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LUCERNA

program pro dívčí oddíl HESPERIA – PROSINEC 08

3.12. Oddílovka
6.12. AKADEMIE divadelní představené pro rodiče a známé.
Pro účinkující: sraz už v 9:30 v Taškentu na generální zkoušku a poslední dopilovávání,
takže kostýmy a rekvizity s sebou. Konec v 11:30, kdy můžete zajít domů na oběd a
sejdeme se potom před školou Táborská v 13:00, v oddílových trikách a hlavně
opravdu všemi rekvizitami.
Pro diváky: budeme se na vás těšit od 15h
10.12. Družinovka, Taškentská, družiny 16:30-18:30h, Světlušky 16:30-18

17.12. Promítání filmu, tato schůzka bude pro všechny 16:30 – 18:30,
možná někde i maličko více (záleží na délce filmu) a nebude v klubovně ale zatím
na tajném místě
19.-21.12. Vánoční výprava, organizační informace se dozvíte včas.
s sebou: krom teplého oblečení, přezůvek, karimatky, jídla+pití (společné jídlo
nějakým způsobem bude) a jinačích obvyklých věcí hlavně nezapomeňte:
 dobrůtky pro zvířátka, kterým v lese ozdobíme stromek, aby měli co dlabat
(mrkev, jablíčka, piškoty, pečivo, sůl… a jiné pochutiny)
 dobrůtky pro sebe: trochu domácího cukroví na ochutnání
 svíčku, třeba i prskavky nebo hudební nastroj, a zásobu koled
 je už v našem oddílu zvykem udělat si v sobotu malý Štědrý večer, ale
protože 20.12 Ježíšek nechodí a bez dárečků by to prostě nebylo ono, tak si na
Ježíška zahrajeme a dárečky si dáváme navzájem. V klubovně bude viset papír,
kam se zapište všichni, kdo jedete, aby bylo vidět, kdo všechno jede a pro koho
tedy dárečky dělat.
7.1. 2007 Novoroční Oddílovka , pro všechny 16:30 – 18:30
v Sedmidomkách
Náhled programu na leden-únor:
10.1. výprava
31.1. výprava
21.2. Hra po Praze se Školkou a Orongem
13.-15.3. výprava
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Rádcovák - 31.10-2.11.2008
Pátek
Sraz byl v 16:45 na Vršovickém nádraží. Merlin nedorazil! V 17:06 jsme vyrazili
vlakem za Mladou Boleslav, do Bakova tam jsme přestupovali na jiný vlak. Tím vlakem
jsme dojeli do Doks. Tam nám rozdali mapy a rozdělili nás do skupinek (přibližně po
pěti). Z každé skupiny řekl jeden svoje mobilní číslo. Na to číslo mu po pěti minutách
zaslali šifru. V šifře se psalo, že máme vyrazit na skálu, která se jmenovala Králův
stolec. Na Králově stolci jsme slaňovali asi v 10 hodin večer. Měli jsme docela zmrzlé
ruce. Slaňování bylo dobrovolné. Po slaňování jsme šli k ohni, u kterého nám dali
každému buřta a nakonec šampaňské (kofola). Potom jsme se vydali zpátky po stejné
cestě do Doks do skautské klubovny, která byla u rybníka.Tam jsme dorazili ve 12
hodin v noci a čekal tam na nás Merlin!! Přijel s vedoucíma autem, protože to nestihl na
nádraží a v 1 hodinu v noci jsme si šli lehnout.

