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SLOVO ÚVODEM 
Za námi je pětina oddílového roku a první sníh. Podzimniny se tak spíše podobaly 

„zimninám“ více než názvu, který je odvozen od třetího období roku. Můžeme říct, že je 

to první chvíle k bilancování, zda je nastaven správný kurz k proplutí oceánem celého 

roku. Vyskakují otázky, jestli se povedl nábor a zda se podařilo všechny nadchnout a 

vtáhnout do víru programu a oddílového, respektive střediskového života. 

Pokud budu mluvit za Orongo, musím říct, že nábor nejprve sliboval slušný přírůstek 

nováčků, nakonec můžeme mezi nové tváře započítat asi jen dvě. Ondru a Dana, snad i 

Jendu, který se ale nyní na nějakou dobu s docházkou odmlčel. Z těchto důvodů 

zdůrazňuji nabídku, kterou už jsem Vlčatům dal-přiveďte nováčka a budete bodově i 

sladce odměněni, čím déle vydrží, tím více. Tak neváhejte a přiveďte nováčka! 

V sekci časopisu věnované Orongu najdete plán akcí a bodování. Bohužel pohled na 

tabulku není potěšující zejména v kolonce docházka. Průměr je něco okolo 55 %. 

Přiblížíme se v období listopad-prosinec k ideálu, který jsme si s Housenkou vytyčili 

okolo 70-75 %? 

Methan 

PLÁN AKCÍ ORONGO 
1. 11. 17.00-19.00 Oddílovka v Sedmidomkách, pro ty, co nevědí, kde Sedmidomky 

jsou, sraz v 16.30 u Taškentu, návrat pak v 19.30 tamtéž. S sebou povinné věci na 

schůzku a oddílové (nováčci černé) tričko a šátek. Povinná pro všechny. 

8. 11. Schůzka Vlčat v Taškentu 16.30-18.00. Bude se nacvičovat Akademie. 

15. 11. Vlčácká schůzka 16.30-18.00 v Taškentu. Bude se nacvičovat Akademie. 

16.-18. 11. Nacvičování Akademie. Šnek dodá informace příští týden.  

22. 11. Vlčácká schůzka. 16.30-18.00 v Taškentu. Bude se nacvičovat Akademie. 

29. 11. Vlčácká schůzka. 16.30-18.00 v Taškentu. Bude se nacvičovat Akademie. 

1. 12. Akademie. Sraz v 9.00 v 7D. S sebou rekvizity a kostýmy. Rodiče a všechny 

ostatní zveme na samotné představení, které se bude konat od 15.00 do 18.00 v ZŠ 

Táborská. Podrobnosti během měsíce. 

6. 12. 17.00-19.00 Oddílovka v Sedmidomkách, pro ty, co nevědí, kde Sedmidomky 

jsou, sraz v 16.30 u Taškentu, návrat pak v 19.30 tamtéž. S sebou povinné věci na 

schůzku a oddílové (nováčci černé) tričko a šátek. Povinná pro všechny. 
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BODOVÁNÍ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 

Pořadí Jméno 
Počet 
bodů 

Docházka 
(%) 

1 Kouhout 166 89 

2 Chip 163 100 

3 Chytač 147 89 

4 Ondra 138 78 

5 Prokop 125 66 

6 Pártyman 65 55 

6 Panda 65 33 

7 Arthur 51 44 

8 Jenda 28 22 

9 Potápník 27 33 

10 Jonáš 14 11 
 

FOTOGRAFIE Z ŘÍJNOVÝCH AKCÍ 

 



 

 4 

 


