Druhý víkend rádcovského kurzu
28.11-30.11.2008
Pátek
Sraz byl v 16:55 na Hlavním nádraží. V 17:15 se vlak rozjel do Tábora přes Vršovické
nádraží. V 19:00 jsme přestupovali na vlak, který nás odvezl do Pacova. Potom jsme šli
12 km do chaty. Tam jsme si zahráli hru frisbee, a potom hru na debila. Šli jsme si
lehnout ve 2:30 v noci.

Sobota
Ráno v 7:45 byl budíček(zahráli na kytaru). Jako rozcvičku jsme hráli venku hru na
Mrazíka. Potom jsme šli na snídani. Ke snídani byl chleba se sýrem. Pak byly dvě
hodinové přednášky. Po ukončení přednášek jsme dostali ke svačině perník. A pak jsme
šli ven si zahrát hru se šátkem, který jsme si vytahovali a vyměňovali jsme lístečky
(před začátkem hry jsme byli rozděleni do dvou týmů na smajlíky a názvy hudebních
skupin). Naše hudební skupina prohrála. Potom jsme šli zpátky do chaty a bavili se o
hrách, kde je čerpáme (internet, knížky nebo je vymyslíme). Potom byl oběd polévka a
druhé jídlo knedlíky s gulášem. Po obědě bylo půl hodiny volno. Ve 14:30 jsme se sešli
v největší místnosti u krbu a povídali si o slibu a zákonech. Pak jsme dostali
svačinu(pomeranč). A po svačině jsme šli ven si zahrát hru na scénky (měli jsme říci,
jak bychom se správně zachovali, kdyby se něco stalo). Potom jsme se sešli zas u krbu a
povídali jsme si o bezpečnosti (kola,chůze po silnici,v tělocvičně,ztráta člena).
Následovala výborná večeře zapečené těstoviny. Po jídle jsme měli hodinu volna do 20
hodin.Ve 20 hodin jsme šli ven si zahrát hru na Perníkovou chaloupku. U dveří stála
ježibaba občas zalezla a když vylezla tak nás nesměla vidět, protože na koho posvítila
baterkou, ten musel jít dovnitř. Byli tam do té doby než ježibaba dvakrát vylezla a
zalezla. My jsme měli za úkol brát perníček (piškoty z ešusu) a nosit si je do svého
ešusu. Ešus nesměla ježibaba najít jinak ho sebrala a nevrátila. Bylo to po dvojicích.
Byli jsme třetí. Nakonec nám uvnitř pustili film o starých akcích. A v 1 hodinu v noci
jsme si šli lehnout.

Neděle
Ráno v 7:35 byl budíček opět na kytaru. Potom nám řekli, že do 8:15 máme mít
zabaleno. Po zabalení byl ke snídani závin. Pak jsme se sešli ve velké místnosti u krbu
ve skautských krojích. Měli jsme za úkol odpovědět na 10 otázek jak se nám to tam
líbilo a dostali jsme diplomy za účast. Potom jsme si šli ven zahrát hru, kdo shodí
trojúhelník z klacků tak vypadne (drželi jsme se v kroužku za ruce). Nakonec jsme
vyrazili na cestu zpět na vlakové nádraží a jeli jsme do Prahy s dvěma přestupy.

Vedoucí:Iron, Lampa, Achil, Šmudla, Kouzelník, Mudrc, Shorty
Účastníci: Krtek, Merlin, Jim, Ježíšek, Lovec, Bobik, Bubo, Klobouk, Vojtěška, Ježek,
Liška, Kulda

Housenka

Inzeráty:
Polykač:
Počítá km po výpravě a posouvá figurky borců na mapě v klubovně. Odměna za
bodovací období, kdy byla výprava je až 30 bodů. Info u Jardy
Hasa-no-wáci 2x:
Dělá na výpravě známku a hasa-no-wanu. Zapíše pak v klubovně do archu. Odměna až
15 bodů za výpravu. Info u Housenky a Romea.
Kde jsme byli:
Po výpravě umisťuje vlaječku do mapy. Zapisuje kilometry a místo do archu v
klubovně. Odměna až 15 bodů za výpravu. Info u Methana.
Fotograf 3x:
Fotí na výpravě, umisťuje fotky na oddílové stránky. Odměna až 40 bodů za akci. Info u
Methana.
Patron:
Patronuje nováčka, pomáhá mu splnit nováčkovskou, učí jej body do nováčkovské.
Vysvětluje oddílové tradice a neznámosti. Nutno nahlásit dvojici nováček-patron na
oddílovce. Odměna až 100 bodů, když nováček odevzdá nováčkovskou.
Písmák:
Napíše z výpravy nebo jiné oddílové akce článek do časopisu, který odešle na
redakce@orongo.cz. Odměna až 30 bodů. Info u Jardy.

