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Tak nám tady vychází už tedy ten náš nový Orongong. Tak mu přeji vše nejlepší 
do nového roku i všem jeho čtenářům. Orongong vychází tento měsíc o týden 
později, je to tím, že příspěvky do časopisu se začali scházet u redakce, taky dost 
opožděně. Vlastně je to tím, že zde chybí i ten tvůj příspěvek.
                                                                                              Jarda

POZNEJTE SVÉHO VEDOUCÍHO
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Jarniny (lyžák) na chatě Jehlanka 27.1.-1.2.

 – cena  1300Kč (nutno zaplatit  do  17.2.)  v ceně  ubytování,  doprava,jídlo  (od 
neděle večer). Na jarninách budou 4 lyžovací dny. Cena permanentky je 590Kč pro 
dospělé a 470Kč pro děti. Jarniny jsou pouze pro již aspoň trochu lyžující. 
Sraz: 27.1. v 9:10 u východu z metra na Černém Moste
Návrat: v pátek 1.2. 19:40 tamtéž
S sebou:
Povinné věci na schůzku, kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz (stačí kopie)
Lyže: sjezdovky, běžky nebo oboje s vázáním, hůlky a lyžařské boty (u sjezdovek je 
nutné potvrzení o seřízení vázání na konkrétní osobu maximálně 1 měsíc staré) - bez 
tohoto potvrzení nebude povolen odjezd
Boty: pohorky nebo sněhule na cestu (ne obojí), přezůvky do chaty
Mytí: ručník, mýdlo, kartáček + pasta na zuby, hřeben, opalovací krém, jelení lůj, role 
toaletního papíru
- 4x ponožky, 3x tlusté ponožky, 6 ks spodního prádla, košilka/nátělník, 2x triko s 
krátkým rukávem, 2x triko dlouhý rukáv, mikina, svetr, 5 kapesníků
-  2x  čepice,  2x  rukavice  (minimálně  jedny  teplé  lyžařské!),  šála,  šátek,  lyžařské  a 
sluneční brýle, návleky do sněhu
- oblečení do chaty: tepláky, mikina
- oblečení na lyže: bunda a oteplovačky nebo kombinéza, + náhradní šusťáky
- oblečení na cestu: kalhoty + bunda (ta na lyžování)
- pyžamo na spaní
- doporučujeme malý batůžek, sáček na balíček, vše označené osobními čísly
- peníze na vleky: cena jednodenní permanentky je 600Kč (do 10 let 300Kč), celkově 
5 lyžařských dní s 1 dnem volna.
Toto  je  seznam  potřebného  vybavení,  není  nutné  přibalovat  další  kusy  oblečení, 
popřípadě  jídlo  déle  něž  do  nedělní  večere.  Rozhodně  nebrat  spacák,  karimatku, 
nádobí, polštář! Všechny věci musí být zabaleny v jednom batohu na záda (kufr ne!), i 
malý batůžek je nutné po cestě autobusem zabalit do velkého batohu, lyže zabaleny v 
obalu!,  lyžařské boty dobře přístupné (k chatě se většina bude přibližovat  vlekem). 
Mladším s věcmi samozřejmě pomůžeme, ale je nutné počítat s tím, že minimálně k 
vleku (asi 1km) si věci ponesou sami! Nedávejte dětem s sebou žádné drahé věci např. 
walkmany, řetízky atd. nemůžeme zaručit že se neponičí či neztratí. Dále počítejte s 
tím,  že  na  srazu  dostanete  do  batohu  erární  jídlo,  to  je  nutné  dopravit  do  chaty 
abychom mohli všichni večeřet a dále jíst  v pondělí. Kdo se bude vymlouvat, že v 
batohu  již  nemá  místo,  tak  asi  nedostane  v  pondělí  najíst,  takže  si  doma  řádně 
rozmyslete, co si vezmete, měl by se vám každému do batohu vejít nejméně bochník 
chleba.
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Tak tady máme leden…….
Tak máme za sebou další bodovací období. Již teď víme, že vítězové a stovkaři půjdou na 
akci za odměnu na hokej. Půjdeme na hokej ve čtvrtek 17.1. na Slavia- Karlovy Vary od 
18:15 v Sazka areně. Sraz bude normálně na družinovce a potom společně pojedeme na 
Českomoravskou. Konec bude až skončí hokej a místo rozchodu udá Nezmar, který také 
tuto akci vede. 
Teď v novém roce 2008  ( tímto přeji všem nej….. v roce 2008) se událo v oddíle mnoho 
změn. Vedení oddílu se již neúčastní v tak velké míře Lišák, který převzal vedení střediska. 
Tkanička je na tři měsíce podmíněně vyloučen, pro porušování zásad chování v oddíle. 
Jak je vidět tak řady jsou dost prořídlé. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zrušit Vlčata a 
kluci co chodí do Vlčat, půjdou a posílí družiny. Z debaty na Vánoční výpravě a na lednové 
oddílovce vzniklo toto složení družin.
Rysi:
Methan,  Romeo,  Jim, 
Merlin,  Marek,  Říp, 
Honza
Medvědi:
Šnek,  Housenka,  Kuba, 
Honza,  Filip,  Kačer, 
Rohlík
Káňata:
Hřebík,  podrádce 
Opice,  Stopař,  Skoráč, 
Marek, Skřítek
Toto složení vzniklo jako 
dohoda  oddílové  rady 
posílené  o  podrádce. 
Doufám,  že  vzniknou 
napínavé  mezidružinové 
boje,  které  vyhecují 
soutěživou atmosféru v oddíle. 
Pořád platí, že kdo přivede nováčka, tak má u oddílu Studentskou pečeť. Teď na oddílovce 
ji dostal Kuba. Kubo nemáš v rukávu dalšího nováčka?
Doufáme, že nové družiny budou šlapat a od dalšího školního roku máme v plánu obnovit 
družinu Vlčat  s podporou bývalých rádců.  Tak  aspoň jedna dobrá zpráva  pro příznivce 
Vlčat.
V lednu se platí příspěvky na další rok. Platba je ovlivněna docházkou o víkendech. Tedy 
ten kdo chodí na výpravy, účastní se všech akcí, tak má příspěvky zlevněné. Absentéři platí 
až o 200Kč více. Pro borce, kteří přišli do oddílu před krátkou dobou toto neplatí, ti platí 
600Kč.
Pořád je možné se přihlásit na Jarniny, tato nabídka platí jak pro holky tak pro 
kluky. 
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BODOVÁNÍ LISTOPAD – PROSINEC 
A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2008

