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LIŠÁKOVY PLKY

– ANEB CO SE DĚJE NA STŘEDISKU
Minulý měsíc jste se mohli možná těšit, že už jsem konečně umlknul a přestanu
v Orongongu plkat ty svoje suchý žvásty. Pche, máte smůlu, minulý měsíc jsem to
opravdu nestíhal, ale teď už tu opět nějaké to suché info bude.
Předem bych chtěl vyjádřit velký dík paní Methanové, za její článek v minulém
čísle, který v podstatě minulý Orongong zachránil, aby v něm vůbec něco bylo.
Tuším, že je to vůbec poprvé, co by někdo z rodičů převzal iniciativu a do časopisu
nějaký článek napsal. Jo, už tu bylo rodičovské představení na Akademii od pana
Rambouska a spol. Myslím někdy koncem 90. let. Ale článek? Jen tak dál!
Praha 10 nám vrátí peníze: V únorovém čísle jsem psal o tom, že jsme museli
kvůli podání grantů oddlužit naše středisko vůči Praze 10. Dluh nám díky penále za
posledních 10 let vyrostl až na 40 tisíc. Naše reklamace byly neúspěšné. No, ale po
obdržení vyúčtování služeb na klubovnu v Taškentu to již vypadá veseleji. Během
prázdnin nám bude vrácen přeplatek 28 tisíc Kč.
Naše webové stránky WWW.ORONGO.CZ: Na schůzce rodičů byly lehce
prezentovány nové možnosti našeho webu, na kterých pracoval zejména Kamza.
Bohužel, kýženého efektu to nedosáhlo. Naše stránky zejí prázdnotou a poslední
příspěvek do vzkazovníku je už přes 10 dní starý. Třeba vám pomůže krátký návod,
jak se stránkami pracovat. Pro získání přístupu je nutné se registrovat. V pravém
sloupci
v rámečku
PŘIHLÁŠENÍ, klikněte na
registrace. Vyskočí na vás
formulář s těmito povinnými
údaji:
• Login
(přihlašovací
jméno) –
zvolte si
jméno, kterým se budete
přihlašovat, např. romeo
• Heslo – zvolte si heslo
pro přistup na web a na
dalším řádku ho napište
ještě jednou
• Jméno, přezdívka –
Vyplňte jméno, pod
kterým budete přispívat
Přidat komentář k fotkám je tak jednoduché.
do vzkazovníku, … Např.
Vyhlašuji soutěž o prvních 50 popisků k různým
Paní Methanová nebo
fotkám. Jejich autor má u mne STUDENTSKOU.
Stopař.
Jméno
volte
vhodně, abychom vás poznali a mohli vám přidat vyšší práva.
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•

