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„Scout-tex-Dáme ho na ex“, aneb tak trochu jiné čekatelky
Čekatelské zkoušky jsou jednou z uznávaných skautských zkoušek, slouží k ověření
kompetencí, které by měl mít vedoucí oddílu. Na experimentální čekatelský kurz jsme
se rozjeli z Oronga tři-Methan, Šnek a Hřebík. Účastnil se i Jarda, ten z druhé strany
barikády.
Na první víkend na horách v termínu 20. - 22.3. jsme jeli s očekáváními. Po víkendu,
myslím, můžeme říct, že jsme spokojení.
Čekal nás mix akčních programů, přednášek a seznamování, teď již podrobněji.
V pátek jsme měli za úkol vůbec se dostat na místo pořádání, to bylo v Desné
v Jizerských horách. Většina z nás-účastníků jela stejným autobusem. Ten nás dovezl až
do Desné. Nejdříve jsme se najedli, vybalili, a pak už jsme se dostali do víru diskuzí,
kde jde o velké peníze. To víte rozdělení peněz mezi odbor politiků, sportovců, umělců
a vědců není žádná sranda…Takto jsme se tedy rozdělili do čtyř skupinek. Po odhalení
úplatkářství se nakonec žádné rozdělování nekonalo a my si šli lehnout.
Ráno po budíčku a snídani nás čekal blok několika přednášek, například s tématem
plánování. Pěkný den jsme využili i aktivně. A to závodem psích (či lidských?)
spřeženích, odpoledne jsme pak podnikli skoro až vysokohorskou túru k himalájským
vrškům a to se vším všudy. Vybaveni GPS navigací, lanem na ledovci i sněžnicemi
jsme se nakonec dostali až do výškového tábora. Tam jsme museli pomoct kolegům
horolezcům, kterým bouchnul plynový vařič. Zvláště vypečený pak byl sestup, hlavně
jedince s bambusovými
sněžnicemi jsem slyšel až
moc často padat za svými
zády . Večer jsme si
ještě
zabobovali
na
sjezdovce a po ňáké době
nás i bdít omrzelo a my
šli spát.
V neděli nás čekal další
blok přednášek, a když
již bylo vše hotové, mohli
jsme pomalu na vlak.
Vlakem
jsme
jeli
poněkud dlouho, ale za
zvuku kytary jsme i tohle
překousli a před devátou
jsme byli v Praze.
Methan
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TÁBOR 2009
Termíny tábora • 1.-24.7. pro družiny a rovery
• 5.-19.7. zkrácený tábor pro Světlušky
• 18.-19.7. návštěvák
Termíny jiné: • do květnové oddílovky – odevzdáte přihlášku
• do červnové oddílovky odevzdejte kopii očkovacího průkazu a
kartičky pojišťovny, zprávu lékaře o zdravotním stavu
• do 15.6. je třeba zaplatit tábor, ceny se odvíjí od % účasti na
výpravách do konce května podle této tabulky, na účet České
spořitelny Praha 10 s názvem „96. středisko Junáka“, číslo účtu
281103339/0800, nebo hotově na schůzce, rozpis kdo bude kolik platit
bude ihned po Obvodním setkání (22.-24.5.)
více než 90%
80-90%
70-80%
60-70%
méně než 60%

3300Kč
3400Kč
3500Kč
3600Kč
3700Kč

Variabilní symboly:
Hesperia: 77xx
Orongo: 198xxx
(xx/xxx = osobní číslo)

Nějaké to vybavení:
Bedna
K dopravě věcí na tábor slouží tzv. bedna (na táboře se potom používá
ve stanu jako skříňka). Nejlépe je vyrobit vlastní (z pořádných prken
2cm tlustých – ať to něco vydrží. Sám mám bednu už 19. rok). Dá se
použít i starý vojenský kufr, do kterého se přidělají dvě překližkové
poličky. Poličky jsou vůbec nutná věc (jinak se nedá během tábora
udržet pořádek). Dalším nutným doplňkem jsou dvě ucha na nošení
bedny (lepší než kovová jsou z nějakého řemene, aby se tolik
nezařezávala při nošení, ale musí být dostatečně pevná). K uzavření slouží petlice.
Maximální rozměry: 35x40x60 cm
Máte-li problém bednu sehnat, nebo vám nějaká naopak přebývá a jste ochotni ji
zapůjčit, obraťte se na vedení

