
 

 1 

ORONGONG ŘÍJEN 2013 

 



 

 2 

 

SLOVO ÚVODEM 
Máme za sebou první měsíc školního roku. Byla to hektická doba, kdy jsme se nejprve 

snažili na náborech a nyní bude důležité přenést energii do toho, aby u nás noví členové 

zvykli a všechno fungovalo, jak má. Snad se nám podaří během první poloviny října 

plně stabilizovat družiny. S tím, že budou jasné sestavy i družinové funkce. Každý bude 

mít svojí nepostradatelnou roli v týmu. 

U Vlčat bychom uvítali ještě několik dalších posil, pokud o někom víte, neváhejte a 

přiveďte ho! Bylo by pěkné mít šestku Vlčat, tak aby název „šestka“ opravdu 

korespondoval. Dále musíme vyřešit problém času schůzky Vlčat. Ozývaly se hlasy o 

její přesun. Myslím, že jsme schopni jí přesunout na čas 17.00 – 18.30. Pokud by byl 

zájem a naopak to nikomu nevadilo, pro nás by to neměl být problém. 

Snad tedy bude měsíc říjen poklidnější a vše zapadne do svých kolejí. 

Pěkné počtení a těšíme se na všechny zejména na dvou tradičních akcích – na 

Kadislavce a Podzimninách! 

 

V neposlední řadě se těšíme na příští číslo, kde snad vyjdou i příspěvky nejenom ode 

mě a Káti. 

        Methan 

PLÁN AKCÍ ORONGO. 
3. 10. Oddílovka. S sebou věci na schůzku a černé/oddílové triko se šátkem. Vlčata 

16.30-18.00. Skauti 17.00-19.00. V Taškentu 

10. 10. Schůzka. Družiny 17.00 – 19.00 v Taškentu. Vlčata 16.30 – 18.00. (17.00 – 

18.30) tamtéž. Nutno zaplatit podzimniny, nebo přislíbit účast! Kvůli koupi místenek. 

12. 10. – 13. 10. Rallye Kadislavka a Brigáda. 

Sraz v sobotu v 8.35 na Vršovickém nádraží. S sebou 50 kč, angličáka na závod 

„bouráků“, tahače (tj. větší auto, které zvládne terénní trať a dá se táhnout na provázku, 

případně podobně odolné auto na dálkové vysílání, či vlastní výroby (lego, merkur). Na 

stavbu trati je nutné si vzít dostatek kartonů, papírových krabic, lepenky. Na zdobení se 

pak hodí fixy. Pro větší pochopení, jak závody vypadají, doporučuji otevřít si fotogalerii 

a prohlédnout si některé z fotek. 

Návrat Vlčat v 16.40 tamtéž. Skauti budou na místě, nebo v klubovně přespávat. 

V neděli nás čeká brigáda v klubovně v Sedmidomkách, kterou budeme od dalšího 

měsíce obývat. Doporučeno vzít si sebou oblečení, které se může zašpinit. Konec cca ve 

14.00. 

17. 10. Pro všechny schůzka mimo: Půjdeme všichni - družiny i vlčata na výstavu 

Peníze, nebo život. Sraz v 16.25 před Muzeem Hlavního města Prahy na Florenci. 

Konec v 18.00 tamtéž. S sebou 30 kč. Možnost srazu i v 16.00 na zastávce autobusu 

Slavia směrem do centra. Návrat v 18.30 tamtéž. 

24. 10. Schůzka. Družiny 17.00 – 19.00 v Taškentu. Vlčata 16.30 – 18.00. (17.00 – 

18.30) tamtéž. 
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25. 10. – 30. 10. Podzimniny 

Pojedeme do Velemína v Českém Středohoří. Sraz v 16.40 v pátek na stanovišti 4 

autobusového nádraží v Holešovicích. Návrat ve středu v 16.10 do Prahy-Ládví. 