Email – Vyplňte svou emailovou adresu. V současné době to moc k užitku
není, ale časem zprovozníme rozesílání různých upozornění.
Pokud ještě správně zadáte číslo jednoho z našich oddílů, tak jste úspěšně
registrováni a můžete se těšit, že vám zanedlouho zvýšíme práva, abyste mohli
např. komentovat fotky, … K čemuž vás všechny nabádám a prosím, ať se
fotogalerie zaplní spoustou vtipných komentářů nebo jen popisků, co se na fotce
děje. Nepopsané fotky cizím návštěvníkům, bývalým nebo třeba budoucím členům,
totiž moc neřeknou.
Nové dveře v Sedmidomkách: Po nějaké době opět větší stavební úprava v našich
klubovnách. S tatínkem Báry z Hesperie jsme se domluvili, že nám jeho stavební
firma udělá nové bezpečnější dveře v 7D. Bude tam nutná trocha bourání a zdění,
což pravděpodobně lehce omezí oddílovku Oronga, ale už aspoň nebude nutný
každotýdenní zápas s dveřmi při jejich zavírání. Panu Dohnalovi a jeho firmě
ALEX STAV (www.alexstav.cz) za
to patří velký dík a my můžeme
přispět pouze malou reklamou
v tomto časopise.
Změny ve vedení Oronga: Jak už
bylo vysvětlováno na schůzce rodičů
a členům na střediskovém srazu není
už Nezmar ve vedení Oronga, jehož
hlavním vedoucím a kontaktní
osobou se stal Jarda:
Jarda Vodáček, jarda@orongo.cz ,
732 566 504
No a na závěr bych nám všem chtěl
popřát úspěšné tábory plné silných
zážitků a doufám, že se s většinou
rodičů potkáme buď na přípraváku
20. – 22.6. nebo na návštěváku 19. –
20.7.
Rodiče přijďte pobejt na
Tachovské kose 20. – 22.6.
- víkend plný pohody, zpívání,
pokecu u ohně, ale hlavně práce
v krásné přírodě 
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INFORMACE O TÁBOŘE 2008
PŘÍJEZD NA TÁBOŘIŠTĚ
z Prahy po dálnici přes Plzeň na
Rozvadov
(sjezd),
na
začátku
Rozvadova odbočit na Nové Domky,
kde budete pokračovat na penzion
Hubert, ten minete, sjedete s kopce do
bývalých Hraniček (tur. rozcestník),
pokračujete po modré a červené
doprava, na další křižovatce opět
doprava, až kolem rybníka a po tur.
značkách dojedete na tábořiště. Cestou
dvakrát minete zákaz vjezdu :-( není v
našich silách zajistit pro každého
povolení k vjezdu. Nejbližší vlak je
v Tachově ( cca 20 km)
SRAZ NA TÁBOR: 28.6. v 9:30 na Hlavním nádrží před pokladnou číslo 16
Na cestu vlakem si vezměte oddílové triko a zbylá zavazadla (batoh na vícedenní
výpravu), jídlo do neděle do večera (1. společné jídlo je nedělní večeře), potvrzení o
bezinfekčnosti (bez něj nebude umožněn odjezd!!!!)
Světlušky – dejte prosím, co nejdříve vědět, jestli děti 5.7. povezete na tábor autem a
jestli nemáte ještě nějaké místo. Jinak budete zavčas informováni o odjezdu vlakem.
Náklaďák 5.7. žádný nepojede, takže si věci musíte přinést buď o týden dříve (viz výše)
nebo si je přivézt sami. Bedny a molitany: můžete nosit do klubovny o schůzkách 25.
(středa) nebo 26.6. (čtvrtek)
Adresa tábora:
Tábor 198. oddílu „ORONGO“ / 77. oddílu „HESPERIA“
Mlýnské Domky
Rozvadov 348 07
ZÁSILKY OD RODIČŮ, obsahující potraviny, budou oficiálně otevřeny na nástupu a
podle možností děleny počtem účastníků (cca. 50 lidí), předem děkujeme za obohacení
táborového jídelníčku (buchty, koláče, ovoce, ...)

Návštěvní den je stanoven na neděli 20.7.2008. Můžete přijet již v sobotu 19.7.
Autem se dá sice zajet až na tábořiště, ale přes 2 zákazy vjezdu. Ubytování o
návštěvním dnu (víkendu) nebude zajištěno – stanovat se bude dát na tábořišti v lese. V
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sobotu po obědě počítáme s uspořádáním sportovního odpoledne pro rodiče a večer se
slavnostním táborákem. V neděli bude v dopoledních hodinách ukončen tábor a začne
balení a odjezd. Dejte prosím vědět, zda si pro děti přijedete (budete/nebudete mít volná
místa v autě). Jinak budete včas informování o času příjezdu vlakem.
Prosíme, abyste nepřijížděli do tábora už v pátek, ruší to táborový program.
Táborový řád (na webu) je závazný pro všechny účastníky a jeho nedodržení může vést
až k vyloučení z tábora! Účast je povinná na celém táboře!

LUCERNA
program pro
ČERVEN 08

dívčí

oddíl

HESPERIA

–

4.6. Oddílovka s Káťou
7-8.6. Výprava za branou do pekel, sraz v sobotu 8:15 autobusové
nádraží Holešovice nástupiště 10, návrat v neděli 18:10 tamtéž.
Pojedeme na jedno z nejkrásnějších míst Čech: pískovce, lesy, borovice, tajemná
zákoutí a skalní labyrinty, hrad Houska s branou do jiných světů?, čarodějný
strážce, rozhledna na Vratenské hoře... ano, hádáte správně, Kokořínsko.
Organizačně: bydlení máme zajištěno ve vlastních stanech na Upírově pozemku
(bohužel zatím bez Upíra a bez koní), také prostor, kam schovat velké batohy,
abychom je celou dobu nevláčely na zádech. Od autobusu půjdeme asi 5km
s batohy, takže všechno sbalené do jednoho, doporučuji nebrat si nic zbytečného
(samy si to ponesete). Jídlo vlastní , bude možnost vaření na ohni ve vlastním
ešusu. Ale pozor, pro vodu budeme muset do vesnice, takže s sebou aspoň 1,5l
láhev čisté vody (v bublinkové limonádě se špatně čistí zuby a vaří).
S sebou: 120Kč, stan, spacák, jídlo a pití, pevné boty, pláštěnku, doporučuji
pokrývku hlavy a malý batůžek na výlet.
11.6. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede
Janča
18.6. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede
Dešťa
20.-22.6. Tachovská Kosa , inforamce ve společném článku
25.6 . Oddílovka , v Taškentu v plném proudu příprav na
tábor. Pro všechny 16-18h. Vede Myška
a pak už jen TÁBOOOR!
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20.-22.6. Tachovská kosa
Již osmý ročník, pracovní a pohodová výprava na tábořiště, večer
buřty a zpěv u kytary
Možno přijet již v pátek večer. Vede Jarda a Dešťa.
Co se bude dít: kopání latrín, hrabání louky, dosekání louky, stavba mostků, stavba
přehrad, stavba stanů, dělání kolíků a jehlic…….
Co tak s sebou: rodiče, věci na vícedenní výpravu (jídlo po rodinných klanech, pitná
voda bude k dispozici), stan!!!! a repelent, pracovní oděv (dlouhé kalhoty) a pak nějaké
to nářadí: kosy, hrábě, krumpáče, lopaty, rýče, sekery, …buřty, kytaru
Vzhledem k tomu, že část vedoucích bude na tábořišti zůstávat až do začátku tábora,
bude možné nechat na tábořišti nějaké věci (např. spacák, molitan, bednu)
Doprava: auty - ozvěte komu přebývá místo v autě (odvoz lidí a stanů z Prahy), či kdo
naopak neví, jak se tam dostat.

