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SLOVO ÚVODEM 
Vítám vás znovu u stránek Orongongu. Všichni snad bez úrazu přežili tvrdý náraz zimy 

a lyžáky, jarní prázdniny a vysvědčení, které nyní absolvovali. Proto se snad s novými 

silami můžeme vrhnout vstříc jarním radovánkám. Doufám, že kromě oteplení přinese 

jaro i lepší docházku členstva. V minulém bodovacím období se vyšplhala jen něco 

málo přes 50%, což určitě není žádoucí. Snad je to způsobeno právě a jen lyžáky a 

podobnými zimními kratochvílemi. Ještě více tristní je účast na víkendech, přitom by 

právě výpravy měly být třešničkami na dortu naší roční činnosti. Snad to bude lepší! 

V březnu nás čeká tematická oslava ke 100 rokům českého skautingu a na konci měsíce 

se na výpravě staneme zlatokopy. 

 

Budu se opakovat, ale stále není stav uspokojivý. Musím upozornit na dvě 

nepříjemnosti-ne všichni zaplatili příspěvky a ne všichni se omlouvají. Opravdu 

apelujeme, abyste se PŘED schůzkou, v nejdelším možném předstihu, omlouvali svým 

vedoucím. Tato jednoduchá věc zkvalitní program pro všechny a nervního vedoucího 

uklidní. Děkujeme. 

 

A co najdete v březnovém čísle? Plán akcí s několika akcemi, které doporučujeme 

mimo povinné, výsledky bodování, pojednání o komunikaci s námi a nějaký ten 

obrazový materiál. 

 

PLÁN AKCÍ 
1. 3. 2012 oddílovka v Sedmidomkách. 17.00-19.00. S sebou povinné věci na 

schůzku a oddílové (černé) triko a šátek. 

2.-4. 3. 2012 Výprava 100 let českého skautingu. Pojedeme do Litoměřic. Sraz 

bude v pátek 16.30 na hlavním nádraží u kas. Návrat 16.15 tamtéž. S sebou 

povinné věci na vícedenní výpravu, 200 kč, jídlo po družinách, karimatku, 

přezůvky. Výprava je společná pro oba oddíly. Pro Vlčata bude cena včetně 

jídla 280 kč. Viz pozvánka. 

8. 3. 2012 Vlčácká schůzka v Taškentu. 16. 30-18.00. Družina po dohodě buď 

schůzka v Taškentu, nebo návštěva filmového festivalu Jeden svět. 

15. 3. 2012 Vlčácká schůzka v Taškentu 16.30-18.00. Družinová tamtéž 17.00-

19.00. Nezapomeňte  na tuto schůzku kvůli místenkám vzít peníze na výpravu! 

22. 3. 2012 Návštěva výstavy o 100 letech skautingu. Sraz 16.30 u Taškentu, 

nebo 17.05 před budovou Muzea hlm. Prahy. Návrat v 18.25 před budovu 

muzea a v 19.00 před Taškentem. S sebou 20 kč, lístky na MHD 

23.-25. 3. 2012 Zlatokopecká výprava. Sraz bude v pátek v 16:50 na Knížecí 

(nad eskalátory, výstup na metru B „Anděl“, směr Na Knížecí), příjezd do 

Prahy bude v neděli 25. 3. v 18:21 na Hlavní nádraží. Budeme spát v chatě, 

kde zažijeme romantiku severní Ameriky z počátku 20. století. Zkusíme, jaká 
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byla Amerika, kdy byla šance velmi rychle zbohatnout, když člověk našel tu 

správnou zlatou žílu, ale také jak těžký to byl život.. S sebou budete potřebovat 

věci na vícedenní výpravu (spacák, karimatku, teplé oblečení, věci na 

jednodenní výpravu), lahev na pití, páteční večeři a svačiny na oba dny, 300 

Kč (příspěvek na pronájem chaty, dopravu, obě snídaně, oba obědy a sobotní 

večeři). V chatě je jídelní vybavení, tedy nemusíte si tedy brát ešusy. Každý si 

také vezme baterku a dvě svíčky. Všechny věci by měly být sbalené v jednom 

baťohu. Hlavní jídla budeme pro všechny zajišťovat centrálně. Na výpravu se 

prosím přihlaste a zaplaťte jí nejpozději na schůzce 15.3., musíme kupovat 

místenky na dopravu. Pro bližší informace k výpravě prosím kontaktujte 

Hřebíka nebo Romea, resp. Methana. 

29. 3. 2012 Vlčácká schůzka v Taškentu 16.30-18.00. Družinová tamtéž 17.00-

19.00 

5. 4. Jsou velikonoční prázdniny, schůzka není! 

5.-9. 4. 2012 Roverské Velikonoce 

12. 4. 2012. Oddílovka v Sedmidomkách. 17.00-19.00. S sebou povinné věci 

na schůzku a oddílové (černé) triko a šátek 

BODOVÁNÍ LEDEN-ÚNOR 
Za neomluvenou neúčast se stále 

dává – 5 bodů!  

I na této tabulce můžeme vidět, že kdo na akce chodil, umístil se lépe… 

  Jméno Body Docházka 

1 Stopař 167 82% 

2 Filip 103 63% 

3 Rohlík 72 55% 

4 Kačer 67 45% 

5 Citron 62 45% 

        

  Vlčata     

1 Chytač 174 82% 

2 Matyáš 135 55% 

3 Šimon 130 63% 

4 Prokop 120 73% 

5 Jonáš 120 55% 

6 Potápník 74 34% 

7 Franta 61 45% 

8 Partyman 60 45% 

9 Honza 48 34% 

10 Arthur 11 18% 
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KOMUNIKACE 
Myslíme si, že je důležité, abychom s vámi, jako členy i rodiči, co nejvíce 

komunikovali. Snažíme se dávat k dispozici informace v papírové podobě, na našich 

webových stránkách, nově chceme informace dávat na dnes moderní sociální síť 

facebook. 

Hlavně nechceme, aby se kvůli nedorozumění někdo nezúčastnil akce a podobně. Proto 

se v případě pochybností na nás hned obraťte. Čím více spolu budeme komunikovat, 

tím menší možnost dáváme případným neshodám založeným  na neporozumění. Proto 

se nebojte nás kontaktovat na těchto komunikačních kanálech: Methanův telefon: 

724 564 913, e-mail tomas.janik92@seznam.cz. Housenka 739 293 183. Jako oddíl, či 

jeho vedení nás můžete zastihnout na vedeni@orongo.cz, www.orongo.cz (sledujte 

zejména sekce „plán akcí“ a „novinky“ –dole na hlavní stránce) a nově bychom rádi 

dávali informace na facebook: https://www.facebook.com/pages/Skautsk%C3%BD-

odd%C3%ADl-Orongo/188266671199931 

 

Na závěr připojuji několik snímků z Výpravy do Harrachova a výpravy vedoucích do 

Nízkých Tater 

 
 

 Pro březen je to vše, Methan. 
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