                                                                                           Jarda 
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pořadí v 
družině

celke
m pořadí Docházka docházka příspěvky

 
cel
kem   

odd. 
bodů

v 
oddíle  víkendy

Housenk
a 218 1. medvěd 235 1 100% 100% 400
Merlin 190 1. rys 218 2 100% 100% 400
Methan 181 1. rádce 204 3 100% 100% 400
Filip 177 3. medvěd 196 4 82% 88% 500
Kuba 181 2. medvěd 183 5 91% 71% 600
Hřebík 162 2. rádce 180 6 82% 59% 800
Stopař 147 1. káně 156 7 82% 88% 500
Romeo 141 2. rys 144 8 82% 71% 600
Opice 128 2. káně 144 9 64% 100% 400
Šnek 116 3. rádce 142 10 82% 82% 500
Jim 118 3. rys 129 11 82% 67% 600
Skoráč 117 4. rys 128 12 82% 24% 800
Marek 112 4. medvěd 121 13 64% 71% 600
Marek 72 5. rys 94 14 55% 6% 600
Honza 26 5. medvěd 18 15 18% 0% 600

docházka příspěvky

1Káňata 175  Bodů Pořadí Docházka víkendy

2Rysi 163 Říp 195 1 100% 81% 500
3Medvědi 154 Honza 171 2 82% 25% 600

Kačer 140 3 73% 94% 400
Rohlík 113 4 73% 81% 500
Skřítek 76 5 36% 56% 800
Dominik 57 6 45% 0%



LUCERNA
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – LEDEN 08

9.1. Oddílovka s Káťou
12.1. Výprava do (doufejme ještě) zasněžena,  jednodenní, vede Káťa 
16.1. Mistra Uzlování, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede 

Janča, uzlovačka je nepostradatelná
23. 1.  Mistra Uzlování, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede 

Janča, uzlovačka je nepostradatelná
30.1. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Myše
6.2. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách, vede Káťa, s sebou 

oddílová trika a zpěvníky

Čeho si někteří všimli a někteří ne: na začátku každé oddílové akce (schůzky, výpravy..) 
se rozdávají jakési tajemné kartičky s ještě tajemnějšími symboly. Sbírejte je, neztraťte 
je, na táboře se vám budou velmi hodit. Ale pozor, kdo přijde pozdě, nedostane nic. 

