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BORY, NÁBORY, NÁBORY, NÁBORY, NÁBO 

Ve dnech 3., 4.  a 8. září jsme uspořádali tradiční nábory na základních školách (ZŠ 
Kodaňská, ZŠ U Vršovického nádraží a ZŠ Vladivostocká). Netradiční byl způsob. 
Místo obcházení tříd jsme v družinách uspořádali odpoledne plné her a soutěží. 
Finanční podporu jsme měli i od úřadu Prahy 10, takže jsme mohli pořídit např. 
vybavení pro bungee-running, které se těšilo velké oblibě. Mne nové rodičovské 
povinnosti zamezily osobní účast, takže kromě objednání materiálu a obvolání škol byla 
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příprava hlavně na Jardovi a Myšce, kterým 
patří velký dík. Poděkovat musíme i 
ostatním, kteří se náborů zúčastnili: 
středa:Káťa, Ifka, Myška, Romeo, Opice, 
Boro, Jarda 
 
čtvrtek: Myška, Luisa, Káťa, Romeo, Jarda 
 
pondělí: Jarda, Methan, Káťa, Opice, 
Housenka, Stopař 
Doufejme, že se na schůzkách objeví nějaké 
nové posily našich oddílu, aby tak nábor splnil svůj hlavní účel. 
 
 
 

BORN TO BE HESPERIA 
Jak už asi mnozí víte, tak sice 
trochu se zpožděním ale 
nakonec přece se nám 
v pondělí 1. září 2008 narodila 
nová posila Hesperie 
J U L I E   T E S A Ř O V Á 

  
Jestli se nepleteme, tak ve vzazovníku na www.orongo.cz jméno nikdo správně netipnul 
ani neporadil, takže Studentská pečeť zůstává v rodině. 

Dešťa a Lišák 
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LUCERNA 
program pro dívčí oddíl HESPERIA 
ZÁŘÍ 2008 
 

Ahojte všichni dlouholetí i noví čtenáři Lucerny. Začal nám nový školní rok a s ním přišlo 
pár změn, vesměs organizačního řádu. Luisa a Lotka se staly spíše externími členkami, ale 
nebojte, občas je na nějaké akci potkáte. To Janča se rozhodla zmizet trochu více. Káťa 
s Ifkou letos maturují a já bych se potřebovala naklonovat abych stíhala školu, práci a 
tancování. Ale nebojte, my poslední tři (mušketýrky) na vás určitě nezanevřeme a s chutí 
budeme dál plánovat výpravy, vymýšlet hry a vůbec.. Jak to vypadá s rádkyněmi? Zuza to 
také nemá jednoduché s pravidelou účastí na schůzkách, tudíž na uvolněná rádcovská místa 
se dostávají Motýl a Mandelinka, řekla bych pravé osoby na pravém místě – přeju vám 
hodně nadšení a štěstí a trpělivosti. Co se týká složení družin, ještě záleží na tom, kolik nám 
přijde nových světlušek (doufáme, že hodně), ale vypadá to na dvě družiny (konečně zase) 
a družinu Světlušek. A abych nezapomněla, Kukla s Rajčetem letos posilují řady řádných 
plnoprávných členek, tlesk tlesk.  
Howg, tady je plán akcí na září, pod ním najdete plán akcí do konce roku.  
 

3.9. Oddílovka zahajovací, již proběhla 
10.9. Družinovka, Taškentská, družiny 16:30 -18:30h, Světlušky 16:30-18:00, 
program si na váš připraví Káťa. Plánujeme promítání fotek a snad i filmů. 
13.9. Výprava jen pro družiny do čarodějné zahrady 
17.9. Družinovka Taškentská, družiny 16:30 -18:30h, Světlušky 16:30-18:00,  
program si připravuje Ifka 
20.9. Výprava pro Světlušky a Vlčata, výprava pro Světlušky s Jardou a Žábama  
24. 9.  Družinovka Taškentská, 16:30 -18:30h, Světlušky 16:30-18:00,  
program rádkyně a pro Světlušky Káťa 
1.10. Oddílovka, pro všechny 16:30 -18:30h v Sedmidomkách, nezapomeňte  

oddílová trička (novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Myška 
 

Plán akcí do konce roku:  
11.10. e Výpravka jednodenní s Ifkou 

25.-29.10. e PODZIMNINY že by tentokrát na Šumavu? 
14.-17.11. e  Výprava Nácvik Akademie 

6.12. e AKADEMIE, divadelní představení pro rodiče a známé.   
19.-21.12. e Vánoční výprava 
 

Doufám, že se potkáme alespoň na většině akcí.  
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Jarda píše... 
 
