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EDITORIAL 
Co bude letos nového? V časopise by se mělo objevit pár nových rubrik a 
celkově by mohl zesílit. V klubovně se objeví Orongong Schránka, která 
bude zjednodušovat komunikaci s redakcí, přeci jen každý nemá přístup na 
internet, aby mohl odesílat své dokonalé články nebo třeba odpovědi na 
hádankáře atd...  Rádi bychom trochu rozšířili komunikaci mezi redakcí a 
čtenáři, uvítáme pěkně napsaný článek o něčem zajímavém (a vy budete mít 
časopis zadarmo), různé vaše nápady a velmi oceníme, pokud se zapojíte do 
soutěží, o které jistě nouze nebude. Jak Schránku používat? Není nic 
snazšího, sepište, co chcete sdělit, podepište se (pokud teda zrovna nechcete 
psát výhružný anonymní dopis), pokud se jedná o odpověď na soutěž, 
napište i o kterou a který měsíc jde, aby nedošlo k mýlce, a odešlete – vhoďte 
do schránky.  
Jestliže byste rádi něco napsali, ale nevíte o čem, nezoufejte. Každý měsíc 
totiž budeme vyhlašovat téma, na které se můžete rozepsat. Stačí pár vět, ale 
čím více z vás se přidá, tím to bude zajímavější a více se dozvíme. Takže téma 
na říjen (do říjnového časopisu): „Jak jsem získal/a svojí přezdívku, mám 
nějakou jinou jinde a jak se mi líbí“. (vím, na toto téma už se zde jeden 
článek objevil, ale není na škody, abychom se dozvěděli přezdívkový příběh 
i někoho dalšího). (pozn.: viz také Lišákovy plky na straně 15) 
Ještě pro přispěvatele prosba a připomínka: vrchní redaktor Kamza bude mít 
letos v úterý školu do pozdního večera, proto příspěvek, který přijde později, 
než v sobotu před oddílovkou, už v časopise nebude, jsme přeci jen lidi a ne 
stroje. Děkuji mnohokráte za pozornost a těším se na články. 
redakční email: redakce@orongo.cz 
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nástup na etapu kluků

Kontaktník na vedení 
(roverstvo až v příštím čísle, snaží se své kontakty přede mnou utajit, ale já se nedám) 
 mobil email icq  
Myška 721 043 376  myska@orongo.cz  312-006-964 
Nezmar 737 713 677 nezmar@orongo.cz 242-280-907 
Jarda 732 566 504 jarda.vodacek@email.cz -------- 
Lišák 777 119 885  pavel.tes@volny.cz 208-243-389 
Dešťa 777 119 884 sbrettova@volny.cz  311-994-632 
 
 

Pikantnosti z tábora Brokilon a Mezi Pražci 
 
Újmy na zdraví: Tkaničkovo odhodlání vyhrát triatlonový závod Paperman 
překazila, po něm nazvaná, pověstná „Tkaničkova díra“;Jen co se Tkaňour dostal 
trochu do pohody, šel si zahrát fotbálek a jeho touha zvítězit měla opět neveselé 
následky - při souboji o míč, kdy se Methan pokoušel dát hlavičku a Tkanička 
nožičku, se bohužel trefil do Methanova frňáčku (krve jak z vola); Šnekovi se 
zřejmě stýskalo po adrenalinových vodních skluzavkách, a tak na molu hodil 
pořádného slajda na záda; Mandelinka neprokoukla lest vysoké teploty, a tak nás 
v půlce tábora bohužel opustila (odjela domů samozřejmě); Vlaďka měla divoké 
sny a když se ráno probudila, chytla se oběma rukama za rozžhavená kamna; Říp a 
Rohlík vedli svou obvyklou chlapeckou 
bitku, avšak Rohlík z ní odešel s rozbitou 
hlavou; Káťa poprvé brala krev a společně 
se zdravotníkem Sautem měli z této činnosti 
větší psychické trauma než klidný pacient 
Martina; Tentokrát nesimuluje Myška, ale 
Dešťa, která se vymlouvá na zánět 
nosohltanu; Hydra byla úspěšně zabita; A na 
závěr něco stereotypního: Maruška nám opět 
onemocněla! 
 
Nevšední zážitky: Poprvé a naposled s námi 
strávil tábor oddíl Srdce; Letošní Paperman 
měl opravdu dramatický závěr - Horal na 
poslední chvíli předběhl Boromira, ten však 
do něho vrazil svým mohutným ramenem, 
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Ekomóda 

Horala skolil k zemi a doběhl do cíle 
první, avšak v konečné fázi se stal 
oficiálním vítězem Horal, jelikož Boromir 
přiznal, že běžel závod nesoutěžně; U 
stožáru byla postavena horolezecká stěna,a 
tak si každý mohl otestovat své 
horolezecké zdatnosti; Kukla se stala 
prvotřídní dobrovolnou myčkou na nádobí, 
přestože nikdo nechtěl, aby mu myla ešusy 
či misky; Navštívil nás záchranář a bývalý 
vedoucí Péca,který nám dal malou lekci o 
zdravovědě - teoretické znalosti jsme si 
poté mohli vyzkoušet i v praxi při hře 
H.E.L.P., kdy se zřítilo letadlo a většina 
roverstva byla vážně raněna; Orongáči byli 

