ty historky slyšeli už asi tisíckrát, ale David je dokáže podat tak, ze se pokaždé
válíme smíchy. Celí rozesmátí jsme se zvedli z trávy a vydali se cestou k domovu. Prošli jsme
kolem kostela a zabočili do ulice s naším domem. Ale v tom se Jane náhle zastavila a ve
světle pouličních lamp bylo vidět, jak celá zbledla. „Co je ti?!“ zeptala se vyděšeně Karin,
„proč jsi tak náhle zastavila?“. Jane nebyla schopná slova, až po chvíli z ní vypadlo
„nemůžeme přespat v hotelu?“. „Tady ale žádný hotel není“, řekl jsem a nechápal, jak to
Jane mohlo napadnout. „to je jedno, hlavně nemůžeme spát v tom domě“...
....pokračování příště....
Luisa, Lotka, Maru, Zuza

ORONGONG –Říjen 2006, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Methan, Ifka, Opičák, Luisa,
Lotka, Maru, Zuza, Špunt, Housenka, Rysi
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 45 výtisků
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