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ORONGONG 
LEDEN 2012 - časopis oddílů Orongo a Hesperia

Born to be ORONGO: 
Jonáš Tesař – narozen 22. prosince 2011 
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Co nového? 
Zejména všem přejeme šťastný vstup do nového roku! A jak bude 
probíhat konkrétně u nás? V lednu nás čeká jednodenní vlčácká výprava 
21. 1. a o stejném víkendu pojedou skauti na závěrečný víkend 
rádcovského kurzu. O pololetních prázdninách nás přivítá již známá 
chata v Harrachově, ale o tom až v samostatném článku. 
A závěrem zmíním jednu věc. Pokud chceme, aby časopis vycházel, tak 
ho musíme nějakým způsobem živit a na tom se musí podílet i členstvo, 
nejen vedoucí. 
 
 
Plán akcí oddílu Orongo: 
12. 1. Družinová schůzka v Taškentské. Družina 17.00-19.00 (program 
vede Kačer), Vlčata 16.30-18.00. 
 
19. 1. Družinová schůzka v Taškentské. Družina 17.00-19.00 (program 
vede Stopař), Vlčata 16.30-18.00. 
 
20. - 22. 1. Rádcovský kurz, informace budou včas upřesněny. 
 
21. 1. Jednodenní výprava pro Vlčata, informace budou včas upřesněny. 
 
26. 1. Půjdeme do tělocvičny ZŠ Táborské (konání Akademie). S sebou 
oblečení, boty do tělocvičny, florbalové hole, míčky, 50 kč. Sraz bude v 
16.20 před školou, konec v 18.15 tamtéž. Zájemce můžeme dovést na 
Kohinoor (ke klubovně v Taškentské). Tam budeme v 18.30. 
 
2. 2. Oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 17.00- 
 
Bodování 
Uplynulo nám další bodovací období, poslední v roce 2011. Výsledky 
najdete níže. Rád bych ještě shrnul, kolik bodů za co můžete získat a 
nastínil určité novinky a principy. 
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Boduje se během celého roku, který je rozdělen do 5 bodovacích období 
po 2 měsících, pokud budete ze své kategorie nejlepší, získáváte zlatou 
stuhu, pokud nebudete ani jednou chybět, získáváte stovkaře.  
Za tyto úspěchy na vás kromě dobrého pocitu čeká i sladká odměna a 
právo si obarvit turbánek na příslušnou barvu. Na konci roku se pak 
výsledky sečtou a vyhlašuje se tzv. celoroční bodování. Pokud ho 
vyhrajete, můžete se těšit na věcnou odměnu. Neméně prestižní je 
celoroční stovkař, tzn. nechybět ani jednou během celého roku.  
Zatím toto zvládli jen 3 borci (Housenka již několikátým rokem). Kdo se 
k nim přidá?  
 
Od příští schůzky budou body vyvěšeny přímo v klubovně, a vy tak 

budete moci kontrolovat svoje pořadí. A za co a 
jak se vlastně boduje? Body získáváte za vaší 
snahu, píli, chování, včasné příchody a výsledky 
ve hrách. Zdaleka tak nemusí být jasné, že ten, co 
vždy něco vyhraje, zvítězí i v bodování. Pak záleží 
na jeho chování. Další body se dají získat vaší 
dobrovolnou prací. Cení se, když někdo udělá 
Hasa-no-wanu na výpravě, uklidí po schůzce, 
nabídne se napsat kroniku a mnohé další. 

 
Připojuji stručný výčet bodů: 

Schůzka: 0-20  
Hasa-no-wana: 10 
Výprava (dvoudenní): 0-40 
Kronika: cca 15 (dle kvality) 
 
Dále jsme se rozhodli trestat neomluvené absence. 
Pro nás vedoucí je to velice nepříjemná věc, 
protože pak nevíme, pro kolik lidí si máme 
program připravit. Proto se prosím omlouvejte, co 
nejdříve, abychom na to mohli zareagovat. 
Děkujeme. Neomluvená účast se trestá –5 body. 
 

