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PIKANTNOSTI Z DOSTIHOSÁZKOVÝCH JARNIN
Újmy na zdraví: Haňda utrpěla kulaťoučkou modřinu na stehnu, kterou se bál Romeo
vidět a samozřejmě ho to strašně vystresovalo; Stali se z nás závisláci na Jungle speedu;
Haňda s Máťou zažívají regresivní období života a každé tři vteřiny si zpívají jiné songy
a přitom si ještě dávají jeden taneček za druhým; Stopař je mistr házení držkopádů na
svahu,avšak Romeo mu silně konkuruje s pádem z pomy na rovince; Jarda se může
pochlubit pádem se skokánku, kdy se zkrátka snažil přespříliš zamachrovat
Nevšední zážitky: Ifka automaticky zamyká chatu,ale neuvědomuje si již,že v ní
přebývají cizí hosté a nebudou se mít jak dostat ven(naštěstí mají otevřené dveře
z terasy); Nezmar nás nechává všechny zbankrotovávat v Dostizích a Sázkách; Romeo
se nechce koukat na to, co na internetu nenajde; Po zahrání si pexesa Kája Gott 100krát
jinak vystřiženého z časopisu Vlasta jsme začali zpívat Kájovy písně; Ifka si
z kvartetových kartiček dělá záložky, čímž mate Máťu při kvartetu a opět Ifka mate
Haňdu a Nezmara při Černém Petrovi, když vyřazuje ze hry jiné symboly a tak narušuje
děj celé hry; Boro a Jarda pořád paří Carcassonne; Holky nedokáží skrýt, když si
vyberou Černého Petra a zažívají pubertální výbuchy smíchu; Haňďu velice zklamalo
lednové číslo Čtyřlístku, jehož zápletka spočívala v chybném nakupování přes internet;
Jsme vyvalení z počítačového průvodce Krnapu; Nezmara Merlin si to jako jediní
běžkaři drandí po horách; Značně jsme se ztrapnili při přecházení klouzavé zledovatělé
sjezdovky po čtyřech v normálních pohorkách,až na Nezmara a Skoráče ,kteří měli na
nohou kanady; Haňda nám poutavě předčítá seznamku; Máťa se brání pohledům
veselého pomrkávajícího pána; Studenti z DAMU vytvořili velice lukrativního
sněhuláka Freda; Romeo, Jim, Skoráč, Merlin a Stopař si v pohodičce najíždějí na
uměle vytvořený kopeček a pěkně si z něho skákají; Jarda si nedokáže představit
roztomilá zvířátka a lidičky v kostičkovaném Haňdině pexesu; Nezmar nás všechny
provokuje se svým Kokem a tak mu ho schováváme na nejzapeklitější místa; Jarda má
zase bezedný pytlík Banánků; Merlin si rád „natírá“ zevnitř svůj batůžek hořčicí;
Cestou do Rokytnice nás na půl hodinky zdržela celní správa; V Rokytnici letos
navštívilo obrovské množství Poláků a poslední den byla kvůli povětrnostním
podmínkám zavřená lanovka na Lysou horu
Zdolaná místa: Rokytnice nad Jizerou, chata Jehlanka, Studenov, Dvoračky,...
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Hlášky: Nezmar neustále: „Já bych si dal Koko!“
Nezmar po 4dnech: „Týjo, já už si dám to Koko.“
Nezmar po zkonzumováni Koka neustále: „Já bych si dal Koko!“
Jarda se snaží napovědět Nezmarovi, kde se nachází jeho Koko: „Je to tam,
kde se nikdy nedíváš, protože bys poznal realitu.“ (Koko je položené na
zrcadle)
Všichni při Kostkách na házejícího,který třeba ještě ani nehodil: „Ještě!
Ještě!“
Haňďa: „Kde je ten....jak se tomu říká...Nezmar!?“
Haňďa: „Tady se někdo voněl nebo co! To by se mělo vyvětrat,ne?!