potupně poraženi Srdcaty ve fotbálku 5:4; Hřebík 
zjišťuje, co přináší dospívání - jeho počínání si všimli i ostatní Orongáči; Velice 
příjemné probuzení zažili dryády Hesperky, které dostaly přímo do postele 
kouzelný čokoládový bonbónek; Omylova dcera Marie a její kamarádka Terka 
přijely na tábor v „pravou“ dobu - zrovna schytaly nejdrsnější hru (kromě Lágru)  
Normandii; Motýl válí se svojí minikytárkou; Ačkoliv si nejmladší rádkyně Áňa 
z kmene Sirwia vedla nadmíru úspěšně, etapovku nevyhrála nad Lotkou z kmene 
Valion o jediný bod a nestala se tak paní lesa Brokilon; Romeo z kapely Horkýže 
Slíže pomohl týmu Malá Žužu za propagaci a zároveň výhře hitu léta jejich 
stejnojmenného songu; Neváhejte a přijďte se podívat na módní přehlídku 
ekologických modelů - hlavními modelkami jsou Mandelinka a Deli; Polygraf 
Boromir poučuje Hesperky a Martinu o formátech B4, CMYKU a RGB; Ninja stále 
provokoval Orongáče a pak se divil,když se na něj Saut s Nezmarem vrhli a chtěli 
ho hodit do potoka, avšak trochu to nezvládli a Ninja byl pouze vyrochněn v písku; 
Jim tento tábor nezapadl do jímky, ale ztratil se nám v lese; Wimpimu chybí 
vedoucovská léta, a tak nám alespoň na tábor přijel posekat travičku a zahrát na 
kytárku; za úmorného vedra o poledňáku se spontálně rozpoutala celotáborová 
polejvačka; Adélka odvážně vlezla za sychravého deštivého počasí do studeného 
rybníka, aby mohla hydře useknout ruku;Z Ifky se stavá latrínobabka - ochotně 
opravuje igelit na latríně; letošní rekordních 12 ešusu a misek si vyšejbala Janča; 
Tučňák si přivezla na tábor dvě krásné barbíny, které Janču a Ifku natolik 
učarovaly,že si s nimi začaly hrát a převlíkat je; Necháváme se inspirovat od Srdcat 
a kopeme na táboře jamky na plivání zubní pasty a vyrábíme cestičky pro žabičky 
z odpadky; Kdo získá dračí vejce? Vyjící vlkodlak,plamenný gryf a nebo stříbrný 
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jednorožec? Saut si to drandí bez nehod, s větrem se honí o závod, nejsem si jistá, 
jestli má motor vždy správný chod...  
 
Zdolaná místa: Sacramento, Omaha, Duén Cannel,...Mlýnské Domky, Rozvadov, 
Lesná, Přimda,... Havran. 
                                                                    
Hlášky: Dvojsmyslný Boromirův trasparent: „Orongo go go!“ 
 Zfanatizovaní Orongáči: „Black power Orongo!“ 
 Lišák ve frontě na stále se tázajícího službícího Hřebíka: „Hřebíku,už si četl 
mou knihu „Zbytečné otázky služby, když Lišák čeká ve frontě na přídavky“? Je to 
bestseller.“ 
 Jarda, myslíc si, že se vítá s panem Skorocokolivem: „Dobrý den, já jsem 
Jarda.“ 
 Pseudo pan Skorocokoliv: „CHKO Český Les.“ (Jardův obličej nabírá 
rozpačitého výrazu)     
 První Maďarova slova na táboře: „Myško, kam s těma pipinama?“ (myslel 
tím právě přivezená kuřata na večeři, no jo, Maďar a nemyslet na jídlo) 
 Jarda na Srdce: „Uděláme výměnný obchod. Vy nám dáte Ninju bez bot a my 
Vám Tkaničku s botama.“ 
 Janča na Rohlíka „čtoucího“ si vzhůru nohama německy psaný leták 
 Aquaparku: „Rohlíku, víš, že je to německy?“ (Pozn. korekce: Ifko, vážně 
myslíš, že „čtícího“ je správně? Ifka: tak „čtějícího“?) 
 Rohlík(suveréně): „Já vím,já umím německy.“ 
 Maruška povzbuzuje při hře: Běž, běž, je za tebou úchyl!!!“ (a pak sama za 
dotyčnou běží) 
 
Jak Mandelinka utřela Srdce: Scéna se odehrává takto: Dvě holčiny ze Srdce 
táhnou dvoukolák plný barelů s vodou. Vidí Mandelinku, Deli a Janču, jak vážou 
uzle – Mandelinka s Deli si je plní do Nováčkovské.   
 Srdcačka (vcelku výsměšně): „Učíte se vázat uzle,co?“  
Hesperky ignorují. V průsmyku mezi hesperčí a orongáčskou loukou se Srdcačkám 
převrhne dvoukolák a všechny barely popadají do bahna.  
 Mandelinka (hrdě si stoupne a se škodolibým výrazem vítezoslavně prohlásí): 
„Učíte se vozit dvoukolák,co?“ 
 
Pikantnost z hlídání tábora: Spadl nám sněmáč, náštěstí se nikomu nic nestalo, 
jen Handě shořela její dlouholetá červená Alpine bunda;  
 