Bodování listopad‐
prosinec 2011 

Družina:    
Citron  154 
Kačer   133 
Filip  116 
Stopař  97 
Rohlík  37 
Vlčata:    
Šimon  168 
Prokop  155 
Matyáš   149 
Jonáš  127 
Arthur  100 
Belmondo   97 
Chytač  81 
Honza  78 
Franta  77 
Kryštof  34 
Potápník  28 
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Příspěvky 

Vždy v lednu vybíráme roční příspěvky, jsou to peníze, které se rozdělí 
mezi celou hierarchii Junáka. Není to tedy náš výmysl, tato akce se týká 
všech oddílů v zemi. 
Již v minulosti jsme přistoupili k rozdělení placení příspěvků dle 
docházky na víkendové akce. Rozhodli jsme se tak v zájmu zvýšení 
motivace k účasti na víkendových akcích. Po půl roce vždy sečteme dny 
strávené na výpravách a podle procentuálně vyjádřené docházky 
rozdělíme členy do jednotlivých „tarifních zón“. Ty jsou v následujících 
intervalech. 100 %-90 %=500 kč, 90 %-80 %=600 kč, 80 %-70%=700 
kč, 70 %-0 %=800kč. Kolik kdo platí je zřejmé z tabulky. 
Připomínám, že stejné schéma se uplatňuje i při platbě tábora. Počítají se 
výpravy od ledna.    Methan 

Přezdívka  Počet dnů  Procenta  Částka 
 Družina:  (max 15)       
Kačer  15 100 500,00 Kč
Stopař  13 83 600,00 Kč
Filip  11 73 700,00 Kč
Citron  11 73 700,00 Kč
Rohlík  10 66 800,00 Kč
Vlčata:  (max 12)       
Šimon  12 100 500,00 Kč
Matyáš  13 108 500,00 Kč
Jonáš  13 108 500,00 Kč
Belmondo  2 17 800,00 Kč
Honza  0 0 800,00 Kč
Prokop  8 66 800,00 Kč
Franta  7 58 800,00 Kč
Chytač  10 83 600,00 Kč
Kryštof  1 8 800,00 Kč
Arthur  9 75 700,00 Kč
Potápník  4 33 800,00 Kč
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LIŠÁKOVY PLKY    
• Loňský nábor jsme ukončili stylově 22. prosince, kdy se odpoledne narodil 

Jonáš Tesař, jak doufám budoucí posila Oronga. Na závodě Ptačích mužů 
v roce 2021 se asi ještě bude pouze rozkoukávat, ale v dalším klání v roce 2026 
už snad bude v plně formě. Víte už o nějakých soupeřích pro tyto ročníky? Co 
brácha Zoubka a Lízy? 

A nyní, co se děje na středisku – aneb několik předsevzetí pro rok 2012: 
• V nejbližších měsících bychom rádi zprovoznili nový oddílový web, na 

kterém zatím dělá hlavně Kamza. Tak co zvládneme to do konce března? Stále, 
ale ještě není grafika. 

• Podaří se nám letos využít nabídku OC Eden a uspořádat na konci léta v jejich 
prostorách výstavu našich fotografií?  

• Podaří se nám k partě rodičů připojit i rodiče letošních nováčků a budou 
s námi rádi jezdit na naše akce? První přiležitost již na začátku února na 
výpravě do Harrachova, kam zvu všechny rodiče – viz samostatný článek. 

• Někteří rodiče na táboře projevili zájem o oddílový zpěvník. Platí stále tento 
zájem a zvládněme oddílový zpěvník opět vydat? 

• Dokážeme se sami postarat o náš materiál, klubovny a hlavně si sami 
připravovat program a další činnost oddílů? A tyto činnosti nejen udržovat ale i 
vylepšovat? 

• Zvládneme si vydávat tento časopis nebo je to opět na rok poslední číslo? 
 
Lyžařská výprava s rodiči do Harrachova 3.-5. února 
Téměř již tradiční lyžovačka v Krkonoších letos na prodloužený víkend o páteční 
pololetní prázdniny. Podrobnosti o místě a dopravě rozešleme těm, co pojedou poprvé, 
později. 
Kam: na ideálně položenou chatu v Harrachově (cca 400 m od lanovky pro sjezdaře a 
hned vedle cesty podél Mumlavy pro běžkaře) 
Cena: 150 Kč za noc (spaní na postelích, pro většinu budou lůžkoviny k dispozici) 
Doprava: auty a autobusem (chata je asi 200 metru od autobusového nádraží). Přijíždět 
budeme od pátečního rána. Rodiče případně v pátek večer po práci. 
Vaření: k dispozici je vybavená kuchyňka 
Program:  

• přes den lyžování, sáňkování podle chuti a pod dohledem rodičů případně 
vedoucích (Vlčata a Světlušky bereme pouze s rodiči!!!)  

