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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 06/07 11.ROK
Po roce živoření o dvou družinách se nám podařilo obnovit Medvědy, měli jsme 
tedy  zase  tři  klasické  družiny  s rádci  Methanem  v Rysech,  Šnekem 
v Medvědech a Hřebíkem v Káňatech. Objevují se mezi námi i tři nováčci Dan, 
Marcel a Michal, ten dokonce s kulatým osobním číslem 150.
I když začal 11. oddílový rok tak první velká akce, kterou jsme absolvovali byla 
oslava  10.  výročí  vzniku  Oronga.     Ještě  předtím  nesmím  opomenout 
zajímavou  akci 
v trojském  kanálu, 
kde  jsme  se  pěkně 
projezdili na raftech a 
někteří  vodomilové 
museli  samozřejmě 
vyzkoušet  vodu i  jen 
tak.  No  vodomilové! 
Schylovalo  se 
k závěrečné jízdě a už 
se  také  smrákalo, 
když kromě Zbyňka (pana Motýla) a jeho kamaráda – tedy našich lodivodů – do 
raftu nasedá i Lišák se Stopařem. Co mám dělat,  ptá se Lišák. Prostě pádluj 
dopředu, my už se o to postaráme, odpovídá Zbyněk. Peřej stíhá peřej. Pádluji 
dopředu, najednou tma, spíše než dopředu mne zajímá, kde je nahoru. Vynořím 
se, zjišťuji, že pohodlně dosáhnu na dno. Ne tak Stopař, který kolem mne právě 
proplouvá. Chytám ho za „flígr“ a sunem si to ku břehu. Dnes už nám to asi 
stačí. 
Ale  vraťme  se  k oslavě  10 
let,  která  proběhla  v říjnu 
v Sedmidomkách, zvaní byli 
všichni  bývalí  a  současní 
členové. Sešlo se nás kolem 
40,  zahradní  grilování, 
spoustu  fotek,  filmů  a 
kronik.  Prostě  pohoda.  Po 
páteční  oslavě  nás  pak 
čekala  tradiční  Rallye 
Kadislavka,  při  jejím  6. 
ročníku  7.  září  1996  náš 
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oddíl vzniknul. Nyní je to ale již 16. ročník a 140 výprava a my začínáme psát 
historii 2. desetiletí fungování Oronga.
Tento  rok  se  mimo  jiné  nesl  také  ve  znamení  vydařených  akcí  pro  starší, 
například dvě akce v Lužických horách nebo zimní táboření v tee-pee mluví za 
vše. Teď už se ale pojďme kouknout co se dělo dále. Na konci října nás čekaly 
tradiční  podzimky,  na  které  jsme  po  dlouhé  době  jeli  netradičně  vlakem. 
Tentokrát  jsme  se  vydali  na  západ,  do  Vejprt  v Krušných  horách  a  po 
závěrečném hledání  Megašutru se  vracíme do Prahy.  Na podzimninách  nám 
Maďar  oznamuje,  že  ukončuje  pravidelnou činnost,  ale  oddílu  by chtěl  dále 
pomáhat. Tuto ztrátu snad zacelí Špunt, který se po oslavě 10 let začíná opět 
pravidelně objevovat. 
Těsně  před podzimninama  jsme  také rozehráli  dlouho očekávanou celoroční 
etapovou  hru  o  Atentátu  na  Heydricha,  ale  bohužel  v průběhu  roku  jaksi 
vyšuměla,  takže  k atentátu  nedošlo.  Celoroční  etapovka  byla  uspořádána 
společně s holkami z Hesperie. Základem byla hra připravená Lišákem v roce 
1999 a 2003 a diplomová práce Dešti. Na rozdíl od nás etapovka u Hesperie 
nevyšuměla a byla u nich dovedena do zdárného konce. Mám občas pocit, že 
