Orongong
září 2010 aneb časopis žije!
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NOVÝ ROK JE TU!
Ano, už je tomu tak, prázdniny znovu rychle utekly a my se vracíme do
školních lavic, a co víc, do kluboven. Začíná totiž i oddílový rok.
A již na jeho začátku je možno pozorovat několik změn. Vedení oddílu jsem po
Jardovi převzal já. Housenka, Opice a Romeo rozšířili řady roverů. Družinu
máme nyní jen jednu. Pod vedením Stopaře a Filipa.
Bude důležité, jak začneme. Je jasné, že je nás málo a my potřebujeme rozšířit
naše řady. I proto se chystá nábor, snad po dlouhé době úspěšný, uvidíme, ale
doufejme, že uspějeme.
Nejen oficiální nábor může být zdrojem nováčků, a proto, pokud máte nějaké
kamarády, nebojte se je oslovit a přivést do oddílu!
Dalším krokem, který chceme provést je obnovení věcí, který utváří a dotváří
chod a tvář oddílu. I vy můžete s těmito věcmi pomoc. Rádi bychom obnovili
časopis, řádné bodování, kroniku, zapojili více stezku do oddílové
života…Proto i vy můžete dávat podněty, co a jak byste rádi dělali.
Methan

PLÁN AKCÍ PRO KLUKY Z ORONGA NA ZÁŘÍ
Oddílovka 2. 9 .2010 17.00-19.00 v Taškentu

Družinovka 9. 9. 17.00-19.00 v Taškentu, pak přenos věcí do 7D/Úvodní schůzky
pro nováčky v Taškentu
10.-12. 9. 191. „vápenná“ Výprava: do Železných hor. Vede Methan. Projdeme
krajem, kde se dřív těžil vápenec. Pokud vše vyjde, půjdeme se kouknout do
vápenky v Třemošnici, navštívíme zříceninu hradu Lichnice.
Sraz v 16.45 na Hlavním nádraží u nových kas. Návrat v neděli 18.05 tamtéž.
S sebou: Jídlo ve družině, plachty nebo ponča, 220 kč, dobrou náladu, lehké nohy a
svěží mysl
16. 9.

Družinovka 17.00-19.00 v 7D

18. 9.

Výprava pro nováčky a jejich rodiče - viz samostatný článek, Vítáni i starší
borci se svými kamarády!

Družinovka 23. 9. 2010 17.00-19.00 v 7D
Akce pro Rovery 24. – 28. 9. 2010. Do Zatáčky na Vídeň pod hrad „Špilas“.
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Družinovka 30. 9. 2010 17.00-19.00 v 7D
Oddílovka 7. 10. V 7D
Snad nemusím připomínat, že na oddílovky se chodí s oddílovým tričkem a šátkem

AKCE ZA ODMĚNU ZA BODOVACÍ OBDOBÍ ZÁŘÍ-ŘÍJEN:
Návštěva hasičské stanice, tak se borci snažte!

INFORMACE PRO NOVÁČKY A RODIČE:
Kontakt:
- vedoucí Orongo (kluci) – vedeni[@]orongo.cz
– Metty (Tomáš Janík) 724 564 913
– Lišák (Pavel Tesař) 777 119 885
- vedoucí Hesperia (holky) – hesperia[@]orongo.cz
– Káťa (Platilová) 733 566 015
– Dešťa (Soňa Tesařová) 777 119 884

Aktuální informace se snažíme pravidelně dávat na náš web www.orongo.cz resp.
www.orongo.cz/hesperia
Tento časopis vychází každý měsíc a kromě avantgardních úletů některých členů se zde
dozvíte i vše nejdůležitější o naší činnosti (pozor některé články jsou pro kluky a
některé pro holky – např. plány akcí – označeno znakem oddílu).
Pokud není uvedeno jsou všechny akce povinné, v případě nemoci nás prosím včas o
neúčasti informujte, abychom mohli upravit program.
Na schůzky do klubovny si berte tužku + blok nebo sešit, šátek
Na jednodenní výpravu:
- stejné věci jako na schůzku + tramvajenku nebo lístky MHD
- jídlo a pití na celý den, 100Kč na dopravu a vstupy (pokud není určeno jinak)
- pláštěnku, náhradní ponožky
- všechny věci v batůžku na záda, starší oblečení pokud možno přírodních barev (na
výpravy není povoleno přijít v teplákách – návštěvy hradů, …), boty odpovídající
počasí (nejlépe kotníkové pohorky, v žádném případě gumové holinky)
Nákup vybavení na výpravy (spacák, batoh, boty) prosíme konzultujte s vedoucími.
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VÝPRAVA NOVÁČKŮ S RODIČI – 18.ZÁŘÍ.:
Na výpravu zveme kromě mimo nováčky i jejich rodiče. Využijte příležitost a seznamte
se blíže s našimi akcemi a vedoucími. Pojedeme na skautskou základnu TORTUGA
v Nymburce.
Sraz: v 9:00 u klubovny v Taškentské, případně v 9:40 na hlavním nádraží u pokladen
Návrat: v 16:47 na hlavní nádraží, potom pojedeme ke klubovně v Taškentské
S sebou: peníze na vlak (cca 100 Kč), jídlo (+ věci na opékání buřtů) a pití, šátek,
pláštěnku
Co nás čeká: plno her, lukostřelba, trampolína, …

PLÁN AKCÍ PRO HOLKY Z HESPERIE NA ZÁŘÍ
8.9.2010

10.-12.9.2010

15.9.2010
18.9.2010
22.9.2010

24.-28.9.2010
29.9.2010

schůzka schůzka v Taškentu 16:30 - 18:30,
Světlušky+nováčci 16:30 - 18:00, zároveň proběhne úvodní schůzka
pro nováčky a jejich rodiče, vede Dešťa, Káťa
výprava k Turnovu do Šťastné země
Sraz: v pátek v 15:00 na Hlavním nádraží u starých pokladen, návrat:v
neděli v 16:38 tamtéž. S sebou 300Kč(cesta, vstup do šťastné země),
pončo (kdo nemá, vyfasuje na schůzce - řekněte si!), věci na vícedenní
výpravu. Touto cestou bych zároveň chtěla požádat rodiče, ať to
nepřehání s kapesným pro děti, v šťastné zemi je občerstvení, ale
nerada bych, aby to dopadlo tak, že tam holky budou utrácet
stokoruny. Ráda bych se tedy domluvila na 40 korunách (to jsou dvě
ledové tříště, nebo jedna klobása), ať je to fér pro všechny.
(Samozřejmě je to jen doporučení, nemusíte jim dávat vůbec nic:)
družinová schůzka v Taškentu 16:30 - 18:30,
Světlušky+nováčci 16:30 - 18:00,
vede Káťa s sebou -tužku, papír, šátek, uzlovačku
výprava Světlušek a nováčků (s rodiči) – viz samostatný článek
Minigolf
sraz 16:30 zastávka autobusu 213 směr Jižní Město
(u nákupního centra Eden), návrat 18:30 tamtéž, s sebou 2 lístky na
autobus, 100 Kč záloha na půjčení golfové hole. Pojedeme na
minigolf k Chodovské tvrzi, kromě zálohy na půjčení hole je to
zdarma.
roverské putování
směr Brno, vede Methan
družinová schůzka v Taškentu 16:30 - 18:30,
Světlušky+nováčci 16:30 - 18:00,
vede Káťa s sebou -tužku, papír, šátek, uzlovačku
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