       Ifka 
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CO S SEBOU... 
Na schůzku: 
h papír (sešit, blok..), tužku (propisku, pero, ptačí brk..), šátek, uzlovačka (aspoň 
2-3 metry dlouhá šňůra průměru asi 5mm), Cestičku nebo Nováčkovskou, na 
oddílovku oddílové triko (nováčci modré/černé) 
 
Na jednodenní výpravu 
h věci na schůzku, KPZ, peníze na cestu/vstupné (budou upřesněny) 
h na sebe: oddílové triko (nováčci modré/černé) pevné boty (pohodlné, 
vyšláplé), starší oblečení pokud možno přírodní barvy a ne z umělých materiálů, 
podle počasí, vhodné do přírody (možno ušpinit..) i do města nebo na prohlídku 
hradu (ne tepláky), pláštěnku, hodí se náhradní ponožky 
h jídlo a pití (aspoň 1l) na celý den 
 
Na vícedenní výpravu 
h věci na schůzku, KPZ, peníze na cestu/vstupné 
h na sebe: stejně jako na jednodenní jen více triček a prádla 
h spacák, karimatka nebo alumatka,  
pod přístřešek: igelit pod sebe (asi 1x1,7m), celtu nebo pončo na přístřešek, 
provázek na stavbu 
pod stan: karimatka, stan 
do chaty: karimatka 
h jídlo a pití: obvykle vaříme společně 
hlavní jídla, takže s sebou jen svačiny 
(ovoce, sušenky), pití aspoň 1,5l nejlépe 
čisté vody 
 
Všechny akce jsou povinné (není-li 
řečeno jinak), jejich přehled dostanete 
vždy na půl roku dopředu, aby jste si mohli lépe udělat čas. Pokud se nemůžete 
náhodou nějaké akce zúčastnit, dejte to prosím co nejdříve vědět vedoucím (to 
proto, abychom věděli, co s vámi je, s kolika členy máme počítat při dopravě, 
ubytování a tvorbě programu) 
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Koutek Tajnych Zprav 
 
 
Nejdříve 
řešení 
obrázkové 
zvířátkové 
šifry z 
minulého 
čísla.  
Bohužel 
jsem se 
maličko 
přepočítala, 
holubice tu 
měla být jen 
jedna 
 
 
 
Tentokrát, abyste příliš neremcali, mám pro vás šifru na velmi podobném 
principu. I když vypadá jako úplně obyčejný text, ukrytá zpráva tam někde 
opravdu je, stačí být všímaví...  
OVOCNÝ SALÁT: 
Pečlivě dodržte množství jednotlivých ingrediencí. Do velké mísy vložte tři 
borůvky a posypte je třemi nakrouhanými lískovými oříšky. Dále přidejte tři 
velké jahody, tři střední meruňky, samozřejmě bez pecek a čtyři lžíce 
melounu. Zakapejte pěti kapkami šťávy z citronu a do středu umístěte jedno 
kolečku ananasu. Salát dobře ochutí dvě nakrájené čerstvé švestky. V tuto 
chvíli zjistíte, že by se hodilo přidat další tři borůvky, učiňte tak. Nakonec 
salát posypte třemi lžícemi krouhaného kokosu a ozdobte dvěmi brusinkami. 
Dobrou chuť.  
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Poznejte Svého Vedoucího 
 
Počínaje tímto, v každém 
letošním čísle se bude 
objevovat fotka, stařičká fotka 
jednoho člena vedení z dob, 
kdy mu bylo o „pár“ let méně, 
než je teď. Poznáte, kdo je to? 
Pro toho, kdo prokáže nejlepší 
úsudek a správně odhalí nejvíce 
vedoucích, na konci akce čeká 
odměna a bude se moci honosit 
titulem „Nejvyšší překročitel 
času“ 
 
Své odhady šeptejte Myšce 
nebo nejlépe vkládejte na 
papírku i s vaším jménem do 
nástěnkové časopisové 
schránky. 
 

- Bazárek - Bazárek - Bazárek - Bazárek - 
Vážení a milí, chcete prodat  pohorky, věnovat starou krojovou košili nebo 
lyže a nevíte komu? Sháníte bednu na tábor, levný batoh a nevíte kam se 
obrátit? Proto je tu náš Bazárek, chcete-li něco prodat, věnovat, nebo 
naopak když něco sháníte můžete si zde podat inzerát a to zcela bezplatně!!! 
Tato nabídka platí i pro rodiče, ale přiznávám, že prodávat touto cestou 
rodinou vilu na Vinohradech asi nebude úspěšné, ale možná i to za zkoušku 
stojí. Stačí jen napsat e-mail na mou adresu sbrettova@volny.cz, nebo 
poslat sms na 777 119 884 a vaše přání a informace se objeví v následujícím 
čísle časopisu.      
Pro začátek tu mámě ešusy: všichni kdo si je na táboře zapomněli a mají 
jednotlivé části podepsány mají šanci si je vyzvednout v 7domkách do půlky 
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října. Nepodepsané a nevyzvednuté součásti ešusů pak budou mít možnost 
získat ostatní lajdáci, kteří ešusy ztrácejí a ani se předem nenamáhají si je 
podepsat. Jednotlivé části budou k mání za symbolických 5 Kč. 
Jinak na říjen též plánujeme bazar oblečení, který se bude konat v jedné 
z kluboven. Tedy máte-li doma nějaké oblečení, které se vám již nehodí, 
nebo není, tak to s ním zkuste vydržet do října, kdy ho budete moci prodat, 
vyměnit nebo darovat někomu dalšímu z oddílu a sami možná najdete 
nečekaně padnoucí model (Lišák již několik let nosí kraťasy po Klaudii :o). 
                           Dešťa 
 

