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ORONGONG 
LEDEN 2011 

časopis oddílů ORONGO a HESPERIA 
 

 

Psí spřežení na Vánoční výpravě (Šimon, Tadeáš s panem Kučerou tažení osmi
malamuty, vzadu saně s husky řídí Marek) – Šumava 19. prosince 2010 
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METHANOVY ÚNIKY 
Všechny vás opět vítám na stránkách Orongongu, doufám, že jste všichni ve zdraví 
přežili oslavy nového roku a načerpali tolik potřebné síly do dalších dnů a týdnů. 
Jako vždy v lednu i letos se vybírají příspěvky. Schéma je podobné jako minulé roky. 
Příspěvky jsou odstupňované podle účasti na víkendových akcích od září do prosince. 
Podotýkám, že podobné to bude i s platbou tábora, a proto se nestyďte a jezděte na 
výpravy! 
Zde přikládám tabulky, ze kterých zjistíte, kolik platíte. U Vlčat jsme se ještě rozhodli 
nezapočítávat Podzimniny, protože byly nepovinné, ale Franta, který na nich jediný byl, 
z nich 5 dnů vytěžil, proto má z možných devíti dnů dvanáct. 
         Methan 
 

  docházka (dnů, %) Příspěvky  docházka příspěvky 
Stopař 15/17 88% 600 kč  100%-90% 500 kč 
Fíla 17/17 100% 500 kč  90%-80% 600 kč 
Citron 17/17 100% 500 kč  80%-70% 700 kč 
Kačer 14/17 82% 600 kč  70%-0% 800 kč 
Marek 4/17 24% 800 kč    
Rohlík 5/17 29% 800 kč    
Kuba 9/9 100% 500 kč    
Prokop 9/9 100% 500 kč    
Šimon 5/9 56% 800 kč    
Belmondo 6/9 67% 800 kč    
Fanda 12/9 100% 500 kč    
Pitrýs 8/9 89% 600 kč    
Mikuláš 1/9 11% 800 kč    
 

LIŠÁKOVY PLKY    
Plný dojmů jsem se vrátil z vánoční výpravy. 32 jedniček a jediná dvojka ve 
známkování ukazuje, že se výprava líbila i ostatním. To, že jízda na psím spřežení bude 
vrcholem víkendu jsem tušil, ale návštěva u Pavla Kučery a jeho 74 psů překonala moje 
očekávání. Před akcí jsem si rozhodně nemyslel, že starším borcům bude řečeno: „Tady 
máš saně, hlavně se pořádně drž a jeď“. Pane Kučero ještě jednou mockrát díky. Pro 
zájemce přikládám odkaz na jím pořádaný závod – Šediváčkův long - 
www.czechlongtrail.com (doporučuji zejména video). Úspěch psího spřežení se dal 
očekávat, ale velice příjemně mne překvapila i atmosféra vánoční večeře připravovaná 
vždy jedním oddílem pro druhý. 
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Členské příspevky na rok 2011 
V průběhu ledna budou vybírány členské příspěvky na rok 2011. Již delší dobu se 
držíme systému, kdy ti, co s námi jezdí nejvíce na víkendové akce mají členské 
příspěvky nejlevnější. Čím více nás totiž na víkendové akce jezdí, tím větší dotace 
máme možnost získat od pražského magistrátu.  
Pro informaci za každého člena odevzdáváme dále organizaci Junák 330 Kč (v roce 
2010), z čehož jsou financovány i podle mne kvalitní skautské časopisy, na které se 
mohou nově registrovaní nováčci od jara těšit. 
Obdobným způsobem budou odstupňovány i ceny letního tábora, kdy se dá očekávat, že 
cena zkráceného tábora Vlčat a Světlušek bude kolem 2500 Kč a delší tábor starších 
bude stát opět kolem 3500 Kč.  
Dotace 
V pondělí po vánoční výpravě jsem na úřadě Prahy 10 podával celkem pět žádostí o 
dotace na naše akce v roce 2011 v celkové výši 59.000 Kč (tábory, nábory na 
základních školách, …), které nám, pokud budeme úspěšní, pomohou nakoupit zejména 
náročnější materiál (např. sněžnice, doprava koní na tábor, …). Držte palce, výsledky 
budou v dubnu.  
Akademie 
Děkujeme všem hercům, divákům a bývalým členům za účast a pomoc při akademii. 
V dobrovolném vstupném bylo vybráno 2300 Kč, k tomu výtěžek bufetu činil přibližné 
600 Kč. Děkujeme! Ještě stále jsou k dispozici za 30 Kč nástěnné oddílové kalendáře za 
30 Kč.  
 
Lyžařská výprava s rodiči do Harrachova 18.-20. února 
Po loňském kladném ohlasu uspořádáme opět lyžařskou výpravu 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) 
Program:  

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

• večer – beseda se členem horské služby,  promítání fotek, zpívání, pokec 
Zájemci hlaste se už teď Lišákovi nebo Deště s informací kolik vás pojede, máte-li další 
místo v autě, případně, zda místo v autě hledáte. 
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BODOVÁNÍ ZA OBDOBÍ LISTOPAD-PROSINEC 2010 
  Vlčata Body Docházka    Jméno Body Docházka 
1. Kuba 214 100%  1. Stopař 208 90% 
2. Prokop 181 82%  2. Fíla 203 100% 
3. Šimon 179 82%  3. Citron 187 100% 
4. Belmondo 178 91%  4. Kačer 113 80% 
5. Fanda 174 82%  5. Marek 91 50% 
6. Pitrýs 126 64%  6. Rohlík 36 30% 
7. Mikuláš 85 45%      
8. Jonáš 30 9%      
9. Matyáš 30 9%      

10. Tadeáš 30 9%      
 
PLÁN AKCÍ PRO KLUKY Z ORONGA NA LEDEN 2011 
 
8. 1. Mistr Uzlování a hra po Praze-Praha plná strašidel 
Sraz v 8.30 v Sedmidomkách. Dopoledne budeme uzlovat jako o život a prestižní trofej 
Mistra uzlování. Odpoledne pak budeme zápasit se šiframi a strašidly v centru Prahy. 
Konec v 19.30 na Újezdě, respektive cca ve 20.15 na Koh-i-nooru. 
S sebou: Uzlovačky, šátky, bonbóny na vsázení, plán Prahy, 60 kč, jídlo a pití na celý 
den, 2 lístky na MHD, tužka, papír 
11. 1. Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00 
13. 1. Družinovka v 7D 17.00-19.00 
18. 1 Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00 
20. 1. FLORBALL v tělocvičně – pro Vlčata dobrovolně 
Sraz v 16:20 před ZŠ Táborská (tam co byla akademie), konec v 18:30 
S sebou: převlečení do tělocvičny, boty, 50 Kč, případně florballky 
25. 1 Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00 
27. 1 Družinovka v 7D 17.00-19.00 
28. -30.1 Výprava pro borce z družiny. Za tajemstvím Jizerských hor. „Zrádnosti 
rašeliny a těžkosti dřevařské práce jsou cítit na každém kroku. Vy snad tento stín 
mnoho staletí překročíte.“ 
Pojedeme na Methanovu chatu do Jizerských hor. 
Sraz v 17.40 na Černém Mostu u výstupu z metra. Návrat v neděli v 16.10 tamtéž. 
S sebou: Teplé oblečení, jídlo do družiny, 300 kč-ty potřebuji na místenky do 20. 1!, 
na lyže, sjezdovky a jiné zimní nástroje se dohodneme na schůzce, věci na vícedenní 
výpravu. 
POZOR pro Vlčata výprava v tomto termínu nebude. 
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