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LIŠÁKOVY PLKY – JAK NÁS BORCI VYKLEPLI 
Na podzimninách už tradičně přespáváme v nějaké škole, jejíž tělocvična nám pak 
slouží k večernímu vyblbnutí. Zázemí v ZŠ Chřibská v Českosaském Švýcarsku bylo 
perfektní a tak jsme mohli kromě lezení na stěně sehrát i mezidružinový florbalový 
turnaj. Borci sice nejdříve kafrali, že by raději sehráli zápasy v jiných sestavách, ale 
nakonec povolili a bylo to velmi napínavé. Mimoň Horal se přidal do týmu vedení a 
mohli jsme začít.  

1. Rysi x Medvědi: Bleskový úvod a Methanův gól přibližně po 5 vteřinách od 
úvodního hvizdu, po dalších 10 minutách se skóre zastavilo na stavu 4:2 pro 
Rysy. 

2. Káňata x Vedení: Florbal jsem hrál naposledy tuším na gymnáziu před 12 lety 
a podle toho to také vypadalo, postřeh a bleskurychlé ovládání hokejky tu 
trochu scházelo, přesto jsme bušili do obrany Káňat. Bohužel bezvýsledně a 
ani Káňata z brejků nezahrozili a tak to skončilo 0:0. 

3. Medvědi x Vedení: První 
pětiminutový poločas se 
nesl v podobném duchu 
jako předchozí zápas, ale 
Medvědi v čele se Šnekem 
byli přeci jen 
nebezpečnější. Horal 
v naší bráně byl ale 
bezchybný. V úvodu 
druhé půle to ale přišlo. 
1:0, a hned 2:0, Horal jde 
do pole a střídá ho Jarda. 
Naší hře chybí jakákoliv 
koncepce a souhra, 
pokoušíme se pronikat soupeřovou obranou, ale individuálně a místo toho 3:0 a 
4:0, těsně před koncem střídá Jardu v brance Lišák a konečné skóre se 
zastavuje na 5:0, „tým“ vedení naprosto vybouchl. 

4. Rysi x Káňata: Rysi pod Methanovým vedením potvrzují roli favoritů a 
vyprovázejí Káňata 2:0. 

5. Rysi x Vedení: Musíme odčinit ostudu s Medvědy, naše hra se výrazně 
zlepšila, ale v polovině zápasu padá do naší brány, řekl bych náhodný gól. 1:0 
pro Rysy, vedení odpovídá v zápětí Lišákovým gólem na 1:1. Snažíme se 
kombinovat a trvale útočit, celkem se to i daří, ale těsně před koncem obíhá 
Methan naší branku ze zadu a současně se závěrečným hvizdem strhává 
vítězství na stranu Rysů (2:1). 

Jasným vítězem turnaje se stali Rysi, poslední zápas mezi Káňaty a Medvědy jsme 
bohužel nestihli dohrát.  
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RYTÍŘSKÁ FLOTILA: 
 
Po několika letech se jedna z našich družin opět odhodlala zúčastnit se celostátní 
mezidružinové soutěže. Medvědi pod Šnekovým vedením mají za sebou již dvě kola a 
po nich si stojí ve své kategorii na průběžném 6. místě (zatím z 10 družin). 
Co Káňata a Rysi, nechtějí se také přidat? 
Více v časopise SKAUT (ke stažení na http://krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/casopisy). 
Další kola (výsledky je nutné odeslat nejpozději po listopadové výpravě): 
 
Vyproštění kola kočáru z bahna 
Tak jako rytíř Gaston přizvedl záď kočáru, zvedněte i vy co největší zátěž – Rytíř má za 
úkol zvednout co nejvíce kilogramů. A to tak, že ve dřepu s batohem na zádech přejde 
do stoje a získá tolik bodů, kolik kilogramů váží batoh na zádech. Nepřepínejte své síly 
a úkol dělejte pod dohledem dospělého vedoucího! Máte libovolný počet tréninkových 
pokusů, ale pouze jeden jediný ostrý pokus, ve kterém jde o všechno. Výsledek rytíře je v 
kilogramech. 
 