Nezmar a Boro neustále: „Jardo, nauč nás Ferbla!“
Všichni při prohlížení obrázků na počítačovém průvodci Krnapu:
„Jééééééééé!“
Haňďa zpívá 10krát za hodinu znělku z filmu Nuda v Brně:
„Tu,tu,tu,tu,tu,au!“
Nezmarovo pozměněné pořekadlo: „Kdo hledá, má za tři a kdo nehledá , má
nabíječku!“
Romeo: „Jsem ochotnej, nejsem drzej. Lepší dtě si rodiče přát nemohli.“
Haňda: „Myslim, že po týhle Jehlance začnu Jardovi říkat banánový mág.“
Máťa popisuje pexesovou kartičku „V“ : „V jako větrník,
vločka,moře.“ (Máťa automaticky označila vlny za moře)
Romeo: „Vidíte, jak ta voda kape z tý střechy? To mě ale stresuje!“
Haňďa čte seznamku: „Mám statek, mám koně, mám vadu- nemám ruku.“
Boro: „Jaký chceš EMO? Drsný,prožitý nebo nejvíc prožitý?“
Scéna č.1: Ifka a Haňda si prohlíží Ifčino kvarteto SOVY. Čtou si informace o
SOVÁCH na hracích kartách.. Ifka se po přečtení desáté kartičky zeptá: „ A co je
jako ten výr velký? Dravec? Nebo kam se řadí?“
Haňďa vyvaleně: „Ifko, to jsou všechno SOVY!“
Scéna č.2: Zoufalá Máťa při Kvartetu,která nemůže od nikoho získat čtvrtou
poslední kartičku Kulíška nejmenšího: „Jaktože nemáte nikdo Kulíška?! Někdo ho
přece z Vás musí mít!“
Ifka si uvědomuje, že když si četla svou knížečku,tak kartu Kulíška nejmenšího použila
jako záložku. Po chvíli ji vše docvakne a najednou vyjekne: „Ježíííš, dyť já ho mám
jako záložku!“
Ifka©
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LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA – ÚNOR 08

6.2. Oddílovka s Káťou v 7D
9.2. Hra po Praze, informace naleznete ve společném článku
13.2. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede
Dešťa
20. 2. Družinovka, Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede
Ifka
27.2. Družinovka pro ty, co nejsou nikde na prázdninách, Taškentská,
družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Dešťa
5.3. Oddílovka , pro všechny 16:00 – 18:00 v 7D, vede Káťa, s sebou
oddílová trika a zpěvníky
8.3. Výprava jednodenní s Jančou

ZPÍVÁNÍ V SEDMIDOMKÁCH
E sobota 16.2.08 v Sedmidomkách E
Další ze zábavných, tvořivých, nepovinných akcí v 7D pro každého, kdo by chtěl
přijít. Písničky oblíbené, ty méně ohrané i zcela nové. Výmluvy typu „nemám
hudební sluch“ neberu, vlastní hudební nástroj vítán, taktéž vítány vlastní písně, ale
není podmínkou.
Pokud by se sešlo více zájemců, kterým by nevyhovoval termín, přesun je možný.
„přihlašování“ a jiné všemožné informace u Myšky
HRA PO PRAZE 9.2.2008
Pro všechny, kdož si myjí ruce vodou z kohoutku, svítí elektřinou a vaří na
sporáku. Nebo dělají aspoň jedno z toho.
Sraz: buď v 8:15 v Taškentu nebo v 9:00 pod Orlojem
Návrat: 13:00 pod Orlojem nebo 13:45 v Taškentu
S sebou: věci na jednodenní výpravu, 20Kč, 2 lístky MHD (ti, co jdou na sraz a
návrat do klubovny), jídlo a pití.
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LIŠÁKOVY PLKY – CO SE DĚJE NA STŘEDISKU, ...