Co se děje v Orongu?
V tomto čísle časopisu je zajímavý článek z rádcovského kurzu na Praze 10, kterého se
účastnili Housenka, Jim a Merlin. Rádcovské kurzy jsou první vzdělávací kurz. Je to kurz
určený pro rádce a podrádce, kteří tam mohou načerpat nové informace, podělit se o
zkušenosti ze svých oddílů a dozvědět se pár tipů na družinové schůzky a výpravy. Děkuji
Housenkovi za článek do časopisu a Jimovi, Merlinovi a Housenkovi, že se nezalekli a vyjeli
reprezentovat Orongo mezi další skauty z Prahy 10.
Nejsou jediní, kteří jsou odvážní. Methan, Šnek a Hřebík se přihlásili na čekatelský kurz. Je
to třívíkendový kurz, kde se mladí vedoucí vzdělávají a učí, jak ještě lépe připravovat
program pro oddíl. Tak se snad budeme moct těšit na tři články (z každého víkendu jeden) o
tom, jaký je čekatelský kurz.
A já zde veřejně slibuji, že pod tlakem Housenkova článku z rádcovaku, do příštího čísla
časopisu napíšu článek o víkendovém vůdcovském kurzu Pavučina, který teď dělám já. A
který je, jen tak mimochodem, fakt supr. Je to kurz, který musí mít všichni vedoucí oddílů a
táborů.
Zpátky k oddílu. Určitě jste si všimli, že se v časopise objevili inzeráty na oddílové funkce.
Teď máte možnost získat body (spousta bodů) navíc. A to tak, že si vemete na starost
oddílovou funkci. Fakt to doporučuji, protože za další bodovací období plánujeme jít na akci
za odměnu do Edenu na fotbal. Bodování za leden-únor bude vyhlášeno na oddílovce 12.3.
Mnoho bodů můžete získat patronováním, tak nezapomeňte i na tuhle možnost.
Někteří mají půjčená oddílová ponča. Ti z vás, kteří si k nim vytvořili citový vztah, tak si je
budete moct nechat. Ale dejte Hřebíkovi za jedno pončo 200Kč. Ti, co si jej nechtějí nechat,
tak vraťte pončo Hřebíkovi. Vybraná ponča pak budou rozdělena mezi družiny. A až
pojedete na výpravu, tak si budete moct pončo půjčit.
Konkrétně by měli mít pončo: Metty, Maďar, Hřebík, Saut, Jim, Kamza, Stopař, Tkanička,
Citron a Housenka.
V následujících dvou týdnech má Praha jarní prázdniny. Schůzky budou pro všechny
společné v 7domkách. A teď ta důležitá informace. Pro Stovkaře vám stačí být na jedné z
nich.
V březnu proběhnou družinové výpravy. Je to výprava, kdy družina je nějakou dobu sama
pouze s rádcem, tedy nedospělou osobou. Rádcové mají naši důvěru a umějí si poradit v
problémových situacích a ví jak jim předcházet. A my jim budeme po celou výpravu k
dispozici, abychom mohli když tak pomoct (například někde nablízku). Rádcové, kteří si
výpravu sami připravují ji s námi konzultují a mají ji dopředu připravenou. Toť vše pro
informační korektnost.

Jarda

Orongong na březen 2009
Plán akcí:
21.2.

Hra po Praze
sraz v 13:00 na Staroměstském náměstí pod orlojem, konec mezi 16 až 17
hodinou tamtéž, s sebou teplé oblečení a věci na schůzku

26.2.

Společná schůzka pro všechny v 7domkách, pro všechny od 17 do 19, s sebou
věci na schůzku, nováčci nováčkovské

5.3.

Společná schůzka pro všechny v 7domkách, pro všechny od 17 do 19, s sebou
věci na schůzku, nováčci nováčkovské

12.3.

Oddílovka v 7domkách
pro všechny od 17 do 19, s sebou věci na schůzku, oddílové triko, nováčkové
černé tričko

14.3.

Družinové výpravy
výpravy budou připravovat rádcové za dozoru vedoucích, na výpravě bude část
výpravy pouze pod vedením rádců, bez vedoucích. Sraz a návrat podle pokynů
rádců.

15.3.

Sportovní půlden v tělocvičně,
pronajmeme si tělocvičnu na tři hodiny a dáme turnaj ve floorbalu a fotbalu,
info bude co nejdřív na webu

19.3.

Družinovky
Káňata od 17 do 19 v Taškentu, Medvědi a Rysi ve stejnou dobu v 7domkách,
s sebou věci na schůzku (jsou vypsané v kalendáři)

26.3.

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)

2.4.

Oddílovka v 7domkách
pro všechny od 17 do 19, s sebou věci na schůzku, oddílové triko, nováčkové
černé tričko