Zabití tří lapků 
Rytíř Gaston přemohl tři lapky. Napodobte ho tak, že na dráze 15 m mezi startem a 
cílem postavte tři terče: 1. terč vlevo od směru běhu 5 metrů od startu, 2. terč vpravo od 
směru běhu 10 m od startu a 3. terč vlevo 15 m od startu. Všechny terče (např. z 
kartonu, prken a podobně) mají rozměry 0,5 × 1,5 m. Terče mají namalovány 
soustředné obdélníky o rozměrech 140 x 40 cm (2 body), 130 x 30 cm (3 body), 120 x 20 
cm (4 body) a (5 bodů) 110 x 10 cm (Obrys terče 150 cm x 50 cm tvoří jednobodové 
pásmo terče, další vnitřní obdélníky mají hodnotu vždy o 1 bod vyšší.) Rytíř je ozbrojen 
mečem (z minulého úkolu), pistolí (1. tenisák), dýkou (2. tenisák). Rytířův úkol je za 
maximálně 10 s doběhnout ke kočáru (vzdálenost start-cíl 15 m) a před dosažením cíle 
použít všechny tři své zbraně – na 1. terč vystřelit z pistole (1. tenisák), druhý terč 
(pro)bodnout mečem a třetího lapku (terč) zasáhnout dýkou (2. tenisákem 3. terč). Před 
prvním a třetím terčem je čára vzdálená 2 metry a před druhým terčem je čára ve 
vzdálenosti 1 m. Rytíř je povinen odhodit tenisák na terč nejméně ze vzdálenosti 2 metry 
od terče, mečem smí bodnout do terče nejméně ze vzdálenosti 1 metr od terče. Rychlost 
běhu musí být taková, aby rytíř proběhl od startu do cíle do 10 sekund. Pokud to 
nestihne, jeho výsledek je křížek X (nestihl ochránit Helenku). Když rytíř zasáhne terč ze 
vzdálenosti menší než požadují pravidla, počítá se mu výsledek pro daný terč 0 bodů. 
Výsledek rytíře je v bodech (za všechny tři terče – nejvíce tedy 3 x 5 = 15 bodů, nejméně 
0 bodů), pomocné kritérium je čas v sekundách (maximálně ale 10 s, jinak je výsledek 
křížek X), za který rytíř proběhl od startu do cíle. Máte libovolný počet tréninkových 
pokusů, ale pouze jeden jediný ostrý soutěžní pokus. 
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CO SE PSALO PŘED LETY   
V minulém čísle Orongongu jsme si přečetli rozhořčený článek Pároše o zničení jeho 
lakrosky, reakce „Padouchů“ na sebe nenechala dlouho čekat a mohli jsme si ji přečíst 
hned v následujícím čísle CESTY: 
JAK ODPOVÍDAJÍ PADOUŠI  
ÚNOR 1988 – CESTA – ČASOPIS ODDÍLU CARIBOO 
Ani oko nezůstalo suché po přečtení 
zmíněného článku v lednové Cestě. Je 
tomu jistě proto, že pravda o líčených 
událostech byla značně zkreslena a 
upravena podle ideologie autora. Jak to 
tedy BYLO? 
V roce 1982, shodou okolností 60 let po 
připojení Smíchova ku Praze, skutečně 
došlo k vytvoření zmíněné lakrosky, která 
se stala černou ovcí všech lakrosek, které 
kdy spatřily světlo světa. Vyrobil ji 
Andílek, s úmyslem ji po jednorázovém 
použití vyhodit. Odložené lakrosky se 
zmocnil Drok,, který dosud neměl 
možnost seznámit se s tímto druhem 
sportu. Ale i ten brzy poznal její pravou 
„hodnotu“ a jsa dobrým obchodníkem, 
obratem ji prodal Párošovi za 5 Kčs. 
Netušil, co tím způsobí . Po celých pět let! 
používal svou odpornou lakrosovou 
ploutev k destrukci lakrosu v našem 
oddíle. Dlouho se proti této jeho rozvratné 
činnosti bojovalo pouze slovy. Až 
konečně na podzim 1987 se objevilo 
několik odvážlivců (Padouch č.1 – č.3, 
pozn. autora časopisu), kteří se rozhodli 