Jak už jste se všichni dozvěděli na akademii, převzal jsem na podzim loňského roku
vedení našeho střediska. Myslím, že je důležité informovat o tom, co se vše děje, i když
to není na činnostech oddílů přímo vidět a není to úplně zábavné čtení.
• V prosinci 2007 jsem na obvodní úřad podal celkem 4 žádosti o grant na
podporu našich táborů a přípravu náborové akce v září 2008. Už dříve jsme
podali žádost i na magistrát hl. města Prahy na příspěvek na klubovny a
víkendové akce. Pokud by našem žádostem bylo vyhověno získalo by středisko
cca 80. 000 Kč, což by výrazně pokrylo naše náklady (zejména na klubovny).
Pokud ne, tak už máme docela problém, protože nám granty nevyšly ani v roce
2007.
• Při podání grantů jsem vcelku bezostyšně potvrdil podmínku, že středisko nemá
žádné dluhy vůči Praze 10. Proč bych to neudělal, nejsme přeci žádní dlužníci. A
ejhle, JSME, tedy byli jsme. Přišel mi dopis, že díky některým zpožděným
platbám za nájem se nám už od roku 1997 navyšuje penále na celkem 8000 Kč.
Nutno říci, že o žádných zpožděných platbách jsme neměli žádné tušení a penále
každým rokem tiše a vesele stoupalo. Kromě toho jsme si neudělali odečet vody
v klubovně, takže nám naúčtovali odhad spotřeby – 26.000 Kč. Toto na podzim
Vlnka neúspěšně reklamovala. Takže se vším všudy ten dluh činil 40 tisíc. Kvůli
grantům jsme museli během pár dní zařídit bezdlužnost. Po několika hodinách
lítání po úřadu Prahy 10, mi bylo jasné, že nejjednodušší bude částku zaplatit
hned a případně později se ji opět pokusit reklamovat. Kdybychom to neudělali,
tak žádost o granty propadne a nebude možná ani další roky a dluh se nám bude
jen stále navyšovat.
• Z trochu veselejšího soudku: V prosinci jsem náhodou potkal Piráta (z bývalého
„Nového Cariboo“) a bavili jsme se o možnostech programu pro starší. Nakonec
jsme se ještě z pár dalšími domluvili na pravidelných večerech v Sedmidomkách,
pracovně nazvaných VŠECHNY CESTY VEDOU DO SEDMIDOMKŮ (viz
článek). Tato klubovna mi totiž přijde jako úžasný prostor. A přesto, že v ní
máme schůzky, nabízíme ji k ubytování, bývalí „noví Caribáci“ ji použivají jako
zkušebnu jazzové kapely, mi přijde stále nevyužitá.
• Začátkem měsíce jsem rozeslal na všechny možné strany (mezi bývalé členy, ...)
žádost o pomoc středisku (úprava kluboven, granty, zajištění výprav, nové
náměty, účast na společných akcích, ...). Přišli zajímavé odpovědi a tak se snad
podaří kolem střediska vytvořit „okruh pomáhajících příznivců“, navštěvující
některé společné akce a udržující podvědomí o tradicích našich oddílů.
• Myslím, že je důležité, aby byli o činnosti našich oddílů informováni také rodiče,
a tak jsem založil emailovou adresu rodice(@)orongo.cz. Máte-li zájem napište
na ni a Vaše adresa bude zařazena do adresáře a všechny důležité informace Vám
budou přeposílány. Adresa by také mohla sloužit jako fórum a zvadlo na různé
akce.
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•

Jinak musím říci, že mne velmi potěšilo, jak borci z oddílů navštívili Methana
v nemocnici a kvalita básní, které jako družinovou zkoušku sepsali na téma
Methanovo střevo. Básně snad budou k přečtení někde v tomto čísle
Orongongu.
