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ORONGONG BŘEZEN 2013 



 

 2 

SLOVO ÚVODEM 
Snad po měsíci jsem viděl sluníčko. Jaro se hlásí, a tak plni optimismu  vstupujeme do 

dalšího měsíce a ročního období. Máme tu jaro a za rohem už je léto a tábor. Nicméně 

někteří mají ještě nesplněné i staré povinnosti. Jde zejména o příspěvky, či kroniky. 

Také bych byl rád, kdyby se kluci s větší vervou ujali některých funkcí, které si minulý 

měsíc vzali na starosti. Jde o nástěkáře, polykače, tvorbu tabulky „kde jsme byli“ a 

příspěvky do časopisu. 

Přeji pěkně prožitý březen. 

Methan 

PLÁN AKCÍ ORONGO 
6. 3. Roverská schůzka. Půjdeme na expozici do Hrdličkova muzea člověka. Sraz v 

19.45 ve Viničné 7. S sebou 50 kč. Konec ve 21.00 

7. 3. 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 

14. 3. Schůzka Vlčat v Taškentu 16.30-18.00.  

21. 3. Schůzka Vlčat v Taškentu 16.30-18.00. 

21. 3. Roverská schůzka. Po schůzce Oronga. Podrobnosti budou sděleny nejpozději 

týden před schůzkou 

23. 3. Výprava roverů, podrobnosti budou sděleny nejpoději týden před akcí. Konec 

možná až v neděli ráno. 

23. 3.Výprava Vlčat. Pojedeme na Hřebeny. Sraz v 8.55 na Hlavním nádraží. Návrat 

v 16.40 tamtéž. S sebou povinné věci na jednodenní výpravu, 60 kč, vlastní jídlo na celý 

den. 

28. 3 Schůzka není. Jsou Velikonoce 

4. 4. 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 ZA OBDOBÍ LEDEN-ÚNOR 2013 

Jméno Body Docházka Pořadí 

Kohout 144 90% 1 

Chip 128 90% 2 

Prokop 126 80% 3 

Dale 108 80% 4 

Chytač 94 60% 5 

Kuře 92 70% 6 

Kristián 91 
60% (od příchodu ale 

100%!) 7 

Potápník 62 50% 8 

Partyman 14 20% 9 

Arthur -10 0% 10 
 

K zamyšlení nad bodováním svádí zejména jasné souvislost mezi docházkou a 

získanými body, vy, z nižších pater byste se neměli nechat zahanbit a v dalším období 

se vyrovnat těm nejlepším! 

 

 

Tady mohl být tvůj příspěvek 
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CO S ČASOPISEM? 
Už je to docela dlouhá doba, co do časopisu píšu v podstatě sám. Vždycky jsem byl jeho 

zastáncem, a proto tuto tradici držím nadále, i když je pravdou, že by bylo možná 

jednodušší prostě vytisknout jeden papír s plánem akcí. 

Myslím, že časopis patří k tradici i oddílové kultuře, může být prostorem pro rozličné 

příspěvky a právě v tom je i jeho kouzlo, které v současnosti zůstává nevyužité. Každý 

z Vás, čtenářů, může jednoduše přeskočit barikádu a dostat se na její druhou stranu, a 

tak se aktivně podílet na obsahu časopisu. Cenzura u nás neplatí, a tak tento prostor 

skýtá možnost obsáhnout širokou paletu příspěvků. Doufám, že toto někoho osloví a 

svůj příspěvek pošle. Budu rád, když časopis přestane přežívat a začne žít, a tak se může 

stát takovým oddílovým fórem. 

A proto se Vy-členové, rodiče, vedoucí, roveři, babičky, dědečkové, psí a mnozí jiní 

nebojte poslat jakýkoliv příspěvek, který byste rádi v Orongongu viděli. Budu za něj 

rád.  

Ať časopis žije! 