KVIZ 
1. Kolikrát může být naplněna 
vratná skleněná láhev během své 
životnosti? 
 a. 30 x 
 b. 10 x 
 c. 15 x 
2. Kolik tun nápojových kartonů 
(bez obsahu) se ročně v ČR 
spotřebuje? 
 a. 18 000 t 
 b.  8 000 t 
 c. 800 t  
3. Kdy byl ve světě poprvé 
vyroben obal podobný současným 
nápojovým kartonům? 
 a. 1943 
 b. 1963 
 c. 1983 
4.Kolikrát je možné recyklovat 
papír? 
 a. 50 x 
 b. 20 x 
 c. 6 x 

 
5. Kolikrát je možné recyklovat 
sklo?  
 a. 5 x 
 b. neustále 
 c. 50 x 
6. Z kolika kusů PET ůahví je 
možné vyrobit fleecovou bundu? 
 a. 100 ks 
 b. 50 ks 
 c. 25 ks 
7. Kolik se ušetří vody a stromů 
díky výrobě tuny recyklovaného 
papíru? 
 a. 10 l vody a 1 strom 
 b. 240 l vody a 12 stromů 
 c. 1 500 l vody a 5 stromů 
8. Kolik let trvá něž se v zemi 
rozloží plastový kelímek? 
 a . 5 - 10 
 b. 50 - 80 
 c. 500 – 1 000

  správné řešení někde dále v  časopise
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ZPĚVNÍK 
  
KRÁSNOU VYSOČINOU   TŘINÁCTKA 
             C          Ami         Emi  
1. Půjdem krásnou vysočinou, moje milá,  
            C          Ami        F  
   půjdem krásnou vysočinou až k nám,  
    G       C          Ami         Emi  
   půjdem krásnou vysočinou, moje milá,  
             F          G          C  
   v jejích kopcích já domov svůj mám.  
2. Proč se ve tvých krásných očích slzy 
třpytí,  
   proč jsi smutná, že svůj kraj opouštíš,  
   tam, kam půjdem, přeci stejné slunce 
svítí,  
   tam mou krásnou zem uvidíš.  
3.=1.  
4. Na loukách, kde v mokré trávě rosa 
zvoní,  
   v údolích, kde z pramenů můžeš pít,  
   v kráse kopců, z kterých divoký vřes 
voní,  
   tam, lásko má, chci s tebou žít.  
5.=1.  
6. Zazní zpěv a zazní radost vysočinou,  
   na všech kopcích budou tančit a hrát,  
   půjdem krásnou vysočinou, moje milá,  
   chceš-li nevěstou mojí se stát.  
7.=1. 
 

        Ami           G  
1. Zve válčit mě pan maršál sám,  
       F          E7  
   v mládí je má síla, milá,  
    Ami             G  
   víš, jak rád tě mám, a až se vrátím,  
     F           E7            Ami  
   třináct růží na polštář ti dám.  
                  C           G  
R: [: Už mi to i táta říkal: koukej žít,  
         Ami         Emi  
      v neštěstí i štěstí mít,  
         F              C  
      chlap, a neznej klid,  
                    Dmi  
      a tarokovou třináctku,  
          E7            Ami  
      tu musíš v kapse mít. :]  
 
2. Já dávno o své slávě sním,  
   vínem vlast mě křtila, milá,  
   Turka porazím, a až se vrátím,  
   zlatek třináct na stůl vysázím.  
 
 3. Už v šenku jsem se prával rád,  
   však jsi při tom byla, milá,  
   nechtěj osud znát, když nevrátím se,  
   dej mi z věže zvonit třináctkrát.

 
 
 
společná výprava- úklid Krkonoš  
Pojede se do Špindlerova mlýna, kde se zúčastníme akce úklidu Krkonoš.  
S sebou: Povinné věci na vícedenní výpravu, stan po skupinkách, pracovní rukavice, 
teplé oblečení (v horách už může být pěkná kosa), plavky, ručník. Peníze- 300 Kč  
Sraz: v pátek v 16:00 na Černém mostě u výlezu z metra 
Návrat: v neděli 17:15 tamtéž 
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LUCERNA 
program pro dívčí oddíl HESPERIA  
 ZÁŘÍ 2007 
 

Jak se zdá, začal nám školní rok a ne vždy příjemné povinnosti školní, pro někoho 
pracovní. Není nad to si občas dopřát něco zajímavého a příjemného, třeba 
schůzku s partou milých lidiček nebo výpravu do krásných koutů naší země. Proto 
nepřehlédněte plán činnosti, na nadcházející měsíc podrobněji rozepsaný, abyste 
věděli, co a jak, a pod ním plán akcí až do konce kalendářního roku, to abyste si 
mohli včas naplánovat volno. Připomínám, že pro Stovkaře – ty, co pojedou za 
bodovací období na všechny výpravy – čeká nějaká příjemná akce za odměnu.  
 