Laining
neboli rosná plachta slouží k zachycení stékajících dešťových kapek po týpkových tyčích.
Každý borec si ji napíná nad svou postel ve stanu. Většinou používáme starší prostěradlo
(igelit NE!!!). Jako minimální rozměr doporučujeme 2 sešitá prostěradla (manželské), aby
laining vykryl celý prostor nad postelí, takže čím větší tím lepší. Pro snadnější vypínání jsou
vhodným doplňkem poutka po obvodu plachty. Pro zvýšení estetického dojmu ho někteří
borci (spíše ale borky) batikují. Ještě jedno upozornění: po měsíčním táboření nelze již nikdy
laining použít jako prostěradlo
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LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA – DUBEN 09

1.4. Oddílovka s Myškou
4.4. Výprava s Ifkou jednodenní
8.4. Družinovka Taškentská, družiny 16:30-18:30h, Světlušky 16:30-18
15.4. Družinovka Taškentská, družiny 16:30-18:30h, Světlušky 16:30-18
22.4. Družinovka Taškentská, družiny 16:30-18:30h, Světlušky 16:30-18
25-16.4. GURMÁNSKÉ HODY + STŘEDIKOVÝ SRAZ aneb dva
v jednom, zveme všechny rodiče a kamarády, info v samostatném článku
29.4. Družinovka Taškentská, družiny 16:30-18:30h, Světlušky 16:30-18
6.5.Oddílovka , pro všechny 16:00 – 18:00, nezapomeňte oddílová trička
(novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Ifka

LIŠÁKOVY PLKY
Poslední dobou náš časopis trochu uvadal a nebyl vždy k dispozici. Doufám však, že se
udrží a že se opět najdou pisatelé, kteří budou Orongong zásobovat důležitými
informacemi a neotřelými články.
Chybějící informace o životě oddílových členů však u nás doma kupodivu zaplnil
celostátní týdeník RESPEKT. Od začátku roku snad neminul týden, kdy by se nepsalo o
někom, kdo je s našimi oddíly nějak propojen. Začalo to velkým humbukem kolem
plastiky Entropa spojené s naším předsednictvím v EU. Kromě Davida Černého se na ní
podílel i výtvarník Kryštof Kintera, bratr Médi (bývalé vedoucí oddílu Hesperia).
V článcích věnovaných ochraně přírody je velmi často citován a na názor dotazován
Laco (člen oddílu Školka a tatínek Davida z Oronga). Když už rozruch kolem plastiky
opadnul a nebylo ke čtení nic o ekologii, objevil se v Respektu článek o sdružení
Rozalio - Rodiče za lepší informovanost o očkování, jehož zakladatelkou je Caroline
Kovtun, žena Horala (ne toho současného, ale bývalého člena Minas Tirith). A největší
překvapení přinesl článek o misi organizace Člověk v tísni v Afghánistánu, které přímo
v Kábulu šéfuje bývalá členka oddílu Srdce Věrka Exnerová.
A teď ještě pár slov k oddílovému dění:
• DOTACE – Potěšující zpráva přišla z pražského magistrátu na dotacích letos
dostaneme o 10.000 Kč více než vloni, tedy 70.000 Kč, z čehož bude
zaplacena valná část nákladů na naše klubovny.
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•

NEBEZPEČÍ INTERNETU – Internet je nedocenitelným zdrojem informací,
skýtá však i mnohá nebezpečí, kterým se jen těžko brání. Již dříve se
vzkazovník našeho webu stal terčem odkazů na pornografické stránky. Toho
jsme se již snad zbavili. Počátkem roku však mně a Jardovi přišel trochu
zmatený email, žádající konzultaci ve věci skautské výchovy. Po několika
emailech však bylo zřejmé, že diskuse nikam nevede a že pisateli jde jen o
hanění skautské organizace, ze které byl prý kdysi vyloučen. Jarda se pokusil
korespondenci ukončit. Následoval však hanlivý příspěvek v našem
vzkazovníku. Ten jsem pak ze stránek smazal. Nechci se na naše oddíly dívat
přes růžové brýle, ale takové příspěvky na naše stránky prostě nepatří. Děkuji
všem, kteří včas na nevhodné příspěvky na našem webu upozorní.