jednat. Nutno připomenout i hrdinský čin 
Mikův, který poprvé narušil celistvost 
zmíněné lakrosky (1985). Ke zničení 
lakrosky došlo, jak píše autor, 13.12.1987. 
Stalo se tak po zralé úvaze a bouřlivých 
diskuzích všech příznivců hliníkových, 
tedy nikoli duralových, lakrosek. Většina 
souhlasila s plánem, který byl proveden 
dokonale. Vyslovujeme tímto poděkování 
všem, kdo se podíleli na akci samé, i na 
její přípravě, zvláště pak Píďovi, který 
operaci úspěšně zakončil. Doufáme, že éra 
lakrosu s dřevěnou příměsí je již zcela u 
konce.  

Za všechny příznivce lakrosu  
Hejkal a Prófa 

P.S. Měkkému bychom doporučili, aby se 
zdržel napadání našich hrdinů, rovněž 
varujeme před jakýmkoli pokusem o 
restauraci či rekonstrukci své ploutve. 
Máme již své metody ... 
Pozn. redakce: Tento článek byl po úvaze 
otištěn bez recenze, která by za normálních 
okolností jeho uvedení zrušila, z důvodů 
obecného zájmu. Dvakrát byl výraz měkký 
nahrazen výrazem Pároš ... 

 

BÁZAREK A PROMÍTÁNÍ Z CHILE - 7.11. V 7D 
Zveme všechny členy, jejich rodiče a příznivce našich oddílů na výměnoobchodní 
bazar, 7. listopadu od 18:15 v Sedmidomkách. Bazar bude ukončen promítáním z naší 
předsvatební cesty po CHILE. 
Přineste tedy vše co se vám doma kupí (ať je to oblečení, knihy, učebnice nebo táborové 
vybavení) nalepte na to cenovky a vyrazte do 7domků. Že nemáte nic na prodej či 
výměnu? Nevadí přijďte se podívat jistě si pořídíte super model na letošní plesovou 
sezónu.                                                                                                      Dešťa a Lišák 
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PLETENÍ VÁNOČNÍCH VĚNCŮ – RUKODĚLNÝ VEČER 
Po batikování v Sedmidomkách s Myškou, zveme všechny členy, kamarády a rodiče na 
pletení vánočních věnců, také s Myškou (ale jinou – maminkou Filipa).  
Kdy: v pondělí 26.11. od 18:00 v Taškentu 
Hlaste se Lišákovi, Deště nebo přímo Myšce (iva.sommerova[zavinac]hrad.cz) a to 
nejpozději do 9.11. 
 
 

PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD 2007  
 

8.11.schůzka -Vlčata (vede Nezmar) a nováčci mají schůzku od 16:00 v Taškentu, 
Medvědi v Taškentu od 17:00, Rysi a Káňata od 17:00 v 7domkách 

 

15.11.schůzka -Vlčata (vede Nezmar) a nováčci mají schůzku od 16:00 v Taškentu, 
Káňata v Taškentu od 17:00, Rysi a Medvědi od 17:00 v 7domkách 

 

16.-18.11.  155. výprava -  Sraz 16.10.2007 v 16:55 na Hlavním nádraží, návrat v 
neděli v 17:35 tamtéž, s sebou 250Kč, plavky a ručník, věci na vícedenní 
výpravu, jídlo po družinách, Vlčata jedí od soboty od rána s Vedoucími. 
Pojedeme do Turnova, kde budeme spát v klubovně místních skautů, výpravu 
vede Tkanička a Nezmar a je pro družiny a Vlčata 

 

22.11. Schůzka mimo - Sraz v 16:00 v Taškentu nebo v 16:25 na zastávce tram 
Podolská vodárna, Půjdeme se podívat do Muzea pražského vodárenství, návrat 
v 18:15 ke klubovně v Taškentu, vede Nezmar 

 

29.11. Nacvičování akademie - Sraz v 16:30 v Taškentu pro všechny, budeme 
nacvičovat představení na Akademii do 18:30 

 