• večer –promítání fotek, zpívání, pokec 
Zájemci hlaste se už teď Lišákovi nebo Deště nebo ostatním vedoucím s informací kolik 
vás pojede, máte-li další místo v autě, případně, zda místo v autě hledáte. 
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209. Vánoční výprava 
 
Sešli jsme se v pátek na Hlavním nádraží v 16:45. Matyáš a Šimon tam 
vybrali všechny druhy jízdních řádů.(červené, modré, fialové, zelené…) 
Pak jsme šli na první severní nástupiště, kde jsme nastoupily do 
německého vlaku s názvem Albert Einstein. Když jsme vstoupili do 
kupé, Šimon si hned vzal jízdní řád vlaku, který ležel na sedadle. Vlak se 
rozjel v 17:07 a namířil si to po výhybkách do tunelu. Sotva jsme do něj 
vjeli Arthur si chytil krk a zahýkal: „Já nemůžu dýchat v tunelu.“ Pak 
Matyáš a Arthur začali hrát dračák. Cestou jednomu pánovi bouchlo pivo 
v plechovce: „BUM.“ V Plzni jsme přestoupili do osobáku,  kde byl na 
záchodě výkal. Ve vlaku jsme cestou hrály Čing-Čong. Pak jsme dorazili 
do Staňkova a šli jsme do klubovny, kde jsme se ubytovali a navečeřeli 
jsme se. K večeři jsme měli kaši se sekanou a kečupem. Starší odešli ven, 
kde měli hru a my  jsme si s Housenou povídali o stezkách a zkouškách. 
Pak jsme šli spát. 
Po snídani jsme se oblékli a šli jsme ven. Hráli jsme hru, že musíme 
sbírat dárky, které před námi roztrousil Santa Claus, myslíme si, že to byl 
Housena. Pak Housena seběhl ze stráně a říkal nám, že potkal Santa 
Clause, který mu prý vykládal, že má moc dětí, kterým nosí dárky a proto 
dává malé. S Housenou jsme se shodli, že v Česku ježíšek dává větší než 
Santa Claus. Pak jsme kreslili a psali co si přejeme k vánocům. A co 
bychom dali rodičům kdyby neexistoval ježíšek. Pak jsme se u zříceniny 
Lacebok setkali s ostatními a vyrazili směrem Holýšov. Šli jsme do lomu, 
kde jsme si zahráli další hru a potom cestou Opičák sletěl ze stráně a 
přistál po břiše do bahna. Chvilku potom se Arthur procházel kalužemi a 
Šimon se „vykoupal“ v louži. Po chvilce za námi přiběhli 3 psy, kteří šli 
pořád za námi a nemohli jsme se jich zbavit. Housenka a Methan je šli 
zahnat zpátky. Pak jsme dorazili do Holýšova, kde nám ukázali bunkr. 
V bunkru nám ukázali všechny věci z 2. světové války. Pak jsme šli na 
nádraží do Dolní Kamenice, kde jsme čekali 3300 vteřin. A pak jsme jeli 
do Staňkova. V klubovně jsme se navečeřeli a šli ozdobit stromeček pro 
zvířátka a také jsme jim zazpívali. Potom jsme se vrátili, Kačer schoval 
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jediné 2 úly na skříň. Pod stromečkem jsme našli hromadu dárků a pak 
jsme hráli pantomimu na pranostiky. Pak jsme šli spát.  
Další den nás jako obvykle vzbudil Mety a jako obvykle někteří z nás 
byli vzhůru. Po snídani, ke které byl chleba s nutelou, jsme se převlékli a 
šli jsme na výlet, kde jsme hrály různé hry. Po návratu do klubovny jsme 
se naobědvali chleba s gothajem a se sýrem a sekanou. Poté jsme uklidili 
klubovnu a předali ji místním skautům. Po předání jsme se rozloučili 
s Jardou, Opičákem, Fílou, Kačerem a Citrónem, kteří jeli autem. Pak 
jsme šli na nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku, dojeli do Plzně a potom 
přestoupili a jeli do Prahy. Prokop udělal Hasa-no-wanu známka byla 
1.41 a hasa-no-wanou byl Šimon.  
Výprava byla skvělá až na to, že nás Kačer pořád štval.  
Napsala vlčata: Prokop, Jonáš, Šimon, Matyáš s Housenkou ve vlaku 
cestou z výpravy. 

