ORONGONG ZÁŘÍ 2013

A kde jste byli vy? Vedení nabírá síly na kopcích v Albánii.
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SLOVO ÚVODEM
Všechny vás znovu vítám u stránek Orongongu. Letní redakční pauza byla zase krátká,
ale všichni vedoucí jsou již zase natěšení na svou práci. Na stránkách vítám zejména ty,
kteří čtou stránky Orongongu vůbec poprvé. V časopise se objevují rozličné příspěvky
od všech možných členů našeho společenství, ale hlavně v něm na začátku měsíce
vždycky najdete důležité informace týkající se naší činnosti, pořádaných akcí, novinek
v organizaci.
Doufám, že všichni jste si dokázali prázdniny užít a odpočinout si při nich. A to snad i
na táboře. Za ten bych ještě jednou moc a moc poděkoval všem, kteří se na něm podíleli
a i těm, kteří ho absolvovali a přispěli k pohodovému průběhu akce. Opravdu si myslím,
že letošní tábor byl jeden z nejvydařenější za poslední roky. Také jsme započali
významnou změnu v uspořádání Oronga. Vytvořili jsme dvě družiny. Snad nás štěstí
neopustí a co se úspěšně započalo na táboře, bude pokračovat i nyní. Bez chuti a
odhodlání nás všech to ale nepůjde. Tak ať zdárně vykročíme do nového skautského i
školního roku! Přeji příjemné počtení.
Methan

PLÁN AKCÍ ORONGO
5. 9. Oddílovka od 17.00 do 19.00 v Taškentu.
11. 9. a 12. 9. Úvodní schůzky pro nováčky a rodiče. 16.30 až 18.00. Družiny 17.0019.00 v Taškentu.
19. 9. Vlčata 16.30-18.00. Skauti 17.00-19.00. V Taškentu. Nezapomeňte povinné věci
na schůzku!
21. 9. Výprava pro nováčky s rodiči. S sebou povinné věci na jednodenní výpravu.
Oddílová (černá) trika a šátky. 40 kč. Sraz v 8.35 na Kobylisích v metru. Pojedeme na
skautský srub do Klecan. Pokud bude pěkné počasí, budeme pobývat v přilehlé zahradě.
Nakonec nás čeká krátký výlet. Návrat bude v 15.30 znovu na Kobylisy.
26. 9. Vlčata 16.30-18.00 v Taškentu. Skauti nejspíš mimo klubovnu. Bude upřesněno.
3. 10. Oddílovka. S sebou věci na schůzku a černé/oddílové triko se šátkem. Vlčata
16.30-18.00. Skauti 17.00-19.00. Nejspíše v Taškentu. Pokud už budou provozuschopné
Sedmidomky, tak v 7D.
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HESPERIA
Ahoj!
Nový školní a skautský rok je tu a s ním i další báječné zážitky, nové dovednosti a noví
kamarádi. Začneme pěkně zostra, to sice tím, že bych chtěla popřát hodně štěstí všem
účastníkům krajského kola Svojsíkova závodu, kam jsme letos postoupily. Závod se
koná již tuto sobotu a neděli pod mým vedením. Dále bych chtěla pozdravit všechny
nováčky, kteří zavítají na naší druhou oddílovou schůzku 11.9. do Taškentu. V příloze
najdete veškeré důležité informace. Když nenajdete, nebojte se zeptat, nejlépe na 734
766 130 či na k.platilova@dumrealit.cz. Doufám, že jste si všechny užily léta
(minimálně tak dobře jako vaše vedení) a jste natěšené, odpočaté a připravené, protože
zábava právě začíná :)
See ya, Káťa
Plán akcí
4.9. 16:30 – 18:30 oddílová schůzka v Taškentu, program má Káťa a Bodlina, bude se
vybalovat z tábora, uklízet a připravovat projekt "Představ svou družinu", s sebou
povinné věci na schůzku a oddílové triko (ti, co ho nemají, v barvě oddílového)
6. - 8.9. Krajské kolo Svojsíkova závodu na základně Malá Hraštice, odjezd si musí
zajistit družina sama dle instrukci, které předám ve středu, s sebou kroj, 250Kč, povinné
věci na vícedenní výpravu, nechávám místo na dopsání instrukcí:
11.9. 16:30 – 18:30 oddílová schůzka v Taškentu, program mají venku rangers, s sebou
povinné věci na schůzku a oddílové triko (ti, co ho nemají, v barvě oddílového)
18.9. 16:30 – 18:30 družinová schůzka v Taškentu, program má rádkyně (Kopr), s
sebou povinné věci na schůzku
21.9. Výprava pro nováčky a rodiče. S sebou povinné věci na jednodenní výpravu.
Oddílová (černá) trika a šátky. 40 kč. Sraz v 8.35 na Kobylisích v metru. Pojedeme na
skautský srub do Klecan. Pokud bude pěkné počasí, budeme pobývat v přilehlé zahradě.
Nakonec nás čeká krátký výlet. Návrat bude v 15.30 znovu na Kobylisy.
25.9. 16:30 – 18:30 družinová schůzka v Taškentu, program má rádkyně (Kopr), s
sebou povinné věci na schůzku
2.9. 16:30 – 18:30 oddílová schůzka v Taškentu, program mají rangers, s sebou
povinné věci na schůzku a oddílové triko (ti, co ho nemají, v barvě oddílového)
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