GURMÁNSKÉ HODY + STŘEDISKOVÝ SRAZ
výprava s rodiči – 25.-26.4. 2009 Kokořínský důl
Možná jste o tom ještě neslyšeli, ale pravděpodobně na velmi dlouho, možná napořád,
jsme ztratili tradiční tábořiště na Hraničním potoce. To se během zimy ocitlo uprostřed
oplocené obory. Museli jsme se tedy poohlédnout po jiném místě. S ostatními
vedoucími jsme se domluvili, že se opět pokusíme spojit výpravu s rodiči a Střediskový
sraz. Těším se, že blízkost tábořiště v Kokořínském dole umožní účast co nejvíce rodičů
alespoň na sobotu. Doufám však, že někteří využijí možnost a zůstanou až do neděle,
kdy se buď mohou zúčastnit velké hry nebo neděli využijí k výletu do okolí (hrad
Kokořín je vzdálen necelé 3 km).
Pro koho je tedy víkendová akce určena? Pro členy oddílů Hesperia, Orongo a jejich
rodiče. Zveme i další nám spřízněné duše. Bývalé vedoucí z oddílu Školka a další
bývalé členy. Těším se, jak všichni večer u ohně poklábosíme a zapějeme (kytary
s sebou). Takže jak to bude vypadat:
KDE: skautská základna Alberta s obytným srubem, na žluté značce 200 m západně od
osady Harasov (rozcestí s červenou vedoucí z Lhotky u Mělníka). Na našem webu
bude odkaz na mapu.
PROGRAM: Zahájení srazu v 13:00 na tábořišti, do odpoledních hodin bude probíhat
soutěž ve vaření, sobotní večer strávíme zpíváním a povídáním u ohně (při špatném
počasí ve srubu), v neděli proběhne velká lesní hra a odpoledne pojedeme domů.
UBYTOVÁNÍ: ve srubu na postelích a karimatkách ve spacácích, za pěkného počasí ve
stanech
RODIČE: Zveme zejména na sobotní soutěž ve vaření, ale rádi je uvítáme i o sobotním
večeru a v neděli.
DOPRAVA: vlakem – sraz v 9:15 na Hlavním nádr. u pokladny č.4, návrat v neděli
v 18:11 tamtéž. Předpokládáme, že někteří pojedou autem. Cca 200 m od tábora je u
rozcestí značek a rybníka velké parkoviště. Dejte prosím vědět vedoucím o volných
místech. Vlakem je možné odjet i v sobotu po soutěži ve vaření.
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CENA: tábořiště (2 dny) 60 Kč na osobu, dopravu upřesníme podle situace (vlakem cca
150 Kč).
GURMÁNSKÉ HODY: Tradiční soutěž ve vaření, konaná poprvé tuším v roce 1982,
pravidla:
• této kuchařské soutěže se
mohou zúčastnit maximálně
čtyřčlenné týmy a soutěží se ve
třech kategoriích: 1. rodinné
týmy (rodiče s dětmi), 2. děti, 3.
dospělí
• vaří se na ohni, hodnotí se
zejména chuť, vzhled, originalita,
náročnost, servis všech chodů
(předkrm, hlavní jídlo, zákusek,
nápoj) a celkový dojem. Odborná
komise hodnotí jednu porci,
kterou pouze ochutná. Není
přípustné přivézt z domova připravené polotovary.
• jakékoli pokusy o otrávení poroty budou tvrdě trestány!!!!
• jakékoli pokusy o uplácení poroty (nejsou zas tak úplně zakázány, nicméně) umístění
(nejspíš) vůbec neovlivní a taktéž budou tvrdě trestány!!!!!!
S SEBOU: věci na dvoudenní výpravu (zejména spacák a karimatku), pokud možno
stan, věci na přípravu soutěžního jídla, jídlo na dva dny po rodinách nebo družinách
(pitná voda bude, ale raději si nějakou vezměte), kytary a zpěvníky.
Na setkání s Vámi všemi se těší
LIŠÁK a WIMPY