Smečka vlčat. 

210. Výprava v CHKO 
Křivoklátsko 

 
Výprava začala v 17:15 na hl. nádraží. Pak jsme všichni co tam byli- 
Chytač, Prokop, Jonáš, Matyáš, Šimon, Opice a Housenka, šli na 3. Jižní 
nástupiště a nastoupili jsme do rychlíku, který jel do Berouna. Kousek 
před Berounem se Šimon procházel v chodbičce a slyšel jak malá 
holčička ve vedlejším kupé říká: Beloun Beloun kde je ten Beloun? Já 
nevidím Beloun. A to už jsme vjížděli do stanice a Šimon vešel do kupé, 
oznamujícíc: „Jsme v Berouně“ . A tak jsme se všichni oblékli a v tom se 
ozvalo: „Ukončete nástup do rychlíku ze směru Praha hl. n. , Praha 
Smíchov a Beroun. Vlak je připraven k odjezdu! A tak jsme vyskákali 
z vlaku a přestoupili do jiného. Nakonec jsme vystoupili v Městečku u 
Křivoklátu a zahájili jsme. Pak nám Housena řekl, abychom řekli, kudy 
máme jít. Když jsme došli do chaty Malá strana 95 tak jsme šli na 
Večeři- Párky s kečupem, hořticí a kyselou okurkou. Pak jsme odešli na 
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noční bojovku a pak jsme na oslavu odstřelili pár Rachejtlí. Potom jsme 
šli do chaty a šli jsme spát… 
Ráno jsme se probudili a šli jsme na snídani-Křupky s mlékem a kakaem. 
Pak jsme šli na výlet. Šli jsme kousek kudy vedla trasa noční bojovky. 
Když jsme došli na kopec, tak jsme hráli šlapku. Potom nám Housena 
řekl, že nám nakreslí mapu a my podle toho půjdeme dál. Po chvíli jsme 
zjistili, že jsme přešli křižovatku, a tak jsme se vrátili. Na křižovatce jsme 
si zahráli ruskou schovku. A šli jsme k pomníku Arnošta Mikše. U 
zdejšího pole jsme si zahráli zaháněnou a dali jsme si u posedu oběd- 
chláb, pomazánkové máslo a gothaj. Pak jsme se vraceli kolem tří 
rybníků znichž jsme každý vyčistili. Pak jsme hráli čapu. Nakonec jsme 
udělali jeden úkol do stezky. A pak jsme se vrátili do chaty. Po večeři-
špageti s kečupem a sýrem jsme hráli hru Riskuj.  
Byla to hra, kde jsme si vybrali číslo museli jsme odpovědět Housenkovi 
nebo Opičákovi na otázku a když jsme jí uhodli, tak se nám peníze 
přičetli a když ne tak se nám odečetli. Hru vyhrál Prokop s Matyášem. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o skautu. Hra Riskuj nás 
všechny moc bavila. Po hře Riskuj jsme šli spát a Stopař nám četl 
pohádku, Alabastarovu Ručičku. Prokop do toho řval nejvíc nejvíc. A 
potom jsme usnuli. Ráno po snídani jsme  vyrazili na procházku do štoly. 
Bylo v ní hodně vody, a nemohli jsme dovnitř. Pak jsme se vrátili zpátky 
a ten pán co nás ubytoval (Stopařův a Housenův táta) nám o té štole 
vyprávěl. Potom jsme  si začali balit a pak šli na oběd, byli domácí 
palačinky, které byli velmi dobré. Následovně jsme si vzali věci a 
vyrazili na hrad Křivoklát. Z křivoklátu jsme odjížděli v 15:18 vlakem do 
Prahy. 
 
Článek do časopisu a zároveň jako kroniku sepsali Šimon, Jonáš, 
Matyáš, Chytač, Prokop a Stopař přepsal do elektronické verze 
v původní podobě, která byla na papíře, nedělní program doplňoval 
částečně Stopař. Hasa-no-wana Stopař a Matyáš známka výpravy 1, jelo 
nás celkem 8 a vlčata ušli přibližně 13 km. Housenka 
 
 