Plán akcí Orongo
163. výprava- Vzhůru na hrad!!!!!!
Sraz: v pátek v 17:00 na Smíchovském nádraží u pokladen, návrat v neděli v 17:40
tamtéž
S sebou: věci na vícedenní výpravu, pláštěnku, jídlo po družinách, družinové plachty,
provázky na stavbu přístřešků, dostatek pití, 200 Kč, oblečení podle počasí (třeba
kraťasy), vede Jarda
12.6. - družinovky
Pro všechny družiny od 17:00 do 19:00 v 7domkách, s sebou 70 Kč, budeme si vyrábět
meče na tábor.
19.6.- družinovky
Rysi od 17:00 do 19:00 v Taškentu, Káňata a Medvědi od 17:00 do 19:00 v
7domkách, s sebou věci na schůzku
20.-22.6.Tachovská kosa (přípravák s rodiči, 164. výprava)
viz společný článek
26.6.- Oddílovka v Taškentu –vede Jarda
Sraz pro všechny v Taškentu od 17:00 do 19:00, s sebou věci na oddílovku, na tuto
schůzku a schůzku holek ve středu (25.6.) je možné dovézt/donést věci na tábor, které si
nechcete vézt na kole (například bednu, molitan)
28.6. – Odjezd na tábor
Sraz v 9:30 na Hlavním nádraží před pokladnou číslo 16. S sebou bezinfekčnost, kolo
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Výroba táborových kostýmů:
Jako vždy se pro kluky jedná o co možná nejjednodušší oblek tedy jde typicky styl
varkoče. Tedy obdélník látky který má uprostřed otvor pro hlavu a po stranách sešitý.
Vzniknou tím otvory pro ruce, bylo by dobré kdyby na otvory pro ruce navazovaly
rukávy, ty nemusí být příliš dlouhé stačí maximálně po lokty. Nutnost k takovému
obleku je pásek, tedy každý z vás bude mít s sebou jeden pásek (přírodní barvy), který
bude určen pouze a jenom k etapovkovému obleku. Varkoč by měl být po kolena, ani
delší, ani kratší. Varkoče se budou barvit až na táboře společně, tedy mějte ho bezbarvý,
nebo lehce přebarvitelný. Upozorňujeme že na táboře již nebude možnost si obleky
vyrobit, nebo dodělat proto všichni přijeďte již s hotovým oblekem. Nejlepší je ho dělat
ze starých prostěradel.

