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Hádankář
Nejprve správné řešení z minulého čísla:
takže 7 dětí · 2 nohy = 14n.
+ 7 dětí · 7 batůžků · 7 koček · 4 nohy = 1372n.
+ 7 dětí · 7 batůžků · 7 koček · 7 koťat · 4 nohy = 9604n.
a celkem dohromady: 14 + 1372 + 9604 = 10990 nohou
Jednoduchý ne? Správně vyřešili a odpověď odevzdali jen Tkanička(ehm, sice asi až na
desátý pokus..) a Nezmar, takže se vysloužili čokoládu..
A u čokolády ještě dneska zůstaneme. Představte si, že jste zrovna jednu čokoládu
dostali a chcete se podělit se svými kamarády. Stačí nalámat a může se rozdávat. Ale
samozřejmě se chcete u lámání na kousky co nejméně nadřít. A já teď po Vás chci
vědět, jak při lámání postupovat (odkud a jak začít, jestli nejdřív napříč, nebo
podélně,…), abyste museli co nejméněkrát čokoládu přelomit. A ještě
pravidlo:čokoládu nesmíte vrstvit na sebe ani lámat více kusů najednou. (A že ji sníte
celou sami, jako řešení neberu ☺ ). Vítěz může zkusit naživo..

Pikantnosti z Nácviku akademie
Újmy na zdraví: Kukla na nás útočí svými větry ze severu a Ifka se přidává k jejímu
klanu;
Nevšední zážitky: Hltáme jak o život Jančinu připálenou krupičku(chťové a čichové
buňky se během chvilky otupí); Hesperky chtějí mít o kolečko víc a předávají si ringo
kroužek pouze hlavami; Sluníčko a Kukla pogují; Janča a Zůza vyvraždily celé
městečko Palermo(= rodinné vztahy nezklamaly!!) ;Kukla je zaujatá Jančou, takže si ji
pořád fotí; Káťa je zaujatá fotkou vyfoceného kamene, takže si ji hned dává jako tapetu
na mobilu; Skautská základna trpí nedostatkem monitorů a počítačů a tak je skladuje v
ohromných množstvích ve sprchách;
Zdolaná místa: skautská základna Plzeň- Bolevec
Hlášky: Kukla při Macháčkovi: „Čůrá!“
Myška: „Kuklo, posuň se kousek doprava.(Kukla se otočí o 180stupňů kolem
své osy)
Janča: „Jsem dcera vládce lesoparku! (správně bylo Stromholdu vytvořeného ze
Stormholdu)
Janča na Dunstana(Ifku): „Dalilo!“
Kukla při městečku Palermu: „Já sem si slíbila, že budu vypravěč!“
Kukla: „Chceš hrát samostatně nebo se sebou?
Maruška: „Řeknete Kukle, ať neojídá toho draka!“
Ifka
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Co bylo a trocha co bude
Do tábora zbývá už jenom sedm měsíců. Co to znamená? No, že další měsíc je za námi.
Hned z kraje měsíce byla akce pro rovery a roverky, teda Žáby. Byla to KPZetka, což je
víkend zaměření na poznání stejně starých lidí na Praze 10 a na zážitky. Je škoda, že i
přes velkou propagaci se jí účastnil jenom Tkanička, který ještě odjel v neděli před
obědem. O tři týdny později byl sraz rádců, rádkyň, roverů a Žab v 7domkách, kde jsem
se chtěli dohodnout na akcích pro starší, které jsou relaxem oproti normálním
výpravám. Trochu mě mrzí, že jsme se v podstatě na ničem nedohodli!!!! Co tak
přemoct trochu lenosti a šlápnout do toho, ať se roztočí kolotoč super akcí, přihoďte
Luiso, Lotko, Káťo, Ifko, Jančo, Boromire, Saute, Tkaničko, Methane, Hřebíku a Šneku
trochu nápadu a připravte něco pro ostatní.
Za samostatný článek by vydala výprava do „Turnova“. Ani do vlaku jsem nenasedli,
jak se hezky tato výprava dařila. Deset minut před srazem mi volal Tkanička, že správce
skautské klubovny v Turnově ji zazimoval a že tam teď přijet by bylo opravdu jenom
pro silné nátury. To já teda jsem, ne že se bude někdo tvrdit opak!!!!!!! Tak teda budeme
spát v klubovně v 7domkách, bohudík tam bylo volno. Tak jsem začali zachraňovat.
V sobotu se jelo na Brdy a v neděli byla hra po Praze „Praha barokní 2007“. Všem
překvapeným z této náhlé změny se omlouváme, nás to taky zaskočilo.
No a další čas určovala Akademie jak nacvičování tak velká show v neděli druhého
ledna. Děkuji všem kteří přispěli nápadem na Akademii,pomohli něco připravit a hlavně
všem hercům ( obzvláště těm co hráli ve více představeních).
Teď v prosinci (14.-16.12.) bude Vánoční výprava tak vemte každý dárky pro ostatní.
Ježíšek má moc práce, tak mu v oddíle pomáháme, že si dáváme dárky sami navzájem.
Nic velkého, stačí maličkost. No a v lednu nás jako akce za odměnu čeká návštěva
ledního hokeje v aréně ve Vysočanech.
V lednu se koná lyžák zájemci se prosím hlaste u Jardy. Další info v samostatném
článku.
Jarda