Co nás čeká a nemine aneb plán akcí na rok 2008/2009
9.2. Hra po Praze
8.3. výprava s Jančou
5.4. výprava s Luisou a Lotkou
18. - 20.4. Střediskový Sraz
1.5. Gurmánské Hory
16. - 18.5. Obvodní Sraz
6. - 8.6. výprava s Ifkou
20. - 22.6. Tachovská Kosa 
28.6 - 20.7. TÁBOR
5. 7. - 20.7. Tábor pro Světlušky
12. - 14. 9. výprava
3. - 5.10. výprava
24. - 29.10. PODZIMNINY
14. - 17.11. Nácvik Akademie
6.12. Akademie
19. - 21.12. Vánoční výprava
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Pikantnosti  z Akademie

Újmy  na  zdraví:  Septimus  schozen  z okna, 
Tercius  otráven  pivíčkem;  Primus  otráven 
vínem,  Sekundus  zabit  bleskem;  Hesperky 
málem chytly infarkt při  nečekaném zahřmění 
blesku;  Hvězda  si  zlomila  nohu,  když  spadla 
z oblohy;  Manuela  pošpinila  svatební  síň svojí 
krví
Nevšední  zážitky:  Vystupujeme  na  jiných 
divadelních prknech-  na ZŠ Táborská; Poprvé 
diváci  měli  možnost  shlédnout  jedinečný 
Divomat(poskautštělý  výraz  pro  Kinoautomat 
v divadle); Maruška se Zuzou podala opravdu 
grandiózní  výkon,  když  sthla  bravurně  zahrát 
hlavní  roli  a  ještě  zároveň   suveréně 
odmoderovat  akademii  s Horalem;  Rafaelo 
z telenovely Rafaelo je magnet na ženy; Pamela 
trošku  neodhadla  velikost  trička  pro  svou 
přednost,  kterou  jí  obdařil  plastický  chirurg; 
Svojí  přítomností  nás  poctili  Pinďa  ,Méďa, 
Padák a Maďar; Janča opět nezklamala se svým 
zásekem v textu; Kukla se na poslední chvíli převlíkla za strom; Divadelní představení 
Oronga se opět  nevyvýšilo  na úroveň představení  Hesperie  (Tak co kluci,  kdy nás 
předčíte?:-P ) Myška nám ukázala své úchvatné ladné pohyby, zato Pamela nám ukázala 
také cosi jiného uchvatného, ale už ne tolik ladného...
Zdolaná místa: ZŠ Táborská
Hlášky: Maru po zahřmění blesku v zakulisí : „Týýýjo, já sem se lekla!!“
              Janča : Vraťme se tedy k mým květinám,.....(Janča zapomněla říct -mladý 
pane)
              Ifka-měla reagovat na mladý pane, ale nelogicky navazuje,avšak diváci 
zřejmě nic nepostřehli : „Jmenuji se Dunstan.“
              Paní Methanová: „Tak dlouhý potlesk jsem ještě nezažila!“

                                                                                                           Ifka ©         
……………………………………………………………………………………………
 Inzerát: ve středu 23.1. se hledají hráči ping-pongu. Jedná se o dobrovolnou 
schůzku v Sokol Michle. Kde budeme hrát ping- pong. Nabídka platí pro oba 
oddíly. Dejte prosím vedet Jardovi, aby jsme si mohli rezervovat stoly. Na 
všechny se těší Romeo a Jarda
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……………………………………………………………………………………………

Plán akcí na leden pro Orongo
12.1. výprava do Davle, sraz u klubovny v 8:10, návrat v 18:00 tamtéž, s sebou 
povinné věci na jednodenní výpravu, 50Kč

13.1. Vladivostok- plavecká část sraz v 9:30 před bazénem Slavia, s 
s sebou plavky, ručník, mýdlo, 80Kč ( do 15let stačí 55Kč+ průkazku) 
kdo má tak plavecké brýle, konec v 11:15 tamtéž, vede Nezmar

17.1. od pěti v Taškentu Medvědi, 7domky káňata a Rysi 

24.1 od pěti Taškentu Káňata do sedmi, v 7domkach Rysi a Medvědi 

31.1. torzo schůzka během Jarnin, pro všechny od 17:00 do 19:00 v 7 
domkách

7.2. Oddílovka od 17:00 do 19:00 pro všechny v 7domkách, vede Nezmar 

Zde  mohl  být 
tvůj příspěvek
(Kdo by rád něco napsal, ale nemá inspiraci, vyhlašuji téma na příští měsíc: Na 
jakou oddílovou akci nejraději vzpomínám, na kterou asi nikdy nezapomenu a na 
jakou se těším, případně co by bylo zajímavé udělat)
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