5.9. Oddílovka zahajovací s promítáním filmů a fotek a doufejme záplavou nových  
členek. Program mají na starost Žáby 
12.9. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, program  
opět Žáby 
14.-16.9. Krakonošovská, pozor, tato výprava je jenom pro družiny a  
protože pojedeme společně s Orongem, informace najdete ve společném článku. 
(strana 10) 
19.9. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Myše 
22.9. Výprava pro Světlušky a Vlčata, informace ve společném článku. (strana 13) 

26. 9.  Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Dešťa 
3.10. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v Sedmidomkách, nezapomeňte  
oddílová trička (novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). 
 

Plán akcí do konce roku:  

14.-16.9. e Úklid Krkonoš 

22.9. e  Výprava za Upírem 

6.10. e výprava jednodenní  

25.-28.10. e PODZIMNINY do nádherných skal Českosaského Švýcarska 

16.-18.11. e  Výprava Nácvik Akademie 

1.12. e AKADEMIE, divadelní představení pro rodiče a známé.   

14.-16.12. e Vánoční výprava 
 

Doufám, že se potkáme alespoň na většině akcí.  
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PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2007  
 
13.9. schůzka - Vlčata + nováčci v Taškentu od 16:00 do 17:30 
Medvědi a Káňata v 7D, Rysi v Taškentu od 17:00 do 19:00 
 
14.-16.9. - 152. Výprava- úklid Krkonoš - Vede Nezmar 
 Tato výprava je jen pro kluky z družin. 
Informace ve společném článku na straně 10. 
 
20.9. schůzka + sportík 
Vlčata + nováčci mají schůzku v Taškentu od 16:00 do 17:30 
Družiny mají sraz v 16:30 na zastávce tramvaje 22 a 26- Hostivařská 
Návrat v 19:00 tamtéž. Pak se pojede společně ke klubovně. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, šátek. jízdenku na tramvaj 
 
22.9. - 153. výprava vlčat, světlušek a nováčků - vede Jarda 
 Informace ve společném článku na straně 13. 
 
27.9. schůzka - Vlčata + nováčci v Taškentu od 16:00 do 17:30 
 Rysi a Káňata v 7D, Medvědi v Taškentu od 17:00 do 19:00 
 
28.-30.9. Akce pro starší – vede Methan 
 Nejspíš se pojede na Kokořínsko. Detaily v mailu. 
 
4.10. Oddílovka 
Vlčata + nováčci sraz v Taškentu v 16:00 potom půjdeme společně do Sedmidomků, 
kde bude od 16:15 do 17:45 schůzka.  
Družiny od 17:00 do 19:00 v 7D.  
Všichni s sebou oddílová trika(kdo nemá oddílové, nechť si vezme černé) a samozřejmě 
povinné věci na schůzku 
 
6.10. Rallye Kadislavka 17. ročník- 154. výprava 
Detaily v příštím časopise. Zde jen připomínka pro ty, kteří chtějí závodit se speciálem, 
aby si ho stihli vyrobit. 
 
7.10. Brigáda v 7domkách 
 
 
 
 

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,  . . . 
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společná výprava vlčat, světlušek a nováčků  
Sraz: v 9:00 hodin u klubovny v Taškentské nebo v 9:20 na 
Vršovickém nádraží 
Návrat:  po čtvrté ke klubovně v Taškentské, 
S sebou: 30Kč na jízdenku, jídlo, pití, šátek, tužku, papír, uzlovačku, náhradní ponožky, 
všechno zabaleno v jednom batůžku. 
Pojedeme na keltské oppidum Závist kousek za Komořanama 
 
Resty: 
Na konci roku se nevyhlásilo bodování. Stalo se tak kvůli drobnému nedorozumění. 
Takže jak dopadlo bodování květen-červen 2007?  
Zlaté stuhy: Methan, Opice, Merlin, Stopař, Rohlík 
Stovkař: Methan, Opice, Merlin, Stopař, Jim 
Družiny byly v pořadí: Medvědi, Káňata, Rysi 
 
+ výsledky celoročního bodování: 
POŘADÍ   oddílové družinové DOCHÁZKA
v oddíle   body pořadí body vše 

            

1 Methan 1250 1.rádce 1227 100% 
2 Stopař 1166 1. Medvěd 1082 96% 
3 Housenka 1091 2. Medvěd 1059 94% 
4 Šnek 1086 2. rádce 1050 94% 
5 Opice 1072 1. Káně 996 92% 
6 Merlin 1023 1. Rys 1013 90% 
7 Hřebík 959 3. rádce 887 88% 
8 Hajný 949 3. Káně 811 87% 
9 Romeo 942 2. Káně 880 87% 

10 Jim 895 3. Medvěd 781 81% 
11 Brejloun 883 4. Káně 802 83% 
12 Kuba 677 2. Rys 658 67% 
13 Skorocokoli 592 3. Rys 613 63% 
14 Marek 238 4. Medvěd 232 25% 

 
VLČATA DOCHÁZKA

pořadí   body vše 
        

1 Rohlík 767 83% 
2 Skřítek 696 76% 
3 Kačer 591 79% 
4 Michal 565 76% 
5 Říp 551 69% 
6 Dominik 290 55% 

Co se týká akce za odměnu, bude v druhé 
polovině září (přesný termín ještě není 
znám) a půjdeme do lanového centra. 
Ještě na závěr bych chtěl zmínit, že na akci 
za odměnu za září/říjen se půjde na 
motokáry, takže se snažte kluci. 
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Útes ORONGO na Velikonočním ostrově - 
v pozadí ostrůvky Motu Kao Kao, Motu Iti a 
Motu Nui, v popředí Lišák.  Dešťu nemůžete 
vidět, protože to fotila :-). 