Také jsem rád, že se po letech opět podařilo uspořádat lyžák, i když ve
skromnějším počtu účastníků. Snad se to povede i další roky.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO SEDMIDOMKŮ
RŠÍ - ROVEŘI – STARŠÍ - ROVEŘI – STARŠÍ - ROVEŘI – STARŠÍ - ROVEŘI
Chtěli bychom vytvořit skupinu lidí, kteří se budou scházet jednou za týden k nějaké
zajímavé činnosti a čas od času vyjedou někam na víkend. Nechceme se ale pokoušet o
nějaký „oddíl“, mělo by opravdu jít o otevřené nezávazné seskupení kamarádů. Program
nebude stát na jednotlivcích, „vedoucích“, ale na všech dohromady. Každý, kdo se chce
účastnit, by měl být srozuměn s tím, že jednou za půl roku vymyslí program na
schůzku. Každý z nás umí něco, co ostatní ne, každý zná něco zajímavého, něco
zajímavého studuje, někde byl, něco se naučil, umí neobvyklou hru. To všechno
můžeme předat dalším lidem, zaujmout je, nadchnout. A přesně na tom je celý projekt
založený. Proto hledáme lidi, kteří se nechtějí jen nechat bavit, ale jednou za čas jsou
ochotni něco připravit pro ostatní. Jinak to nemá cenu. A když nic jiného, tak poznáme
někoho nového – a to se taky počítá.
Proto oslovujeme typově lidi, kteří prošli oddíly a mají vztah k takové činnosti.
Nechceme vytvořit oddíl pro „staré a odrostlé“. Cíl je vytvořit místo, kam je možné
zajít, setkat se, něco zajímavého prožít, naučit se, dozvědět se, seznámit se. A to vše při
vědomí, že Mirek Dušín je Foglarův mýtus.
Pirát
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BÁSNĚ NA TÉMA: METHANOVO STŘEVO
Methana postihlá náhlá střevní příhoda a odporoučel se nám do nemocnice. Co naplat?
Jako družinovou zkoušku měli borci na schůzce napsat báseň na dané téma.
Methanovo střevo (Merlin a Jim)
Methan sekal dřevo,
usekl si střevo,
v nemocnici bez střeva,
bez piva a bez dřeva.
Při operaci, řekne: "Pivo chci."
sice nemám slepý střevo,
mám pivo a dřevo
Methan sekal dřevo,
usekl si střevo,
v nemocnici bez střeva,
bez piva a bez dřeva.
Bionicla vzal,
pak si s ním jen hrál,
místo svýho střeva,
narval tam kus střeva.
Methanovo střevo (Káňata)
Methanovo střevo,
je nemocný z čeho
zče
zče
zče
z čeho
Methanovo střevo
zachráněj ho hned
hned
hned
hned
hned

po operaci
po operaci
po operaci
a pak jde na rehabilitaci
re
re
re
Když se methan uzdraví
tomu nikdo nepoví,
leda pivo, to to ví.
Methanovo střevo (Medvědi)
Metan šel na hamburgra
našel tam dřevo
velký jak střevo
Vzal to dřevo velký jako střevo
Joo Metanovo střevo
Joo, je tenký jako dřevo
Joo Metanovo střevo
Joo, je tenký jako dřevo
Pak si dal pivo, chutnalo jako Savo
a to jeho střevo to špatně strávilo,
u jídla vyblilo.
Joo, Metanovo střevo,
Joo, je velký jako dřevo.
Joo, Metanovo střevo,
Joo, je velký jako dřevo.
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Úsměv

PLÁN AKCÍ NA ÚNOR 2008
7.2. Oddílovka v 7domkách, všichni od 17:00 do 19:00
9.2 hra po Praze Pro všechny, kdož si myjí ruce vodou z kohoutku, svítí elektřinou a
vaří na sporáku. Nebo dělají aspoň jedno z toho.
Sraz: buď v 8:15 v Taškentu nebo v 9:00 pod Orlojem
Návrat: 13:00 pod Orlojem nebo 13:45 v Taškentu
S sebou: věci na jednodenní výpravu, 20Kč, 2 lístky MHD (ti, co jdou na sraz a
návrat do klubovny), jídlo a pití.
