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Methanovy úniky
Čas kvapí a my už za sebou máme 3 měsíce oddílového roku a zanedlouho bude navždy
minulostí i rok 2010. Čas bilancování, nebo je to ještě předčasné? Listopad byl
klidnějším měsícem, který se nesl hlavně ve znamení příprav na Akademii. Snad se před
publikem vytáhneme. Ještě jedna akce nás v prosinci čeká. Vánoční výprava. Tentokrát
ve velkém stylu…více informací u Lišáka.
A to bilancování? Já doufám, že převažují pozitiva. Kromě rozšíření členstva znovu
vydáváme tento časopis a funguje i systém bodování. Ale co je nejdůležitější, doufám,
že se nám daří dělat pestrý, zajímavý a přínosný program. Toto každý může vidět jinak,
a proto se nestyďte a řekněte svůj názor. Program by mě být největší motivací celého
oddílu.
A ještě dvě věci mě napadají. Slíbená akce za odměnu, návštěva florbalového utkání, by
měla proběhnout v lednu a druhou věci je, že bychom rádi jednu schůzku v měsíci chtěli
pojmout netradičně. Na leden by to mohla být tělocvična, v průběhu dalších měsíců pak
bazén, fotbálek venku, lanové centrum…Nebojte se dávat podnětyěstě.
Tak a ještě přikládám pár snímků z výpravy do Chrudimi a přeji příjemný konec roku.
Krásné prožití vánočních svátků a prázdnin.
V Ležákách
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Ze hry po městě
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VÁNOČNÍ VÝPRAVA NA ŠUMAVU
SE PSÍM SPŘEŽENÍM 17.-19.12.2010

Letos netradičně společně pro oba oddíly Hesperia a Orongo. A ještě netradičněji
strávíme neděli ve společnosti mushera a 70 tažných psů. Sveze se každý, když nebude
sníh, tak na kolečkách ☺. Takový program je finančně velmi náročný a i když nám pan
Kučera slevil na polovinu, budeme od každého vybírat cca 100 Kč (zbytek doplatí
oddíl).
- Sraz i návrat budou upřesněny na schůzkách.
Cena: 500 Kč (doprava, ubytování, příspěvek na psí spřežení) – kvůli místenkám je
třeba vybrat na schůzkách 7.-9.12.
Co s sebou:
- povinné věci na vícedenní výpravu (spacák), nádobí je v chatě k dispozici, teplé
oblečení, přezůvky. Má někdo zájem si s sebou vzít běžky?
- družiny velkých si vaří samy, Vlčatům a Světluškám zajistí vedoucí 2 snídaně a
sobotní večeři (studené jídlo na pátek a oba obědy si vezměte sami).
– 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 možností zavěsit), 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 drobné dárky. Snažíme se, aby byli vlastní výroby a aby
ty druhé potěšily.
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LIŠÁKOVY PLKY – CO SE DĚJE NA STŘEDISKU