NA ORONGU 
 
Už léta jsme s Dešťou uvažovali, že 
bychom se měli podívat také do Jižní 
Ameriky. Vloni se naše tlachání 
změnilo v reálnější představy a nakonec 
bylo rozhodnuto naše předsvatební 
cesta povede právě tam. Ale kam 
přesně?  Nakonec jsme se rozhodovali 
mezi Peru a Chile. V Peru je sice 
Machu Picchu (jeden z nových 7 divů 
světa) a jezero Titicaca, ale v Chile mají 
všechno: hory, moře, poušť, gejzíry, 
tučňáky, fjordy a hlavně k němu patří 
Velikonoční ostrov z útesem Orongo. 
Těsně před návratem zpět do Evropy 
jsme se na internetu dočetli o ničivém 
zemětřesení v Peru, a tak jsme byli rádi, 
že jsme se rozhodli pro Chile. Po 
úvodních 14 dnech na jihu země jsme 
se už těšili do tepla Velikonočního 
ostrova. Oni totiž mají v Chile v srpnu 
zimu a tak jsme přišli o tučňáky, kteří u 
Ohňové země hnízdí pouze během 
chilského léta.   
Velikonoční ostrov (Rapa Nui, Mata-ki-te-rangi, Te Pito o Te Henua) - malý 
ostrov uprostřed nedozírného moře (nejbližší ale neobydlený ostrov je 400 km, 
k Chile je to 3700 km). Hned druhý den jsme vyrazili ke kráteru Rano Kau, kde 
se nachází i obřadní vesnice Ptačích mužů ORONGO – jediné místo, kde se na 
ostrově platí vstupné – 10 US dolarů. Míjíme zbytky oválných domů  v nichž 
během obřadů bydleli kněží. Ještě malá skalka a už budou vidět tři ostrůvky, 
k největšímu z nich Motu Nui se plavalo při závodu Ptačích mužů. Ještě na 
táboře mne Jarda vyzýval, ať k ostrovu doplavu a určím směrný čas pro ostatní. 
Tak to mne nechává chladným. Žraloci jsou sice až dál od pobřeží, ale strmá 
skála až k moři pár stovek metrů určitě vysoká je. A taky to je kilometr daleko. 
O pár dní později jsme se sice přesvědčili jak jsou katamarány domorodců pro 
obrovské vlny jako stvořené a jak lehce se ovládají, ale zkus to sám Jardo. My 
už máme Orongo navštívené. 
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Odkazy na zajímavé časopisy jiných oddílů: 
• http://www.dvojka.cz/cigoligo/ 
• http://sestka.skauti.cz/casopis.htm 
• http://www.skauting.cz/shawnee/index.php?se

kce=caso 
• http://www.skauting.cz/92.stredisko/luk.php 
• http://www.trojka.cz/index.php?ukaz=trojnik 
 

             

LIŠÁKOVY PLKY – POJĎME VYLEPŠIT ČASOPIS 
 
Říkal jsem to již mnohokrát: „Na oddíle mne nejvíc fascinuje, že tu můžeme dělat 
cokoliv, co nás baví a co nám přijde dobré.“ Na rozdíl od sportovních oddílů a jiných 
zájmových kroužků máme pole působnosti omezeno pouze naší fantazií a chutí nápad 
uvést v život. Stejně tomu tak je i u našeho časopisu ORONGONG. Nepřijde vám 
zajímavý? Chybí vám tu něco? Pojďme to změnit. Vypisuji pár námětů, které vyplynuly 
z mailové diskuse s Myškou na závěr prázdnin.  
 
• Počítače (recenze her, zajímavé webové stránky, užitečné programy, ...) 
• Příručka pro nováčky - každý článek podle jednotlivého bodu nováčkovské 
• Vybavení na cesty - návody a recenze  (KPZ - diskuze co do nové použitelné KPZ, 
spacáky, stany, karimatky, batohy, vařiče, ponča,  boty, buzoly, čelovky, láhve na pití, 
...) 
• Stránka rádců a pro rádce (např. náměty na hry, ...) 
• Články na téma:  Jak jsem získal přezdívku, Můj koníček, ...  
• Pravidelně by mohlo 
vycházet i Fotopředstavení 
jednotlivců (fotky z dětství, 
z akcí, ...) nebo soutěž 
„Poznej, kdo je na fotce“ 
• Co se psalo před lety – 
naše oddílová historie nám 
nabízí přečíst si články i 20 
let staré. 
• Převzaté zajímavé 
články z internetu 
• Fotokomiks ze života 
oddílu nebo předem 
připravený a nafocený 
• Seriál o fotografování, 
údržbě kola, tvorbě 
webových stránek, ... (klidně 
z Internetu) 
 
Chybí vám tu něco? Tak to 
prostě napište 
 
 
 