S sebou 750 kč-zaplatit do 10. 10, jídlo na páteční večer, věci na vícedenní výpravu, 

hrníček, drobné peníze na pití k večeři (chodíme do restaurace), věci do tělocvičny-

přezůvky-sálové boty a sportovní oblečení. 

31. 10. Schůzka. Družiny 17.00 – 19.00 v Taškentu. Vlčata 16.30 – 18.00. (17.00 – 

18.30) tamtéž. 

7. 11. Oddílovka. S sebou věci na schůzku a černé/oddílové triko se šátkem. Vlčata 

16.30-18.00. Skauti 17.00-19.00. V 7D. Vlčata budou mít sraz v 16.20 na autobusové 

zastávce Slavia, tam budou po skončení schůzky zase svezena. 

 

HESPERIA 
 Ani jsme se nanadály a září se přelilo v říjen. S politováním musím 

konstatovat, že se nábory nepovedly. Tak snad příště. Hlavně, že jsme dobrá parta a je 

nám spolu dobře, pracujme proto alespoň na našem, dle mého názoru skvělém, 

kolektivu a zkusme ho dál rozvíjet. 

 Na včerejší radě jsme se dohodly na důležité změně, prosím, ohlašte všichni 

rodičům. První schůzky v měsíci (oddílové) povedu já, tak se těšte. Druhou bude mít 

Kopretina s Bodlinou, popřípadě jiný pověřený člen, náplní budou především hry a 

plnění stezky. Třetí schůzku povede Mandelinka (schůzka mimo, v říjnu se těšte na 

Halloweenský speciál). Čtvrtou, popřípadě pátou schůzku bude mít opět Bodlina s 

Kopretinou. Já se však již nebudu vyskytovat na každé schůzce, to z důvodů pracovního 

vytížení. Ze začátku se budu snažit chodit vždy na závěr, popřípadě ob jednu schůzku. 

No, ještě včas dovysvětlím. 

 V tomto měsíci nás taky rovněž čeká brigáda a výprava, na konci měsíce pak 

Podzimniny (viz. samostatný článek), apeluji na všechny, aby chodily, nebo se důsledně 

omlouvaly z akcí. Brigáda je i pro rodiče, jestliže nebudou moci přijít v tento den a 

projeví ochotu pomoci, budeme rádi, když se dostaví (po dohodě) v jiný termín.  

 A poslední informace (prosba) – budu moc ráda, jestliže začnete přispívat do 

časopisu, fakntazii se meze nekladou, uvítáme jakoukoliv rubriku, článek, slátanici, 

komiks, křížovku... 

 See ya! Káťa 

PLÁN AKCÍ HESPERIA 
9.10. Družinová schůzka 

Program má Bodlina a družina, v Taškentu, od 16:30 do 18:30. 

12.10. Výprava 

13.10. Brigáda 

V sedmidomkách, od 9:15 do cca 15:00, s sebou pracovní oděv, mycí prostředky a 

hadry, co vás napadne a dobrou náladu. Vede Káťa 

16.10. Schůzka mimo 
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Program má Mandelinka, v Taškentu, od 16:30 do 18:30. 

 

23.10. Družinová schůzka 

Program má Bodlina a družina, v Taškentu, od 16:30 do 18:30. 

25.10. - 30.10. Podzimniny 

Pojedeme do Velemína v Českém Středohoří. Budeme spát v místní tělocvičně základní 

školy. Sraz v 16.40 v pátek na stanovišti 4 autobusového nádraží v Holešovicích. Návrat 

v neděli v 16.10. do Prahy-Ládví. S sebou 750 kč-zaplatit do 10. 10, jídlo na páteční 

večer, věci na vícedenní výpravu, hrníček, drobné peníze na pití k večeři (chodíme do 

restaurace), věci do tělocvičny-přezůvky-sálové boty a sportovní oblečení. 

6.11. Oddílová schůzka 

Program má Káťa, v Taškentu, od 16:30 do 18:30. S sebou oddílová trička. 

vě oddílového) 