2.12.Akademie - Netradiční termín v NEDĚLI na netradičním místě Základní škola 
Táborská (u Náměstí bratří Synků) od 15:00, ale v tradiční KVALITĚ 

 

6.12.Oddílovka - Nováčci sraz v Taškentu v 16:00 potom půjdeme společně do 
Sedmidomků, kde bude od 16:15 do 17:45 schůzka s Vlčaty. 
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, vede Nezmar 

 
 

 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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LUCERNA 
program pro dívčí oddíl HESPERIA  
 ŘÍJEN 2007 

Tak tady máte plán činnosti za listopad, Akademie se kvůli vhodným prostorám 
musela přesunout na neděli, a protože zůstala volná sobota, možná si ještě nic 
neplánujte, možná jí využijeme pro závěrečné nacvičování. 
 

7.11. Oddílovka tuta 
14.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30 
16.-18.11. Výprava Nácvik Akademie. Pojedeme do skautské základny na kraji 
Plzně, sraz v pátek v 16:45 na Hlavním nádraží u pokladny č.4, návrat v neděli 
v 18:45 tamtéž.  
21.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30 
28.11. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30 
2.12. AKADEMIE, divadelní představení pro rodiče a známé, letos se chystá něco 
velkolepého, tak snad nám to vyjde. Všichni „herci“ se sejdou jako vždy už ráno 
na donacvičování a dopilování 
5.11. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v Sedmidomkách, nezapomeňte 
oddílová trička (novačky jednobarevné, tmavě modré tričko) a zpěvníky, 
vede Káťa 
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Lotka - 10 - 9 - - - 15 - 10 9 29 - 82 46 
Luisa - 10 - 9 - - - 15 - 9 8 39 - 90 46 
Zuza 10 8 - 9 - 8 - - - - 10 36 - 81 46 
Bára 9 8 - 9 15 10 10 14 8 9 - - 8 100 77 
Motýl 9 8 - 9 16 9 9 14 10 9 9 42 8 152 92 

Mandelinka 9 8 28 9 15 10 10 15 8 10 10 26 8 166 100 
Deli 9 8 25 9 - 8 9 14 8 8 9 41 8 156 92 
Maru - - - - - - - - - - - 41 - 41 8 
Kukla 7 8 - 7 14 10 8 15 7 9 10 42 7 144 92 
Zita 7 8 - 7 13 10 9 14 8 8 8 35 7 134 92 

Sluníčko 8 7 - 9 15 - 9 - 2 - - - 8 58 54 
Tučňák 7 8 - 9 16 7 9 14 8 8 8 33 - 127 85 

Rejnok(Rajče) 9 7 - - - 10 10 - 9 9 9 - 8 71 62 
Anička 9 7 - 10 16 7 9 - - 10 10 45 8 131 77 

BODOVÁNÍ 
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POŘADÍ   oddílové družinové DOCHÁZKA 
v oddíle   body pořadí body vše 

            

1 Housenka 263 1.Medvěd 251 91% 
2 Hřebík 251 1. rádce 236 91% 
3 Merlin 246 1. Rys 253 100% 
4 Stopař 245 1. Káně 235 91% 
5 Jim 244 2. Rys 229 100% 
6 Opice 237 2.Káně 230 91% 
7 Šnek 234 2.rádce 212 91% 
8 Methan 223 3.rádce 205 91% 
9 Romeo 211 3.Rys 207 82% 

10 Kuba 195 2. Medvěd 204 82% 
11 Filip 168 3. Medvěd 178 73% 
12 Skoráč 144 4. Rys 153 73% 
13 Hajný 119 3. Káně 126 55% 
14 Marek 89 4. Medvěd 78 36% 

VLČATA DOCHÁZKA 
pořadí   body vše 

      