10.2. Mistr uzlovaní Sraz v 9:00 v 7domkách, s sebou povinné věci na schůzku,
uzlovačku!!, konec v 12:30. Jedná se tradiční akci. více info na
http://www.orongo.cz/orongo/oro_souteze.php#MistrUzl
14.2. družinovky, Rysi v Taškentu od 17:00 do 19:00,
Káňata a Medvědi od 17:00 do 19:00 v 7domkách
21.2. torzo družinovka (jarní prázdniny) pro všechny od 17:00 v 7domkách do 19:00
28.2. torzo družinovka (jarní prázdniny) pro všechny od 17:00 v 7domkách do 19:00
6.3. Oddílovka v 7domkách pro všechny od 17:00 do 19:00
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Oddílové novinky aneb Jarda píše
Redakční uzávěrka je dávno za mnou, ale přesto ještě rychle smolím nějaký
článek do časopisu. Doufám, že to nebude plátek jenom s termíny akcí a pár
články od vedoucích. Těším se na plno originálního počtení. Spousty ulítlých
článků, komentářů, pochval vyvedených akcí a rejpavých poznámek, kdo že
zase nedotáhnul fór do konce, nebo se zalekl závěru vyhecované akcičky.
První měsíc roku 2008 je za námi. Co se v něm událo? Po oddílovce a
družinovce byla výprava z Psár do Davle. Jednodenní výprava, pohodová akce
by řekl člověk před, během i po výpravě, takže se tam sejde celý oddíl. Ale tak
se bohužel nestalo. Nejdřív bych začal těmi co na výpravu přišli. Z Rysů to byli
Romeo, Merlin, Říp a Honza. Z Káňat Opice a Stopař a z Medvědů Šnek,
Housenka a Kačer, které doprovázeli Nezmar a Jarda. Trochu málo na to kolik
nás oddíle je. Methan byl v té době na JIPce, Kuba s Honzou byli také nemocní.
Jim se musel učit do školy. Filip se z víkendu omluvil z rodinných důvodů.
Rohlík byl se školou na horách. Hřebík si byl vybrat novou školu (asi je mu ta
současná malá). Skřítek byl na šachovém turnaji. Skoráč a oba Markové se
neomluvili. Je škoda, když se z tak velkého počtu lidí sejde jenom 11 na
výpravě. Z borců z družin 9 z 20. Tedy ani ne polovina. Nevím proč se tak
stalo, ale budu rád za každý tip, co udělat,aby se to neopakovalo. Myslím, že
výpravy jsou mnohem lepší než akce v Praze, než schůzky. Teprve až tam se
může ukázat síla družiny, schopnost táhnout za jeden provaz. Pakliže jsem tuto
schopnost neztratily tak bychom měli ukázat jak to zvládnem na další výpravě.
Další akcí byl lyžák, z kterého jsou super Pikantnosti od Ifky. Tyto bulvární
postřehy jsou reflexí dění na zimním táboře, kterého se zúčastnilo pět borců,
kteří si užili klidnou lyžovačku a stali se málem postrachem sjezdovek
v Rokytnici. Doufám, že příští rok naplníme celou chatu jako v dřívějších
dobách. Pakliže by někdo měl tip na chatu, kde by nás vzali i o jarních
prázdninách Prahy 10 v roce 2009 tak dejte prosím vědět.
Měsíc únor se svými jarními prázdninami zase nabourá trochu oddílovou
činnost. Snažili jsme se nevmísit akce do termínů prázdnin, aby se jich mohli
všichni zúčastnit. Plán oddílových akcí je buď v kalendáříku nebo na
oddílových stránkách na webu. Tak zatím a další článek bude v příštím
časopise.
Jarda
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STÍNADLA SE BOUŘÍ – 2.díl
píše: J. Foglar, kreslí: M. Čermák

ORONGONG – Únor 2008, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Ifka, Jarda
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 45 výtisků
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