PLÁN AKCÍ NA PROSINEC 2007
13.12. .schůzka -Vlčata mají schůzku od 16:00 v Taškentu, Medvědi v
Taškentu od 17:00, Rysi a Káňata od 17:00 v 7domkách
14.-16.12. Vánoční 156. výprava - viz samostatný článek
20.12. Schůzka mimo - sraz na zástavce tram. Otakarova v 15:45 pak půjdeme do
tělocvičny v FZS Táborská, s sebou sportovní věci, florbalky, pití
návrat v 18:30 ke Taškentu
3.1. Oddílovka v 7domkách - vlčata od 16:15 do 18:00 , družiny od 17:00
Všichni s sebou oddílová trika(kdo nemá oddílové, nechť si vezme černé), šátek
a samozřejmě povinné věci na schůzku.
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LUCERNA

program pro dívčí oddíl HESPERIA – PROSINEC 07

Vítejte v poslední Lucerně tohoto roku. Už se mi dostalo pár ohlasů, že se nám
Akademie zase nadmíru povedla. Doufám, že ji brzy od nějakého kameramana
(Padáka) získám na dvd, abychom se mohly podívat také z pohledu diváka.
Veledůležité oznámení: blíží se leden a s ním vybírání příspěvků, aby měl oddíl
z čeho existovat. Systém zůstává stále stejný – totiž výše příspěvků se odvozuje od
docházky, přesněji podle počtu dní, které jste strávily na výpravách a to do
vánoční výpravy. V lednovém časopisu se dovíte, kolik platíte přesně, ty šikovné si
to mohou už teď přibližně spočítat, kde jste všude byly snad víte. Podle stejného
klíče (výpravy od ledna do konce května) se počítá cena tábora. Přepočet je stále
stejný:
účast
nad 90%
80 – 90%
70 – 80%
60 – 70%
pod 60%

příspěvky
400Kč
500Kč
600Kč
700Kč
800Kč

Tak, teď k programu, do konce roku už nám zbývají pouhá čtyři akce:
5.12. Oddílovka tuta, vede Káťa
12.12. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede
Myše, možná bude nějaké vánoční tvoření
14.-16.12. Vánoční výprava do Ronova. Informace o srazu dostanete na schůzce
s sebou: krom teplého oblečení, přezůvek, karimatky a spacáku a jinačích
obvyklých věcí hlavně nezapomeňte:
dobrůtky pro zvěř, které v lese ozdobíme stromek, aby měla co dlabat
(mrkev, jablíčka, piškoty, pečivo, sůl… a jiné pochutiny)
dobrůtky pro sebe: trochu domácího cukroví na ochutnání
svíčku, třeba i prskavky nebo hudební nastroj, a zásobu koled
je už v našem oddílu zvykem udělat si v sobotu malý Štědrý večer, ale protože
15.12 Ježíšek nechodí a bez dárečků by to prostě nebylo ono, tak si na Ježíška
zahrajeme a dárečky si dáváme navzájem. V klubovně bude viset papír, kam se
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zapište všichni, kdo jedete, aby bylo vidět, kdo všechno jede a pro koho tedy
dárečky dělat.
Opět budeme vařit společně, jako vždy všechna hlavní jídla od soboty do neděle.
19. 12. Promítání filmu, tradiční zakončení roku. Ještě nevím, kde budeme, ale
určitě čekejte tuhle schůzku pro všechny aspoň od 16 do 18, možná trochu déle.
2.1. 2007 Novoroční Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v Sedmidomkách