1 Kačer 183 100% 
2 Říp 166 89% 
3 Skřítek 138 67% 
4 Rohlík 96 67% 

5 Dominik 22 22% 

Mezidružinové bodování 
Káňata 213 

Medvědi 190 

Rysi 188 

BODOVÁNÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2007 
Tak máme za sebou první 
bodovací období dalšího, 
již dvanáctého 
oddílového roku. Po 
táboře se trošku změnily 
družiny, k Rysům šel 
dělat podrádce Romeo, 
jinak zůstaly dvojice 
rádců a podrádců stejné. 
Tak ať vám to rádcové a 
podrádcové šlape!! 
Rádcům v přípravě 
programu bude pomáhat 
Lišák. Jinak rádcové 
využijte druhý rok vašeho 
rádcování k rozjezdu 
vašich družin a výchově 
svých nástupců, k tomu 
vám poslouží i 
mezidružinová klání a soutěže. 
 Další organizační změnou je, že Nezmar s Jardou si 
prohodili funkce, Nezmar má teď na starosti Vlčata a 
Jarda vede družiny.  
Doufám, že družiny budou přispívat do časopisu 
jednou stránkou, a pro ostatní se časopis neuzavírá 
před novými přispěvateli, tedy výzva všem, kteří 
mají tvůrčí duch:“ Přispívejte, přispívejte!“. Články 
posílejte mailem na redakce@orongo.cz .  
Za poslední dva měsíce se povedlo podle mě docela 
věcí, uklízecí brigáda v Krkonoších, Kadislavka, brigáda 
v 7domkách, kde jsem docela dobře uklidili zahradu. A, co ještě? No 
přece Podzimniny v Chřibské! Pravda při výstupu jsem si vzali ještě 
o batoh navíc, a když se nenašel majitel mezi námi, začal Nezmar 
dohánět autobus, aby dodal batoh svému majiteli nebo aspoň řidiči 
autobusu. Starší si měli možnost vyzkoušet slanění ze skály a lezení na umělé stěně v školní 
tělocvičně. Počasí nám ukázalo, že se s námi dokáže hezky rozloučit, když už v neděli vysvitlo 
slunku. 
 
Na akci za odměnu za bodovací období květen-červen 2007 půjdeme v pátek  9.11.2007 do 
Lanového centra Proud ve Vysočanech, akci vede Nezmar a sraz je pro Methana, Opici, Merlina, 
Stopaře, Jima a Rohlika v 14:45 v metru Vysočanská. S sebou teplé sportovní oblečení, odvahu. 
Jinak je možno, že ještě můžou jít tři další dobrovolníci, kteří si ale akci za odměnu zaplatí, info u 
Jardy.  
Vítězové a stovkaři v bodovacím období listopad - prosinec půjdou na hokej do sazka areny  
        Jarda 
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K A N I B A L O V É 
V jedné firmě zaměstnali 5 kanibalů. Při oficiálním přivítání jim šéf povídá: "Můžete tu pracovat, 
vydělat si pěkné peníze a můžete se stravovat v naší kantýně, ale naše zaměstnance necháte na 
pokoji!" Kanibalové souhlasili a slíbili, že nebudou nikoho obtěžovat.  
Po čtyřech týdnech přišel za nimi šéf a povídá: "Pracujete velmi dobře, ale chybí nám jedna 
uklízečka, nevíte co s ní je?" 
Všichni kanibalové odpověděli shodně NE a přísahali, že s tou věcí nemají nic společného. Když 
šéf odešel, zeptal se vrchní kanibal: "Kdo z vás sežral tu uklízečku?" 
Zezadu se nesměle ozve: "Já jsem to byl!" 
A vrchní kanibal odpoví: "Ty jseš blb. My jsme už sežrali vedoucího oddělení, oblastního ředitele 
odbytu a hlavního manažera kontrolingu, a nikdo nic nepoznal a ty sežereš právě uklízečku! 
Morální ponaučení: Někteří chybějí - někteří ne! 
 
Hádankář 
Je autobus a v něm 7 děti. 
Každé dítě má 7 batůžků. 
V každém batůžku je 7 velkých koček. 
Každá velká kočka má 7 koťat. 
Každá z koček má 4 nohy. 
OTÁZKA: Kolik nohou se nachází v autobusu? (sladká odměna čeká) 

 

ORONGONG –Listopad 2006, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA 
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Jarda 
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 45 výtisků 