Také na Schůzce 12.6 se budou vyrábět speciální rekvizity na tábor , proto si každý
přineste s sebou 70 korun, neboť bylo nutné na to nakoupit ne zrovna levný materiál….
Tedy co mít na táborovou etapovou: Táborový oblek ( viz článek ) a to co si 12.6
vyrobíte vlastnoručně v klubovně, tedy nezapomeňte si přinést 70 korun abyste se
potom na táboře vůbec mohli aktivně zapojit do etapové hry!!
Saut
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16. - 18.5
Tákže…naše první letošní venkovní výprava, v pořadí již 162., směřovala do
kraje mezi Mimoní a Doksy, tedy území u Máchova rybníka.
Vlakem jsme v pátek dojeli do Starých Splavů. Prošli jsme městečkem a okolo
Mácháče, pak jsme přešli přes silnici a za příjemného západu slunka jsme se
utábořili na prvním vhodném místě.
Po dostavbě přístřešků jsme i úspěšně dovařili a snědli večeři, a jak oheň
dohoříval, tak jsme se pomalu i my vydávali ke svým přístřeškům.
Ráno jsme zabalili, nasnídali se a pomalu vyrazili. Šli jsme pohodovým
tempem, po cestě jsme hráli spousty her, a to vše za pěkného počasí a s kulisou
roklí s listnatými lesy.
Odpoledne jsme došli do Hradčan, tam jsme navštívili místní skalní vyhlídku,
nabrali vodu a vykoupali se v rybníku a na závěr nám ještě hodný strejda Boro
koupil zmrzlinu.
Pak už jsme se vydali přes přistávací plochu zdejšího bývalého letiště na místo,
kde by se dalo spát. Místo jsme našli v pohodě, za světla. Po dobudování
přístřešků na chvíli sprchlo, ale pak bylo zas přijatelně a my mohli uvařit večeři.
Po najezení jsme se odebrali do spacáků a pomalu začalo kapat.
Ráno jsme se probudili do vytrvalého deště, a tak jsme sbalili a přes letiště jsme
pokračovali na Mimoň. Okolo všemožných zchátralých baráků jsme se dostali
až k místu, kde jsme si dali oběd, a pak už jen několik set metrů po hranici lesa
a byli jsme na nádraží. Asi po dvaceti minutách nám jel autobus, který nás
dovezl až do Holešovic
Methan

Pikantnosti z roverské vodácké akce
Ještě než začnu psát první „Újmy na zdraví“ bych chtěla poděkovat paní
Methanové za její strhující příspěvek do Orongongu, za její úžasné nadšení
k našim dvěma oddílům, ale zároveň i k celému skautingu a v poslední řadě za
„nakopnutí“ k pravidelnému vydávání článku Pikantnosti. Pani Methanová,
patří Vám moje velké Díky!
Újmy na zdraví: Všichni jsme plavbu ve zdraví přežili, jen paže jsme si od
slunka spálili
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Nevšední zážitky: Káťu a Janča se hned na druhém jezu cvakly; Hřebík
s Horalem se taky cvakly, ovšem aby nejeli ve stejném stylu jako holky, svoje
převracení lodi uskutečnili na klidné řece, ovšem plné nepříjemných a
nenápadných kamenu; Staré heslo „Holky drží spolu“ se opět osvědčilo, když
Kaťa, Janča, Ifka, Luisa a Vašek zůstali pozadu před chvátajícími kluky;
Tkanička a Šnek si urgentně potřebovali odskočit za stromeček, avšak mezitím
co plnili povinnosti přírody, jim uplavala loď; Luisa a Ifka, jakožto flákající se
„háčkyně“ si umí vybrat správné zadáky; Poslední 2km divoké jízdy jsme pluli
ve čtyřech lodích spojenými našima rukama, čímž jsme vytvořili 8členou loď se
čtyřmi veslaři a čtyřmi flákači, kteří jenom drželi loď, přestože to byl též
důležitý úkol; Tkanička vypadá z dálky jako bláznivý člověk máchající rukama
na všechny světové strany, který hledá něco ztraceného ve vodě - realita je
taková, že se Tkanička snaží jen dostat k jezu, aby pomohl holkám s lodí a
přitom zakopává o kameny a padá do vody;
Zdolaná místa: Týnec nad Sázavou, Pikovice, řeka Sázava nad i pod říční
hladinou
Hlášky: Janča, Káťa a Vašek na ostošest veslující Ifku: „Ifko, zabeeer!
Neflákej se! Ty tam to pádlo jen tak namáčíš, aby se neřeklo, že je
suchý!“
Horal před prvním sjezdem: Né,že bych se nezačínal bát!“
Připlouvající durch mokrá Janča: „Sme se chtěli jenom vykoupat!“
Zkušenně hovořící Janča: „Uvědomte si, že nejdřív musíte loď vynést na
břeh a pak teprve z ní vylít vodu!“
Káťa: „Vašku, otři si z koutků tu čokoládu.“
Vašek: „To si nechávám na horší časy, aby si ji mohl slíznout jazykem, až
na ni dostanu chuť.“
Cizí vodák s potápějící se kánojí:“ ************ Sakra!Aaaaaa!Ta voda
má asi 5stupňů!“
Janča: Já neumím pádlovat na druhou stranu a Ifka nemaká!“
Ifka provokativně: „ Víš, jak je to těžký držet dvě lodě?“
Ifka©
ORONGONG –Červen 2008, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Methan, Ifka
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 40 výtisků
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