Poznejte Svého Vedoucího

Na obou fotkách je tatáž osoba, jenom na té první je
těžké poznat, na té druhé až moc dobře (proto jsem ji tak
zmenšila). Tak hádejte, hádejte, své odhady Myšce nebo
do Orongongschránky.
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Jarniny? Jarniny!!
Tak zase pořádáme Jarniny. Ty se nyní budou konat o neprázdninovém
termínu Prahy 10, i Prahy 1 až 5. Lyžák bude od neděle 27. ledna do pátku 1.
února. Zpátky do Prahy se budeme vracet v pátek večer. A co to jsou Jarniny? No je to zimní
tábor v chatě na horách. Letos pojedeme opět na Jehlanku v Rokytnici nad Jizerou. Tam budeme
lyžovat a běžkovat. Co tedy s sebou? Určitě lyže. Bohužel budou moct s námi jet jenom ti, co již
umějí lyžovat, protože jede málo vedoucích, a proto zatím nejsme schopni vzít úplné začátečníky.
Toto se možná změní a potom bychom informovali v lednovém časopise a na webu. Cena bude
1200Kč za dopravu, ubytování, jídlo. K tomu musíte ještě připočítat cenu za vleky tedy asi 400
pro děti do 10 let a 600 pro starší za den lyžování. Budou čtyři lyžovací dny. Tak kdo by jste měl
zájem, tak se hlaste prosím u kluků Jardovi a u holek Ifce.
Tak lyžařským pozdravem „Skol“ se loučí a na Jehlance na všechny těší Ifka, Janča, Boro a Jarda

LIŠÁKOVY PLKY
Akademie:
Akademie se nám myslím docela povedla. A tím nemyslím jen naše představení, které jistě nějaké
mouchy mělo a bohužel v konkurenci Hesperie opět zaostáváme (kulisy, kostýmy, nácvik), ale
celkovou přípravu průběhu nedělního odpoledne. Tím bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří akci
pomohli: Horalovi s Maru jako moderátorům, Kamzovi a Wimpymu za přípravu promítání, Deště
s Vlaďkou za vedení baru, mnohým dalším, kteří v případě nouze zaskočili u vítání u vchodu,
mytí nádobí, úklidu, … Samozřejmě Myšce a Jardovi za přípravu představení s oddíly ale hlavně
také rodičům a kamarádům, kteří přišli a přispěli nějakými finančními dary. Celkem se vybralo
(včetně baru) 4125 Kč a při odečtení nájmu sálu a nákladů na bar a tombolu nám zbylo 314 Kč.
Podle ohlasů bych řekl, že i sál se líbil, takže bychom to tam mohli zkusit i za rok v sobotu 6.
prosince 2008.
Změny na středisku:
Jak už jste se dozvěděli o Akademii, došlo během listopadu ke změně vedení střediska a po
dlouhých 17 letech předal Wimpy jeho vedení mně a na středisku zůstal jako můj zástupce. Spolu
s ním končí i moje sestra Moon a Vlnka s Pištou, které se staraly zejména o účetnictví a akce
pořádané obvodem. Všem patří velký dík.
Bohužel musím řící, že tím v podstatě končí i pravidelná činnost oddílu SRDCE. Oddílu,
z kterého vznikly všechny naše oddíly a v podstatě celé 96. středisko SCARABEUS. Srdce tak
příští rok nebude moci oslavit 40!!! let činnosti.
No a jak jsem také na akademii říkal, potřebujeme pár pomocníků s provozem střediska, aby se
vedoucí oddílů mohli plně věnovat vedení a přípravě kvalitního programu. Co nás nejvíc trápí:
- účetní - člověk znalý podvojného účetnictví, který se stará o hospodaření střediska.
- správce kluboven – člověk, který by zajistil jejich drobné opravy, zatopení v mrazivých
dnech v Sedmidomkách a občasné ubytování mimopražských oddílů
- správce materiálu – člověk, který by udržoval záznamy o střediskovém materiálu (nářadí,
sportovní vybavení, stany, …)
A co by nám ještě pomohlo:
pomoc při stříhání a úpravách natočených filmů
scanování fotek a starých kronik
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CO SE PSALO PŘED LETY