Tak tábor uběhl jak voda. Prázdniny jsou taky fuč.  
Ale začíná další oddílový rok. Rok 2008/09. Asi největší změna je v družinách. 
Po dvou letech rádcování se Methan, Hřebík a Šnek vzdávají funkcí. Chlapi, 
díky vám za ty dva roky. 
Rádci se stanou Romeo, Housenka a Opice. Během tábora jsme prováděli 
takovou malou socioanketu. Ptali jsme se, kdo chce být s kým v družině. Snažil 
jsem se co nejvíc zohlednit vaše přání, aby jste mohli být s největšími kamarády 
v družině. Pakliže se tak u někoho nestalo, tak nezoufejte, bude i tak spousta 
akcí, kam půjdeme všichni, celý oddíl. 
No jo, ale já jsem ještě nenapsal složení družin. 
Tak u Medvědu jsou Housenka, Skoráč, Filip, Jim, Říp a Rohlík. 
U Rysů jsou Romeo, Kuba, Bagr, Marek a Honza. 
A Káňata jsou Opice, Merlin, Stopař, Kačer, Skřítek a Marek (ten Marek, co 
nebyl na táboře). 
 
No pořád by ještě někdo mohl přibýt. Tenhle článek píšu ještě před schůzkou 
pro rodiče, takže vůbec nemám představu, jak dopadl nábor (viz Lišákův 
článek). Tak klidně přitáhněte  na schůzku vaše kamarády. Kamarádky ne do 
Oronga, ale k Hesperkám. 
Docela dlouhou dobu jsem přemýšlel, kam jít na akci za odměnu v bodovacím 
období září- říjen. Furt žádnej nápad. Co jít takhle do kina na Tobrúk? Šli by 
jste nebo nemáte o takový film zájem? Jenom připomínám, že akce za odměnu 
je pro vítěze bodování a stovkaře, tedy ty, kteří ani jednou za ty dva měsíce 
nechyběli (Housenko dáš znova celoročního Stovkaře). Pakliže máte jiné 
návrhy na akce za odměnu tak dejte vědět. 
Jinak bych tímto článkem rád uvítal i rodiče, obzvláště nových posil oddílu. V 
měsíčníku Orongong jsou pro Vás rodiče přichystané informace o dění v oddíle. 
Zajímavé je všechno čtivo, to my ani jinak dělat neumíme, ale důležité 
informace najdete v článcích od vedoucích  a v plánu akcí. Tam by měli být 
umístěny všechny důležité informace. Jenom prosím, časopis vychází pro oba 
oddíly, a některé články jsou společné, některé zase ne. 
Pro případ dalších otázek, připomínek atd. Mě můžete kontaktovat na tel. 732 
566 504 nebo emailu jarda(@)orongo.cz. 
 
      Jarda, vedoucí oddílu 
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PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2008  
12.-14.9.2008 – 165. výprava -neplatí pro nováčky 

Sraz v pátek v 16:50 na Masarykově nádraží u pokladen 
Návrat v neděli v 18:10 tamtéž 
S sebou: věci na vícedenní výpravu (spacák, karimatka, jídlo po družinách, věci na 
schůzku, bundu), 150Kč na dopravu a vstupy 
Pojedeme do železničního muzea Lužná a do Lán za TGM, kdo má může si vzít 
klidně i mapu a buzolu nebo GPSku 

 

18.9. –  schůzka 
Pro všechny družiny od 17 do 19 v Taškentu. S sebou věci na schůzku. Nováčci sraz 
v 17 hodin v Taškentu, v 19 tamtéž konec 

 

20.9. – Výprava pro nováčky 
Sraz v sobotu 20.9.v 8:45 na Masarykově nádraží u pokladen, návrat v 16:30 
tamtéž. 
S sebou: šátek, jídlo a pití, papír a tužku, 50Kč na dopravu. Vše zabalené v jednom 
batůžku. S sebou určitě bundu a oblečení do přírody. 
Výpravu vede Jarda, tel. 732 566 504 

 

25.9. – schůzka 
Schůzka bude mimo klubovnu, tentokrát bude fotbalová. Jakmile bude info 
dostanete ho na papírcích 

 

3.1. Oddílovka v 7domkách 
Pro všechny od 17 do 19 v 7domkách, s sebou věci na schůzku, oddílové triko, kdo 
nemá, tak triko černé barvy. 

 
 
Pikantnosti z tábora Karibik a Řecko 
 
Újmy na zdraví: Říp schytal ránu pytlem,v kterém bylo spoustu dalších pytlů; Belgická 
hra letos nabyla drastického rázu- např. letící Tkanička ,v touze zachytit padající 
šátek,srazil ve vzduchu v protisměru běžící Áňu; Jahoda nevytočila zatáčku na kole a 
naštípla si ramenní kost;Motýl sekala a sekala až si téměř usekla prst na noze 
 
Nevšední zážitky: Tkanička se velice aktivně chopil role Yetiho a hulákal jak na lesy; 
Náš tábor přepadli krvežízniví upíři; Dešťa si se všema poměřuje svoje „břiško“; Přijel 
nás navštívit Potvora, který se svou kytárkou pak vyhrával dlouho do noci; Žáby 
jednoho dne nosily obrovské brýle a staly se z nich na chvíli Masařky; Ifka na své 
poutní cestě poznala pana Hofmeistera, který k nám následně zavítal a vyprávěl nám 
historky z místního okolí; Jarda s Lišákem nám postavili horolezeckou síť a tak si každý 
mohl vyzkoušet, jestli se bojí výšek; Po pár letech k nám opět zavítal Písař se svou 
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kovárnou a pirátským oblekem; samozřejmě nechyběl ani Upír a jeho koně; Maďar 
opravdu neskrblí a rozdává svoje supr hlášky každému na potkání 
 
Zdolaná místa: Mexický záliv,Karibské ostrovy,Tortuga... 