Řešení kvizu ze strany 9: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6c, 7b, 8b 
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CO SE PSALO PŘED LETY   
Někdy je třeba doma uklidit a pak se dostanete k věcem, které jste léta neviděli. Já jsem 
nedávno našel staré ročníky oddílového časopisu CESTA. Z uklízení nebylo nic a při 
pročítání dvacet let starých článků jsem si vzpomněl na časopis LUK ( 92. střediska na 
Praze 10), kde mají podobnou rubriku se staršími články. Tak proč se to nezavést i u 
nás v ORONGONGU. 
BUDE SITUACE S PŘEZDÍVKAMI VYŘEŠENA? 
Březen 1988 – CESTA – časopis oddílu CARIBOO 
  
Tuto otázku jsem položil ministrovi 
oddílových přezdívek Hejkalovi. Odpověděl 
mi ústy optimisty. 
Hejkal: „Vynasnažíme se!“ 
Pároš: „Jak vlastně mohlo pane ministře 
dojít k tomu, že se v oddíle pohybuje více 
než 6 členů bez přezdívky?“ 
H: „To jsou otázky. Došlo a je to!“ 
P: „Dobrá nacházíme se tedy v situaci (ať 
už k ní došlo z jakýchkoliv příčin), ale jak z 
ní ven?“ 
H: „Máme vypracovaný plán udělování 
přezdívek a nemusím se tajit s tím, že už 
máme konkrétní výsledky. Jedním z 
nejožehavějších případů je Jéňa (Jenda). 
Uvedu proto jako příklad, jak jsme 
postupovali v jeho případě. Nejprve jsme 
zkoumali nějakou charakteristickou 
vlastnost. Zjistili jsme, že 
nejcharakterističtější je pro Jéňu to, že je 
bratr Světlušky. Tato varianta byla však asi 
před zamítnuta vedením. Museli jsme se 
tedy pídit po vedlejších vlastnostech. K 
čemu jsme teda dospěli: Jéňova sestra Svěťa 
[čti Svjéťa] ho určitě utlačuje, proto mu 
navrhujeme přezdívku TLAČ. Náhodně 
jsme mu rovně vybrali přezdívku 
UBROUSEK, teď jde o to, zda a která se 
ujme.“ 
P: „Vrátil bych se s dovolením na začátek 
Vaší obsáhlé výpovědi. Hovoříte o plánu 
udělování přezdívek. Tento pečlivě 
vypracovaný plán jsem před naším 
rozhovorem měl možnost vidět a zjistil 

jsem, že se jedná o plán dlouhodobý. Do 
jakého termínu plánujete jeho splnění? Bude 
to ještě v této pětiletce?“ 
H: „Ano, plán je vskutku dlouhodobý, 
neboť stále přibývají noví bezpřezdívkatí 
členi. U stávajících by však tato otázka měla 
být vyřešena do konce pětiletky.“ 
P: „My víme, že loni jsme plán splnili díky 
univerzální přezdívce PTAKOPYSK a 
KLOUZEK na 112%. Jak to bude s 
procenty letos. “ 
H: „Zatím nevíme.“ 
P: „Uvádíte, že při udělování přezdívek se 
řídíte především charakteristickými 
vlastnostmi. Vzpomínám si však na případ 
Petráše. Tato přezdívka byla odvozena od 
jeho občanského jména. Jaký na to máte 
názor vy?“ 
H: „Jsem téhož názoru.“ 
P: „V současné době se pohybuje v našem 
oddíle Cariboo přes 25 členů s přezdívkami. 
Vesměs jsou to přezdívky velice hodnotné. 
Jistě Vám dalo mnoho práce vymýšlení 
posledních přezdívek, abyste zachovali 
celkovou kvalitu. Stává se Vám také, že na 
Vaší adresu chodí děkovné dopisy od 
bývalých členů, kteří od Vás přijali 
přezdívku? “ 
H: „Nestává.“ 
P: „Nyní bych Vás, pane ministře Hejkale, 
poprosil o seznámení s prvním produktem 
dlouhodobého plánu.“ 
H: „S prvním už jsem Vás seznámil.“ 
P: „Jistě, tedy ten druhý?“ 
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H: „Michal: Podle jeho zvláštního pohledu 
– přezdívka VIVALDI, případně PUK.“ 
Poznámka Lišáka: Patrně se jedná o Střepa 
(autor malby na stěně v Taškentu, který 
získal přezdívku ani ne měsíc od sepsání 
rozhovoru.  
P: „A další?“ 
H: „Další například Aleš – podle 
charakteristického postoje (pistolnického) 
mu navrhujeme přezdívku BUF (zkratka z 
Buffalo Bill).“ Dodnes slavný Kameňák. 
P: „Ano myslím, že s tím můžeme rozhodně 
souhlasit. Jen u přezdívky PUK bych měl 
výhrady. Nezdá se Vám, že je to taková až 
vulgární přezdívka? Jsem pro Vivaldiho. “ 
H: „Vulgární rozhodně ne. Nejste jediný, 
kdo návrhy posuzuje. Uvidíme, jak to 
dopadne.“ 
P: „A co ti další? Za jak dlouho bude 
vyhověno jejich žádostem? Jedná se třeba o 
Zdeňka, Štěpána, Tomáše apod.?“ 
H: „O tom jsme už hovořili.“ 