- WIMPYHO VZKAZOVNÍK

Podívejme se na jednu ze zapomenutých tradic .

ČERVEN 1988 – CESTA – ČASOPIS ODDÍLU CARIBOO
Na nedávných akcích získalo několik členů oddílu své přezdívky. Stejně jako i ti
dřívější mají možnost stvrdit svoji přezdívku na některé z vícedenních jarních akcí u
táborového ohně. Pro tento případ je však nutné znát ceremoniál stvrzování přezdívek, a
proto bych vám chtěl o tomto něco říct. Stvrzování přezdívek se provádí ve slavnostní
chvíli u táborového ohně (to neznamená, že to musí být na táboře). Člen, který chce
přezdívku stvrdit, nejdříve tuží nebo uhlem napíše své občanské jméno na svitek
březové kůry (kdykoliv během dne). Pak v danou chvíli předstoupí v kruhu
k táborovému ohni a slavnostně pronese tuto větu: „Spaluji své občanské jméno ... a
přijímám přezdívku ...!“ Poté hodí svitek březové kůry do plamenů. Od této chvíle je
jeho přezdívka stvrzen a všichni ostatní členové oddílu jsou POVINNI používat již
pouze danou přezdívku.

Wimpy

14.-16.12. Vánoční 156. výprava do Křišťanovic na Šumavě
(vede Lišák)
Je tomu už skoro 10 let, kdy jsme o pololetních prázdninách v lednu 1998
vyrazili během 25. oddílové výpravy naposledy do Křišťanovic u Prachatic. Na chalupu
našeho bývalého vedoucího Gejzy vyrazíme i letos na vánoční výpravu a těšit se můžete
na mnohá překvapení a krásnou šumavskou přírodu.
Sraz: v pátek v 16:55 na stanici metra B Anděl nad eskalátory směrem Na Knížecí
Návrat: v neděli k večeru (pravděpodobně v 19:05 na Smíchovské nádraží)
Cena: 200 Kč na dopravu je třeba odevzdat nejpozději na schůzce 13.12.
Co s sebou: - všichni jakoukoliv průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevám)
- povinné věci na vícedenní výpravu (karimatku a teplé oblečení do sněhu)
- v případě dobrých sněhových podmínek se na schůzce domluvíme, zda vzít sáňky
nebo i lyže (tím tedy rozhodně nemyslím sjezdovky ☺ )
- jídlo po družinách, Vlčatům jídlo (So – celý den, Ne - snídani a oběd) zajistí
vedoucí – nechte si místo v batohu a přineste ještě 80Kč
Na této výpravě tradičně s oddílem slavíme vánoční svátky, do batohu si tedy přibalte
trochu cukroví pro ostatní, nějaké ozdoby na stromeček tak, aby to mohla sníst lesní
zvířátka (jablka, ořechy, slanina, … s provázkem na zavěšení), skořápku se svíčkou.
Štědrý den sice nastává až o týden později, ale my si myslíme, že měl Ježíšek s těmi
dárky docela dobrý nápad, takže mu v oddíle trochu pomáháme a každý si připravuje
pro ostatní nějaké dárečky. Snažíme se, aby byli vlastní výroby a aby ty druhé potěšily.
ORONGONG –Prosinec 2007, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Jarda, Ifka
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 45 výtisků

7