Korint,Sparta,Atény,Středomoří... 
A teď vážně: Mlýnské Domky,Nové Domky,Lesná, Rozvadov, někteří Stráž u 
Tachova a bývalé tábořiště 

 
Hlášky: Janče se zablokoval mobil: „Já chci svůj puk!“ 

Kukla upozorňuje Káťu na stav opékajících se placek: „Kááááťo,padá ti 
placka! ...Kááááťo, černá ti placka!....Káááťo,pálí se ti placka!!!“ 
Rajče: „Člověk, závislej na alkoholu, se pozná tak, že má rozcuchaný vlasy.“ 
Romeo s kolíkem v ruce: „ Jsem Buffy, přemožitelka upírů!!“ 
Dešťa popisuje husitské zpívající vojsko: „Představte si tisíc chlapců z Oronga s 
cepy a vidlemi v rukou, jak zpívají Ktož sú boží bojovníci.“ 
Maruška opáčí: „To bych je dala do vokální skupiny v X-factoru!“ 
Janča si všimla poznámky v Housenkově přihlášce na tábor: „Trpí alergií 
bodnutí hmyzem.“ 
Ifka na to: „Tak to se divím, že po každodenním náletu muchniček, je stále ještě v 
pořádku.“ 
Čerstvě probuzená Káťa po ránu ležící zachumlaná v posteli: „Už byly 
přídavky?“ 
Maďar schovaný,kde jinde než v zásobáku: „Tenhle ešus vydává dokonalej 
zvuk. „Mlask!“ 
Marušky hlášky: „Jsem přece v pubertě!“ 

„Já musím vykydat prasatům!“ 
„Já mám průkaz totožnosti! Knihovna Olešná! Máme tam dokonce 3poličky s 
knížkama-na každý poličce jednu knížku!“ 
Maru tlačící přetěžký dvoukolák naložený vory: „Uuuuuf! Aaaaa! Já snad 
porodím!! Ze mě už muselo vypadnout 20miminek!!!“ 

Anička na těhotnou Dešťu: „Kdy já budu těhotná?“ 
Zaskočená Dešťa: „Až budeš mít nějakého kluka.“ 
Anička suverénně: No to já už dávno mám. 
Dešťa nemá slov. 

 
Hláška z přípraváku: Paní Mandelinková: „Víte, že když se krůty namočí, tak 
umřou?“ 
Všichni se smějí a diví zároveň. 
Paní Mandelinková: „No fáákt! Když prší, tak oni nemají pud sebezáchovy, zmoknou, 
prochladnou a umřou.“  
        Ifka 
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CO S SEBOU... 
Na schůzku: 
h papír (sešit, blok..), tužku (propisku, pero, ptačí brk..), šátek, uzlovačka (aspoň 
2-3 metry dlouhá šňůra průměru asi 5mm), Cestičku nebo Nováčkovskou, na 
oddílovku oddílové triko (nováčci modré/černé) 
 
Na jednodenní výpravu 
h věci na schůzku, KPZ, peníze na cestu/vstupné (budou upřesněny) 
h na sebe: oddílové triko (nováčci modré/černé) pevné boty (pohodlné, 
vyšláplé), starší oblečení pokud možno přírodní barvy a ne z umělých materiálů, 
podle počasí, vhodné do přírody (možno ušpinit..) i do města nebo na prohlídku 
hradu (ne tepláky), pláštěnku, hodí se náhradní ponožky 
h jídlo a pití (aspoň 1l) na celý den 
 
Na vícedenní výpravu 
h věci na schůzku, KPZ, peníze na cestu/vstupné 
h na sebe: stejně jako na jednodenní jen více triček a prádla 
h spacák, karimatka nebo alumatka,  
pod přístřešek: igelit pod sebe (asi 1x1,7m), celtu nebo pončo na přístřešek, 
provázek na stavbu 
pod stan: karimatka, stan 
do chaty: karimatka 
h jídlo a pití: obvykle vaříme společně hlavní jídla (ale ne vždy), takže s sebou 
jen svačiny (ovoce, sušenky), pití aspoň 1,5l nejlépe čisté vody 
 

 

ORONGONG –Září 2008, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA 
na tomto čísle se podíleli: Kamza, Myška, Lišák, Ifka, Jarda 
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 50 výtisků 