P: „Chtěl bych se tedy touto cestou zeptat, 
je-li už Štěpánova přezdívka RATLÍK 
uznána za právoplatnou?“ Štěpán se o pár 
dní později stal LEPem. 
H: „Toto bohužel nejsem kompetentní 
potvrdit.“ 
P: „A jak je to s přezdívkou KOBRA?“ 
H: „To je stejný případ.“ 
P: „Vidím, že jste unaven. Dovolte mi proto 
ještě jednou poslední otázku. Jaká si 
myslíte, že bude reakce členů oddílu a bude 
vůbec nějaká reakce?“ 
H: „Nemohu sloužit. … ještě bych chtěl 
touto cestou vzkázat Tedovi, že má na hlavě 
máslo.“ 
P: „Děkuji Vám za rozhovor.“ 
Malá Úpa 25.2.1988  
Hejkal + Párátko 
Zajímavé je, že po sepsání rozhovoru, ale 
před otištěním článku se na Jarninách v 
Hrdoňovicích udělily 4 přezdívky, mezi nimi 
Střep i Lep. 

 
 

Tajemný Dům  
Kapitola V. Obraz 

 
 Chvíli jsme se na sebe nechápavě koukali. Dlouhé ticho přerušil až blesk a 
po chvíli hlasitý hrom. Pak se spustil prudký déšť, kapky byly tak velké, že jsme za 
chvíli byli mokří na kost. Rozeběhli jsme se tedy rychle k domu, ale Jane tam 
zůstala a stát. Když se Karin ohlédla, viděla, jak Jane stojí uprostřed silnice a kouká 
se na ní, jakoby jí chtěla něco říci. Náhle začaly lampy blikat, způsobila to asi 
bouřka která se k nám velmi rychle blížila. Karin se lekla, rychle se rozeběhla za 
Jane, chytila jí za ruku a odtáhla k nám. Jane se dala do tichého usedavého pláče.  
 V domě byla tma jak v hrobě. Jelikož v něm nebyla elektřina, museli jsme 
nahmatat Tomův zapalovač, který si položil na stůl, když včera zapaloval svíci 
stojící na stole. Povedlo se, zapalovač byl nalezen. Místnost zaplavilo světlo.  
 „Vidíš, Jane, nic tady není, nemáš se čeho bát,“ řekl David. Jane ho ale 
neposlouchala. Její pozornost upoutal obraz ženy visící na zdi v kuchyni. Včera, 
když jsme sem dorazili, byl obraz jiný, než teď. Ten, kdo by si včera dobře obraz 
neprohlédl (jako třeba Karin), neviděl by na něm změnu. Žena vypadal stejně, jako 
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předtím, ale v ruce jí přibyla rudá růže a z ní kapalo něco, co připomínalo krev. To 
už Jane nevydržela a rozeběhla se ven ze dveří do tmavých ulic, ve kterých už 
nesvítily lampy. Dlouho jsme za ní volali aby se vrátila, ale už se neobjevila. Když 
nám zmizela ve tmě, David se za ní chtěl rozeběhnout, ale Karin ho zadržela: 
„Nechoď za ní, ona se vrátí.“ Dodneška nevím, co to Karin napadlo, možná měla 
šestý smysl nebo se s Jane pohádala a takhle se jí pomstila, kdo ví. My jí to ale 
uvěřili a víc jsme se o ní nestarali. Jenom dveře zůstali pootevřené, aby se Jane 
dostala dovnitř, až se vrátí.  
V kuchyni jsme umyli všechno nádobí, co leželo ve dřezu a poté si uvařili večeři. 
Bylo to zvláštní. U večeře nikdo nepromluvil, každý asi v duchu přemýšlel o Jane. 
Co jí asi tak mohlo tolik rozrušit, že jí to vyhnalo do ulic? 
 Jane se zastavila až o ulici dál, byla celá promáčená a vyděšená. Opřela se 
o zeď jednoho starého, léty zničeného domu, zhluboka dýchala a přemýšlela, co 
bude dělat. Vtom se zpoza rohu objevila světla a po chvíli Jane zahlédla vozidlo. 
V jeho světlech byly vidět velké dešťové kapky, které dopadaly na tvrdý beton. 
Vozidlo začalo zpomalovat. Jane v něm zahlédla mladou ženu. Když zastavilo 
úplně, žena stáhla okénko a zeptala se: „Nechcete nějak pomoci?“ Jane se 
nezmohla ani na slovíčko a tak žena pokračovala. „Třeba někam hodit, přece tady 
nebudete stát na dešti.“ Jane váhala, ale nakonec zvítězila zima a mokro nad 
opatrností a nasedla do auta. Žena vypadala mile a hned se jí zeptala, kam to 
bude. Namísto odpovědi se Jane zeptala: „Vy nejste odtud, že jo?“ Žena se na 
Jane podívala nechápavým pohledem a řekla: „Ne, to nejsem, ale pár lidí tady 
znám. Bydlím totiž v sousední vesnici.“ 
„Tak to byste mohla znát pana Suchánka?“ řekla Jane. 
„Ano, toho znám, je to ten starý pán, co se zajímá o historii, že ano?“ 
Jane přikývla, „odvezete mě k němu?“ Žena se rozjela a zanedlouho potom už 
stály před domem pana Suchánka. Jane ani nepoděkovala a rozeběhla se  domu. 
Ale když došla až ke dveřím, všimla si, že jsou pootevřené. A zevnitř se ozýval 
jakýsi zvuk.  

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