Sobota
Ráno byl budíček (zahráli nám ho na kytaru). Potom byla rozcvička, to jsme běželi za
chalupu,kde jsme hráli vybíjenou a dělali jsme 3 cviky, které jsme chtěli. Pak jsme se
vrátili a k snídani byla vánočka nebo chleba s máslem nebo marmeládou a čaj. Po
snídani jsme dostali papíry typu A3, na které jsme měli napsat svojí přezdívku, oddíl,
středisko, jakou hru rádi hrajeme a co nám nejvíce chutná k jídlu. Potom jsme měli
pětiminutovou pauzu. Po pauze jsme hráli hru Upíří ples. Rozdělili jsme se na 2 týmy
upíry a lidi. Potom co se spustila hudba na kterou jsme tancovali. Když tancoval člověk
s upírem =člověk se stal upírem, když tancoval člověk s člověkem =tak oba umřeli.
Potom byla znova pětiminutová pauza. To byla přestávka na svačinu, ke svačině byla
sušenka Kávenka. Po svačině jsme se bavili o motivacích a dělali scénky, jak bychom
ostatní motivovali. Potom jsme šli ven na louku zahrát si hru jménem Hrad. Měli jsme
postavit za 1.hradby, 2.bránu, 3.baštu, 4.věž, 5.palác. Po lese jsme sbírali kartičky
s dřevem, kamenem, jídlem, železem. Za ty suroviny jsme vylepšovali hrad. Potom
jsme šli zpátky do klubovny na oběd. K obědu byla polévka a čína. Po obědě jsme si
povídali o tom, na čem záleží, když s nikým mluvím. (hluk, autorita, výslovnost).
Potom byla 10 minutová pauza, po které jsme se rozdělili do dvou skupin na rádce a
podrádce a na členy. Rádci a podrádci se bavili o stezkách a pak o hrách, jak je
jednoduše vysvětlit. Po skončení zazněla siréna a museli jsme ven. Tam se odehrála hra
po skupinách.Každá skupina měla vydržet na jednom stromě pět minut. Povedlo se to
jen jednomu týmu a vyhráli jen díky tomu, že se přivázali ke stromu provazem.
Nakonec byla večeře a po ní jsme měli volno,a tak šla většina lidí spát už v 9 hodin.

Neděle
Ráno byl budíček na (opět na kytaru). Ale tentokrát rozcvička ve spacácích a ne venku.
Po rozcvičce byla snídaně. Po snídani jsme měli čtyři hodinové přednášky. Jedna z nich
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byla o motivaci. Potom jsme šli ven si zahrát frisbee a po jejím skončení jsme se vrátili
na oběd. Nakonec jsme všechno museli uklidit(madrace na kterých jsme spali a všechny
místnosti). Po úklidu jsme vyrazili na vlak a jeli zpátky do Prahy na Vršovické nádraží.

Housenka

Plán akcí na prosinec
11.12. Družinovka
Káňata od 17 do 19 v Taškentu, Rysi a Medvědi od 17 do 19 v 7domkách. S sebou věci
na schůzku.
18.12. Předvánoční družinovka
Medvědi od 17 do 19 v Taškentu, Rysi a Káňata ve stejnou dobu v 7domkách. S sebou
povinné věci na schůzku.
19.-21.12. Vánoční 169. výprava
Sraz: v pátek 16:45 na Hlavním nádraží u pokladen
Návrat: v neděli 16:50 na Hlavní nádraží
Kam: chata poblíž Železné Rudy na Šumavě
Co s sebou: - všichni jakoukoliv průkazku s fotkou a datem narození (kvůli slevám)
- povinné věci na vícedenní výpravu
- 200 Kč na ubytování a dopravu, tramvajenku nebo lístky na MHD
- jídlo po družinách
- přezutí, hrnek a příbor (nádobí v chatě je)
Pozor: Za příznivých sněhových podmínek si zájemci mohou vzít LYŽE (pozn. To
nejsou sjezdovky) a projedeme pod vedením Lišáka pár kilometrů šumavskými
běžeckými stopami
Na této výpravě tradičně s oddílem slavíme vánoční svátky, do batohu si tedy přibalte
trochu cukroví pro ostatní, nějaké ozdoby na stromeček tak, aby to mohla sníst lesní
zvířátka (jablka, ořechy, slanina, … s provázkem na zavěšení), skořápku se svíčkou.
Štědrý den sice nastává až o týden později, ale my si myslíme, že měl Ježíšek s těmi
dárky docela dobrý nápad, takže mu v oddíle trochu pomáháme a každý si připravuje
pro ostatní nějaké dárky. Snažíme se, aby byli vlastní výroby a aby ty druhé potěšily.
8.1.2009 První oddílovka v roce 2009
Pro všechny od 17 do 19 v 7domkách, s sebou věci na schůzku, oddílové triko, kdo
nemá, tak triko černé barvy.
ORONGONG –Prosinec 2008, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Kamza, Housenka
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 40 výtisků
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