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SLOVO ÚVODEM 
Jsem velmi příjemně překvapen, že i v termínech pro nábor netypických se oddíl začíná 

členy plnit, také jsem rád, že docházka se začíná stabilizovat na poměrně slušné úrovni. 

Trochu víc mě však trápí chování některých, kteří tak zhoršují atmosféru a běh akcí. 

Bylo by fajn, kdybychom si toto všichni dokázali uvědomit a chovali se k sobě tak, aby 

nám všem bylo ve společnosti druhých dobře. To prospěje všem. 

Nyní vzhůru do května, kde nás čeká obvoďák, na kterém se snad ukážeme v dobrém 

světle, také nezapomeňte, že tábor se blíží a s ním jsou spjaté některé termíny, které se 

musí dodržet, prosím, myslete na ně! 

Methan 

 

PLATBA TÁBORA 
Jak bylo avizováno v minulém čísle Orongongu, cena tábora se odvíjí od docházky na 

víkendové akce od ledna do konce dubna. Základní cena je 2600 kč. Tuto cenu mají ti, 

kteří měli docházku mezi 70-80%. Cena se mění vždy o 100 kč po 10 %. Od 60 % 

níže je jediná taxa. Částku prosím uhraďte do 30. 5. na střediskový účet Fio banky 

2700208696/2010, Variabilní symbol - kluci 198xxx, (xxx –oddílové číslo – viz 

tabulka v minulém čísle). Pokud by někdo potřeboval, můžeme vystavit i fakturu. 

Kdyby někdo nemohl zaplatit včas, dejte vědět a domluvíme se. Docházka se počítá 

od chvíle vstupu do oddílu (v případě nováčků). 

Jméno Počet dnů Počet dnů (%) Cena tábora 

Kohout 6 100 2400 

Chip 5 83,3 2500 

Dále 5 83,3 2500 

Kuře 3 50 2800 

Kristián 5 100 2400 

Prokop 6 100 2400 

Partyman 0 0 2800 

Chytač 6 100 2400 

Potápník 1 16,7 2800 

Arthur 2 33,3 2800 

Vláďa 1 50 2800 

Pája 1 100 2400 

Olda 0 0 2800 
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BODOVÁNÍ BŘEZEN-DUBEN 

Březen-duben 2013 Celkem Docházka Pořadí 

Kohout 201 90% 1. 

Kristián 177 100% 2. 

Chip 173 100% 3. 

Dale 162 100% 4. 

Chytač 156 100% 5. 

Prokop 136 90% 6. 

Potápník 98 70% 7. 

Kuře 80 50% 8. 

Pája 64 
40% (od příchodu 
100%!) 9. 

Vláďa 32 30% 10. 

Partyman 11 30% 11. 

Olda 11 10% 12. 

Arthur 2 10% 13. 
 

Velmi mě těší zejména množství stovkařů. Jen tak dále! 

PLÁN AKCÍ 
2. 5. 2013 oddílovka v Sedmidomkách. 17.00-19.00. S sebou povinné věci na schůzku a 

oddílové (černé) triko a šátek. 

3.-5. 5. Obvodní setkání. Sraz skautů a skautek z Prahy 10. Sraz v pátek v 17:20 na 

hlavním nádraží, návrat v 16:15 v neděli tamtéž. Cena výpravy 350kč. Pojedeme na 

tábořiště pod Třemšínem u hájovny Na Dědku. S sebou povinné věci na vícedenní 

výpravu. Zejména pak nezapomenout oddílové (černé) triko/kroj a šátek, ešus a lžíci. 

Stravování je zajištěno na sobotu a v neděli do oběda. Je potřeba vzít stany, nejlépe 

vlastní (dejte vědět, pokud byste neměli, kde spát, vezmeme stany oddílové) a každý 

páteční večeři.  

9. 5. Vlčácká schůzka v Taškentu. 16. 30-18.00 

16. 5. Vlčácká schůzka v Taškentu. 16. 30-18.00.  

23. 5. Vlčácká schůzka v Taškentu. 16. 30-18.00.  

24. - 26. 5. Výprava pod přístřešky. Absolventský projekt ČK Double-vede Citrón 

s Fílou. S sebou věci na vícedenní výpravu, ešusy do dvojice. Cca 300 kč (bude 

upřesněno) Pojedeme do Máchova kraje. Sraz v pátek v 17.00 na Hln u kas, návrat 

v neděli v 16.35 tamtéž. 
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30. 5. Vlčácká schůzka v Taškentu. 16.30-18.00 

6. 6. oddílovka v Sedmidomkách. 17.00-19.00. S sebou povinné věci na schůzku a 

oddílové (černé) triko a šátek. 

5. - 9. 6. ObRok. Setkání roverů a rangers z celé ČR. 

 

KOSTÝM NA ETAPOVOU HRU 
Poprvé trochu poodkryjeme, o co půjde na táboře především. S předstihem přidáváme 

popis oblečení na etapovku. Mělo by jít o volné triko s delšími rukávy a delším 

spodkem. Mělo by být jednotné přírodní barvy a s přírodního materiálu, aby se dalo 

případně pokreslit nebo popsat. K tomu nějaké volnější kalhoty a pásek. Celé by to mělo 

vypadat cca takto: 

V případě nejasností a pochybností se na nás obraťte. 

 


