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SLOVO ÚVODEM
Vítám Vás na našich stránkách naposledy v roce 2012. Konec roku je čas, kdy se
můžeme malinko poohlédnout za uplynulým rokem a tyto postřehy vstřebat a úspěšně
s nimi naložit pro věci budoucí. Leden nám totiž může poskytnout určitou berličku
k tomu, aby člověk mohl do života a všech jeho aspektů vnést nové impulsy, ne jinak se
toto učinit chystáme i my v oddíle. Ale po pořádku, nejdříve musíme zpět, abychom
mohli dopředu.
V uplynulém roce jsme vytvořili roverský kmen, skupinu, která má velký potenciál,
snad největší za poslední dobu snah o vytvoření podobného společenství, kterou
pamatuju. Zatím bych jeho stav přirovnal k těžko rodícímu se dítěti, to zatím nemá
žádné šrámy a rány pro další život, ale stále není soběstačné, snad jsou okolo něj dobří
doktoři. Tyto děti bývají po těžkém začátku odolnější než ostatní. Věříme, že takové
bude i to naše.
Bohužel se nám po nadějné první schůzce po náboru nepodařilo nováčky udržet, i proto
se i přes velké množství energie, které se při náborech spotřebuje, pokusíme o nábor
v lednu. Záměrem je vytvořit po dlouhé době alespoň dvě fungující družiny.
Kromě jiného jsou již na internetu víkendové akce na první půlrok roku 2013. Nebojte
se zeptat na případné nejasnosti. Také se prosím vyjádřete k tomu, jestli byste ocenili
akci o pololetních prázdninách někde na horách.
Za vedení oddílu Orongo přeji příjemné strávení svátků a hodně síly do roku 2013.
Methan

PLÁN AKCÍ ORONGO
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.
13. 12. Schůzka Vlčat v Taškentu 16.30-18.00. Vede Methan.
14.-16. 12. Vánoční výprava. Povinná pro všechny.
Pojedeme do Malíkovic. Sraz v 16. 15 dole u příjezdů metra na stanici Dejvická.
Návrat v neděli v 16.40 tamtéž. S sebou povinné věci na vícedenní výpravu. Zejména
přezůvky, spacák, lžíci. 300 kč, jídlo zařídí roveři. Možná společně dobijeme i Jižní pól.
Na vánoční výpravě pomáháme Ježíškovi a navzájem si dáváme dárky, nejlépe vlastní
výroby. Ty totiž těší nejvíc, protože jsou přímo pro od toho člověka. Kromě obdarování
ostatních se snažíme zpříjemnit zimu i zvířátkům. Myslete na ně a pořiďte něco pro ně
(ovoce, zeleninu, slunečnicové semínka), za zpěvu koled pro ně zdobíme stromeček,
aby to nebylo líto nám, tak můžete přivést i ochutnávku cukroví pro ostatní. S sebou si
vemte ještě svíčky a skořápky od ořechů.
20. 12. Vlčácká schůzka. 16.30-18.00
3. 1. 2013 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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