nápady  a  náměty  pro  oddílovou  činnost  Oronga  nejsou  našimi  vedoucími 
dotaženy a úspěšně je aplikují Hesperky. 
Do konce roku nás čekali ještě 
dvě  tradiční  akce  a  to 
Akademie,  v které  jsme 
myslím  zabodovali  s akčním 
dramatem  Spiderman  a  ještě 
s přídavkem v podobě  Matrix 
pingpongu.  A  vánoční 
výprava  v  „útulné“  chatičce 
poblíž  Jabkenic  u  Mladé 
Boleslavy. 
Po  změně  letopočtu  nás 
čekala  prestižní  orongáčská 
soutěž  a  to  Mistr  uzlování,  který  určitě  znovu  přinesl  chvíle  nervozity  a 
napínavé souboje, vítězem 16.  ročníku se nakonec stal  Methan před druhým 
Hřebíkem.  Patrně 3.  nejlepším časem v historii  (35:31) Methan neponechává 
nic  náhodě  a  odškrtává  další  chybějící  bod  do  dosažení  tzv.  Grandslamu 
(Paperman,  Mistr  uzlování  a  vítěz  celoročního  bodování).  Zbývá  vítězství 
v celoročním bodování, ale na to je v lednu ještě brzo.
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Na oddílové  dění  této  zimy  si  také  vzpomínám díky  výpravě  do  Bělé  pod 
Bezdězem,  tam se  všem účastníkům asi  vryl  doslova do  kůže  přechod pole 
v neobyčejně  silném větru.  Další  zajímavou  akcí  byla  například  výprava  do 
Mimoně  s nálezem torza plynové  masky u starých  sovětských kasáren,  nebo 
celostředisková hra po Praze se jménem Dracula. 
Pak, na konci dubna nás čekalo netradiční, „experimentální“ spojení gurmánů a 
střediskáče  u  Blatné.  Tato  novinka  vyvolala  celkem  rozsáhlou  diskusi 
s kladnými i zápornými ohlasy. A aby nebylo srazů málo, tak nás čekal ještě 
sraz obvodní v Měsíčním údolí u Vlašimi. 
Ke  konci  roku  už  se  vše  chystalo  k táboru.  Ještě  ale  bylo  nutné  vyhlásit 
celoroční  bodování,  které  vyhrál  Methan  a  zapsal  se  tak  ke  Kejchalovi  a 
Maďarovi jako třetí  držitel  Grandslamu. Pomohl mu k tomu 15 let  neviděný 
kousek a to tzv. Celoroční stovkař, který znamená 100% účast během roku. To 
se naposledy podařilo Lišákovi v roce 1991-1992 v oddílu Bílý bizon.
Konečně jsme se  tedy mohli  vydat  k našemu tábořišti.  Družiny zde doplnili 
ještě Mimoni David a Horal a po dostavbě tábora mohl začít naplno táborový 
život.  Etapová  hra  byla  tentokrát  stylizovaná  do  Ameriky  v časech  stavby 
železnice východ-západ. Po několika zajímavých etapách, jako například noční 
hlídání našich dvoukolých Ořů, požáru lodi,  vyhrávají (po 4 letech) celou hru 
Káňata. Tento tábor byl zajímavý i účastí Srdcat a to kvůli nepovolení tábořit na 
druhém  místě  u  Stráže.  Z tábora  nesmím  opomenout  ještě  fotbalový  zápas 
Orongo vs. Srdce, který skončil poměrem 4:5, bohužel i přes vydatnou podporu 
našich Ultras se nám nepovedlo udržet vedení. Na táboře se také, jako každý 
rok  konal  náš 
triatlon-Paperman, 
který  i  za 
konkurence  Srdcat 
vyhrál  Horal. 
Táborem,  který 
dostal  název  Mezi 
Pražci je  tedy 
dovršen 11. oddílový 
rok  a  my  se  v tu 
dobu těšili  na  tento, 
již 12. rok…