Co se děje..... i v Orongu
Orongong vycházel v minulé době velmi nepravidelně, přesto doufám, že se k vám
dostaly informace včas a úplné. Časopis nevycházel pravidelně, protože ani nebylo moc
co vydávat. Proto chci vyzvat všechny borce a borkyně, aby zase přispívali do časopisu.
Vždyť se jedná o váš časopis, tak snad se z něj nestane jenom plátek s informacemi o
akcích a plky vedoucích.
Tábor nám už kvapí mílovými kroky vstříc. Proto zde už najdete první informace o
táboře. Myška i Jarda jsou určitě ochotni odpovídat na otázky ohledně tábora, jestli vás
informace neuspokojí v časopise a na internetu, tak se prosím ptejte. Třeba na informace
o zkráceném táboře světlušek. Cena tábora je 3500Kč. Od této ceny můžete získat slevu
až na 3300Kč za dobrou docházku o víkendech nebo se vám může tábor prodražit při
opaku (nedocházce), více v tabulce u samostatného článku.
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Tím jsem se dostali oklikou k tomu, že jsou borci, kteří scvrkli oddílovou činnost snad
jenom na schůzky. Doufám, že je to jenom nějaký momentální výpadek. Výpravy patří
plně k oddílu, stejně jako schůzky. Plán akcí je znám do konce roku dopředu, tak by
mělo jít srovnat výpravy a neoddílové akce. Nevím, jestli má cenu být pouze
„schůzkovým členem“ oddílu, asi ne.
V dubnu nás čeká výprava za posledním zbytkem sněhu. Pak jedna schůzka odpadá z
důvodů velikonočních prázdnin. Letos, když nám zavřeli Hraniční potok na Gurmány
do obory, budou Gurmánské hody a střediskový sraz společně. O Gurmánech najdete
víc informací v článku od Lišáka. A na konci měsíce nás čeká Obrok, což je setkání
roverů z celé republiky. Této megaakce se účastní roveři, tak doufám, že se vrátí z
Jaroměře nadšeni pro rovering a vytvoří akční kmen.
Jinak Orongo ještě přijímá nové členy, tedy pakliže víte o někom, kdo by měl zájem
chodit a byl cca. v 4 až 6 třídě, tak ho přiveďte na nějakou oddílovou nebo družinovou
schůzku.
Jarda

Plán akcí na duben
2.4. Oddílovka
pro všechny od 17 do 19, s sebou věci na schůzku, oddílové triko, nováčkové
černé tričko
3.-5.4. 172. výprava – za zbytky sněhu
Sraz v pátek 3.4. v 17:00 na Hlavním nádraží, návrat v neděli 5.4. v 16:40
tamtéž
S sebou: spacák, karimatku, teplé oblečení (bunda, rukavice, šála, čepice,
rolák), návleky do sněhu, boby nebo sáňky ( budeme bydlet na horním konci
býv. bobové dráhy), jídlo po družinách, 280Kč na dopravu a ubytování,
přezuvky do chaty (stačí silné ponožky), nůž, šátek, papír a tužku, KPZetku,
uzlovačku, nováčkové nováčkovské zkoušky, hadrový míček na
čtyřmetrovém provázku, do má tak si může vzít mapu okolí Tanvaldu
Není nutné si brát ešusy a hrnky, ty tam jsou.
Na cestu oddílové triko, nováčci černé tričko.
Oddílové akce jsou pro všechny povinné. Kdo nemůže jet, tak se omluví u
Jardy.
9.4. schůzka odpadá z důvodů Velikonočních prázdnin
16.4. Družinovka
Medvědi od 17 do 19 v Taškentu, Káňata a Rysi ve stejnou dobu v 7domkách,
s sebou věci na schůzku (jsou vypsané v kalendáři)
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23.4. Družinovka
Káňata od 17 do 19 v Taškentu, Medvědi a Rysi ve stejnou dobu v 7domkách,
s sebou věci na schůzku (jsou vypsané v kalendáři)
25.-26.4. Střediskový sraz a Gurmánské hody
další info v extra článku od Lišáka
30.4. Družinovka
Rysi od 17 do 19 v Taškentu, Káňata a Medvědi ve stejnou dobu v 7domkách,
s sebou věci na schůzku (jsou vypsané v kalendáři)
29.4.-3.5. Obrok 09
roverské setkání, pouze pro rovery a roverky (které bohužel žádné z našeho
střediska nejedou)
7.5. Oddílovka
pro všechny od 17 do 19, s sebou věci na schůzku, oddílové triko, nováčkové
černé tričko, kdo nemá splněnou nováčkovskou, tak i nováčkovskou zkoušku

ORONGONG –Duben 2009, časopis oddílů ORONGO a HESPERIA
na tomto čísle se podíleli: Myška, Kamza, Lišák, Methan, Jarda
Cena: 5Kč, pro přispěvatele ZDARMA. Náklad: cca 40 výtisků
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