• Začátkem listopadu proběhl střediskový sněm (středisko je
skupina oddílů, v našem případě Orongo, Hesperia a Školka), který rozdělil funkce
na středisku následovně:
Lišák – vedoucí střediska, Wimpy - zástupce
vedoucího střediska, Moona převezme od
Bambulky účetnictví (Bambulko velice děkujeme
za tvou práci v minulých letech). Vlnka s Pištou si
vzaly na starost revizi/kontrolu účetnictví a Řechta
bude zpracovávat žádosti a vyúčtování grantů.
Mimo sněm jsme se domluvili s Hřebíkem, že
bude fungovat jako správce kluboven, což již
velmi aktivně dělá. Doufám tedy, že
„administrativa“ střediska bude šlapat jako
hodinky a oddíly budou mít zázemí pro kvalitní
činnost. Ještě zbývá dořešit, kdo a jak se bude
starat o správu střediskového materiálu.
• Jak jsem již psal minule, podzimniy skončily
ztrátou cca. 4500 Kč (cca 165 Kč na účastníka),
která bude hrazena z oddílových peněz.
• Pro rodiče, bývalé i současné členy, ale i další příznivce jsme se rozhodli vyrobit
neoficiální oddílová trika. Zatím máme první grafický návrh od bývalého člena
Westa (obrázek vpravo nahoře – na webové verzi
časopisu barevně). Dejte vědět vedoucím, kdo byste
měl (a o jakou velikost) zájem. Cena bude cca. 250
Kč, do akademie se výroba bohužel nestihne. Od
Westa jsme dostali i pár kreseb, které by mohly
oživit oddílový časopis či web. V podobném duchu
(komiksové postavičky) by měl být í další návrh na
triko – nechme se překvapit.
• Samou chválu („nejlepší výprava v historii“, …)
jsem slyšel na výpravu, kterou připravovali roveři pod vedením Opice. Známka 1.00
mluví za vše. Jen tak dál.
• Na minulé oddílovce holek jsme se trochu zapotili (v přeneseném smyslu), když se
mamince ztratila Líza a nedorazila na schůzku. Naštěstí vše dobře dopadlo a Líza
byla nalezena Horalem a Áňou. Ponaučení pro podobné případy? Ztracený by měl,
tak jak to správně udělala i Líza, zůstat na místě a být dobře vidět. Pobíhání nemá
cenu, někdo ho určitě hledá a pobíhání by to zkomplikovalo. Pro případ vybitého
mobilu je dobré znát zpaměti číslo alespoň na rodiče, tak jak to přikazuje i
nováčkovská zkouška. Telefonních budek už moc není, ale o mobil můžete požádat
někoho v okolí (raději opět na rušném místě nebo v obchodě).
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Jsi skaut? Jsi z Prahy?
Bude ti příští prázdniny alespoň 14 let?
Tak už neváhej a vydej se na světové skautské jamboree
s Pražským jamoddílem!
Co to vlastně je jamboree? Slovo „jamboree“ vymyslel Robert BadenPowell, zakladatel světového skautského hnutí. Údajně je to složenina ze
svahilského přátelského pozdravu „jambo“ a slova „corroboree“,
pocházejícího z domorodých australských jazyků, které znamená
"slavnostní setkání". Takováto celosvětová skautská setkání se konají
každé čtyři roky.
Mohu jet na jamboree? Na 22. Jamboree může vyrazit každý skaut,
kterému bude příští prázdniny alespoň 14 let. Musí být tedy narozen
před 27. červencem 1997. Pro účastníky také platí, že musí být mladší
18 let – tedy narozeni po 25. červenci 1993. Protože je jamboree
vždycky pro účastníky od 14 do 18 let a koná se jednou za čtyři roky,
každý se ho může zúčastnit pouze jednou v životě! Tak nezmeškej
svou šanci!
Kam pojedeme? V pořadí již 22. světové jamboree se bude konat ve
Švédsku. To je známé svou takřka neposkvrněnou přírodou – lesy, hory,
jezera, pláže, rozlehlé národní parky. My se utáboříme na samotném jihu v
provincii Skåne v Rinkaby, poblíž města Kristianstad. A víš, že Švédsko
nemá prezidenta jako my, ale krále? A že dokonce i ten král je skaut?
Kdy to vypukne? Jamboree bude zahájeno 27. července 2011. Počítej,
ale raději s tím, že vyrazíme o trochu dřív, to abychom si ještě před
jamboree mohli prohlédnout okolí velkého tábořiště. Na cestu zpět domů
se vydáme 7. srpna 2011.
Co všechno nás tam čeká? Program má tři hlavní pilíře, jsou to:
setkání, příroda a sounáležitost. Každý den se buď vydáme na
nějaký program v blízkém okolí, nebo budeme transportováni
trochu dále. Každopádně dostanete příležitost se setkat se
spoustou skautů z různých částí světa, proniknout do švédské
přírody a tábořit budeme obklopeni dalšími desetitisíci skautů –
jen si to představ!
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Kolik to bude stát? Základní účastnický poplatek je 19 000,- Kč.
V tom ještě není započítána doprava, která však vyjde asi na 2 000
Kč. Na jamboree před čtyřmi lety byl základní poplatek 23 500 Kč.
Díky sponzorům se však podařilo částku snížit tak, že každý člen
našeho střediska nakonec zaplatil necelých 9 000 Kč za více než dva
týdny na minulém světovém jamboree. Akce, která tedy stála přes
dvacet tisíc jsme se zúčastnili za necelých deset. Pamatujte, že účast
na jamboree je možná pouze jednou v životě!
Co mám udělat, abych se na jamboree mohl zúčastnit? Pokud se
chceš na jamboree vypravit s pražským jamoddílem, dej o tom co
nejdříve vědět Shortymu – to proto, že kapacita jamoddílu se už
skoro naplnila. Dále bude potřeba vyplnit přihlášku, kterou ti já
(Shorty) obratem zašlu.
Poslední podmínkou je tipnout si, co znamená tento obrázek a
nikomu to neříkat!
Pozor o přijetí do Pražského jamoddílu rozhoduje především pořadí
došlých přihlášek!
Na Tvou přihlášku se těší Mája a Shorty
Více na:

www.praha.skauting.cz/jamboree
PLÁN AKCÍ NA ROK 2011
Na našem webu (www.orongo.cz/akce) jsou termíny víkendových akcí a tábora
v roce 2011. Naplánujte si tedy prosím chalupy, návštěvy babiček, … tak,
abyste se mohli zúčastnit většiny akcí.
Upozornit bych chtěl zejména na akce s rodiči – únorová lyžařská výprava
(chata v Harrachově je zajištěna), dubnová soutěž ve vaření Gurmánské hody,
předtáborový přípravák v červnu a návštěvní víkend na táboře.
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PLÁN AKCÍ NA PROSINEC 2010 PRO
KLUKY Z ORONGA
So 4. 12.

Út 7. 12.
Čt 9. 12
Út 14. 12
Čt 16. 11
17.-19. 12
Út 21. 12.
23.12
Čt 6. 1. 2011

Nácvik Akademie 9.00-11.00 v 7D. Pro herce sraz v 13.00
před ZŠ Táborská. Samotná AKADEMIE, sraz pro diváky,
15.00-18.00. Tradiční odpoledne plné kultury.
Můžete se těšit na divadelní představení oddílů, promítání fotek,
občerstvení a bohatou tombolu.
Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00
Družinovka. 17.00-19.00 v 7D
Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00
Družinovka 17.00-19.00 v 7D
Vánoční výprava – viz samostatný článek
Schůzka Vlčat v Taškentu 16.30-18.00
SCHŮZKA NENÍ Z DŮVODU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Oddílovka v 7D. Vlčata 17:00-18.00. Družina do 19.00

PLÁN AKCÍ NA PROSINEC 2010 PRO
HOLKY Z HESPERIE
So 4. 12.

Nácvik Akademie 9.00-11.00 v Taškentu. Pro herce sraz v 13.00
před ZŠ Táborská. Samotná AKADEMIE, sraz pro diváky, 15.0018.00. Tradiční odpoledne plné kultury.
Můžete se těšit na divadelní představení oddílů, promítání fotek,
občerstvení a bohatou tombolu.

St 8.12.2010

schůzka v Taškentu – od 16:30

St 15.12.2010 schůzka v Taškentu – od 16:30
17.-19. 12

Vánoční výprava – viz samostatný článek

St 5.1.2011

oddílovka v Sedmidomkách
Oddílovky jsou pro všechny 16:30-18:30, s sebou tužku, papír,
šátek, uzlovačku, cestičku, ODDÍLOVÉ TRIKO.
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