Methan a Lišák
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LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA - BŘEZEN 08

5.3. Oddílovka s Káťou
8.3. Výprava, jednodenní s Jančou
12.3. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede 
19. 3.  Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede 
26.3. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede 
2.4. Oddílovka , pro všechny 16:00 –18:00 v 7Domkách, vede Káťa. Na sebe 
oddílová trika (kdo nemá tak tmavě modré) a s sebou zpěvníky. 

Rysí stránka v     Orongongu aneb drbání s     Honzou  

Jak se ti líbí v oddíle? Jsem spokojený, líbí se mi tady.

Jaký byl přechod z vlčat do družiny? V pohodě, nepociťuji změny.
Která akce se ti nejvíc líbila? Vánoční výprava.

A jaká nejméně? Zatím byly všechny fajn

Meješ se nebo ne? Obden.

Umíš plavat? Ano, umím.

Jak často chodíš na záchod? Buď v klidu…

Pracuješ s PC? Ano, každý den.

A co na něm děláš? Hraju hry.

Proč nesvítí tohle světlo? Nevím, asi praskla žárovka, nebo na něj nezbyla 
energie…

Reportéři: Merlin, Methan, Marek a Říp
Zpovídaný: Honza
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LIŠÁKOVY PLKY – CO SE DĚJE NA STŘEDISKU, ...
GRANTY:
Minulý měsíc jsem psal, že jsem za středisko podal nějaké žádosti o grant a kdyby vyšly 
přineslo by nám to cca 80.000 na činnost. V minulém čísle jsem se přepsal, správná 
částka měla být cca 188.000 Kč. Nevím jestli si náš časopis čtou lidé z magistrátu a 
obvodního úřadu, ale přiklepli nám téměř přesně to, co jsem minule napsal. Kruciš, proč 
se já jen přepsal? Získáme tedy 35.000 na nájem a rekonstrukci kluboven, 25.000 na 
víkendové akce během roku a 17.000 na náborové soutěžní odpoledne na základních 
školách. Co k tomu říci? Z prvních dvou snad pokryjeme náklady zejména na provoz 
kluboven, ale na nutné úpravy (např. bezpečnostní dveře) asi moc peněz nezbude. 
Bohužel jsme nedostali ani korunu na táborový materiál, takže na nový hangár musíme 
hledat peníze jinde. Potěšitelné jsou naopak peníze na náborové odpoledne, které by 
nám mohly pomoci připravit podobnou akci jako úspěšných 96. aprílů z roku 2001. 
Peníze máme, teď to chce jen nápady a spoustu přípravné práce od vedoucích a starších 
členů.
WEB:
Před několika dny jsem se domlouval s Kamzou na úpravách našich webových stránek. 
Společným úsilím snad přibude pár novinek, jako například možnost vkládání popisků 
k fotkám ve fotogalerii.
NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK:
Již v minulém čísle  jsme se zmiňovali  o chystaných  večerech  v Sedmidomkách pro 
starší  nejen  z našich  oddílů.  Přípravy  Piráta  nabrali  konkrétních  rozměrů  a  tak  se 
k prvnímu dýchánku sejdeme v úterý 18.3. – viz zvláštní článek. Zváni jsou všichni , ale 
zájemci si musí uvědomit, že pro účast musí také něco udělat a pro ostatní něco alespoň 
jednou připravit.  
PRAŽSKÉ SÍTĚ:
V sobotu  9.2.  proběhla  celostředisková  hra  po  Praze.  Původní  námět  Myšky  jsme 
společně  s ní  a  Wimpym 
trochu  překopali  a  akce  se 
myslím  velice  povedla.  Díky 
všem, kteří pomohli (Školkaři, 
vedení  a  známí).  Spoluprácí 
s bývalými vedoucími můžeme 
získávat  skvělou  motivaci  a 
inspiraci  k profesionální 
přípravě  našich dalších akcí  a 
rekvizit.  Wimpym  nachystané 
mapky  a  diplomy  byly 
naprosto  perfektní,  což  se  o 
spoustě  našich  rekvizit 
většinou bohužel říci nedá. A vidíte, jde to.
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Neočekávaný dýchánek
„Bilbo pospíchal chodbou, hrozně rozčilený a naprosto zmatený a vyvedený z 

míry – takovéhle nepříjemné úterý ještě nezažil. Otevřel dveře trhnutím, a 
všichni vpadli dovnitř, jeden přes druhého. Další trpaslíci, další čtyři!“

-J.R.R.Tolkien, Hobit 

Udělalo se nám smutno a hádejte, na koho jsme si vzpomněli. Na vás. Máme totiž 
takový plán.

Chtěli bychom vytvořit skupinu lidí, kteří se budou scházet jednou za týden k 
nějaké zajímavé činnosti, posezení a popovídání. A třeba 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 Dýchánek. 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. Není třeba Dýchánkovat každý 
týden, ale je dobré vědět, že se vždy v tento čas děje něco, co mě může zajímat. 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 nebo 
se zkrátka jen zúčastnit. A to vše při vědomí, že Mirek Dušín je Foglarův mýtus.

Co: Jedinečný projekt, který stojí za to uvést jej do chodu.
Kdy: úterý od 19:00, první Dýchánek 18. 3.
Kde: Klubovna 96. střediska Scarabeus, Sedmidomky (Praha 10, Bohdalec).
Proč: Chceme dát impulz pro poznávání lidí a předávání znalostí.
Kdo: Každý, kdo chce poznat nové známé a vyzkoušet netradiční činnosti.
Zač: Jednou za čas připravit něco pro ostatní.
Info: Další důležité informace dostanete mailem – jen si o ně napsat.
Mail: neocekavany.dychanek@orongo.cz (dotazy také sem).
Pořádá: 96. středisko Junáka Scarabeus, jeho přátelé, atakdál.

Třeba to někoho zajímat bude. A třeba taky ne. To už je na každém z nás.
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