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SLOVO ÚVODEM 
Co nás čeká v listopadovém Orongongu a v měsíci listopadu obecně? 

Po úvodních dvou měsících se nám oddíl i časopis stabilizovali, a tak považuji za 

vhodné napsat, jak vlastně nyní struktura Oronga vypadá a kdo že všechno v Orongu je. 

Nechci usínat na vavřínech, ale myslím, že oddíl je v nejlepší kondici minimálně tak za 

posledních pět let. Tím bych chtěl poděkovat všem členům oddílu, kteří svou účastí 

oddíl formují. Máme vytvořené dvě družiny, smečku Vlčat a dost sil ve vedení. Vždy je 

co zlepšovat, ale nyní můžeme rozvíjet a pracovat s problémy, které již nejsou 

existenčního charakteru. 

Kromě pár slov o tom, jak vypadá oddíl Orongo, najdete v časopise plán akcí, bodování 

za období září-říjen, články družin a příspěvky z Hesperie. 

V listopadu se většina našeho snažení bude týkat přípravy divadelního představení na 

Akademii, tj. večer pro rodiče, známé, kamarády a bývalé členy, před kterými se 

budeme chtít ukázat, že jsme schopní sami vymyslet a nacvičit slušné představení. 

Pěkné počteníčko. 

      Methan 

JAK VYPADÁ ORONGO NA ZAČÁTKU LISTOPADU 2013? 
Celkem je nás nyní 28, což už je pěkné číslo. Máme dvě sedmičlenné družiny, pět Vlčat 

a na vedení se podílí 9 lidí, z toho 5 roverů. Ve družinách měli skauti za úkol rozdělit si 

několik rolí, aby jejich družina mohla fungovat co možná nejlépe. Snad se všichni se 

svou rolí ztotožní a budou jí zodpovědně vykonávat. Jde přeci o Vaší družinu! 

Také se v družinách vymýšlely nové pokřiky, tady jsou: 

Taira: 

„Taira! Statečnost je naší ctí, 

Každý z nás je odvážný. 

Za Pravdu vždy bojujeme 

a zlému vždycky vzdorujeme!“ 

Minamoto: 

„Minamoto mají čest, 

hájí Pravdu a leccos spolu můžou svést. 

Pod Orongem můžem chodit, 

přírodu chránit, potoky brodit!“ 

Přikládám tabulku členů oddílu, osobní číslo se udává podle Vašeho příchodu do oddílu, 

je dobré na označení Vašich osobních věcí, proto si ho dobře pamatujte. 

Jméno Os. číslo Funkce 

Vedení:   

Methan 114 Hlavní vedoucí 

Housenka 78 Zástupce vedoucího 
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Lišák 1 Vedoucí střediska 

Jarda 38  

Roveři:   

Opice 104  

Fíla 146  

Stopař 131  

Citron 137  

Kačer 145  

Skauti:   

Minamoto:   

Kuře 176 Rádce 

Jony 172 Podrádce 

Pája 180 Nosič čaje 

Chytač 166 Lékárník 

Honza S. 187 Reportér 

Glum 181 Nosič ešusu 

Potápník 170 Nosič ešusu 

Taira:   

Kohout 169 Rádce 

Chopper 178 Podrádce 

Termit 164 Reportér 

Honza H. 183 Lékárník 

Maty 171 Ešusovník 

Marek 182 Čajník 

Partyman 173  

Vlčata:   

Panda 184  

Vydra 185  

Úžovka 186  

Vláďa V. 179  

Vláďa 188  
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PLÁN AKCÍ ORONGO 
Ještě předesílám, že umístění schůzky se může změnit. V průběhu nejbližších týdnů a 

měsíců totiž proběhne stěhování z klubovny v Taškentské do opravené klubovny 

v Sedmidomkách. Nedokážu však odhadnout, jaká schůzka se bude konat ještě 

v Taškentu a jaká už v 7D. Až to bude aktuální, dáme samozřejmě vědět. 

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

17.00-18.30. Skauti 17.00-19.00. V Taškentu. 

14. 11. Schůzka-Nácvik Akademie. Družiny 17.00 – 19.00 v Taškentu. Vlčata 17.00 – 

18.30 tamtéž.  

15. – 17. 11. Výprava – nácvik Akademie. 

Pojedeme do Nymburka, v neděli odpoledne budeme pracovat na zvelebování klubovny 

v 7D.. Sraz v pátek 16.45 u kas na Hlavním nádraží. Návrat v neděli v 16.00 v 7D. 

S sebou povinné věci na vícedenní výpravu, věci na Akademii, 200 kč, jídlo po 

družinách, Vlčata s vedoucími. 

21. 11. „Jiná schůzka“. Pro družiny v Taškentu 17.00 – 19.00. Promítneme si film 

Šmejdi. Vlčata budou mít normální od 17.00 do 18.30 tamtéž. 

28. 11. Schůzka – Nácvik Akademie. Družiny 17.00 – 19.00 v Taškentu. Vlčata 16.30 

– 18.00. (17.00 – 18.30) tamtéž. 

30. 11. Akademie. Na generálku se sejdeme v 9.00 v 7D, tam budeme do 12.00. Aktéři 

budou mít sraz před ZŠ Táborská, v které je sál, ve 14.00. Cca v 15.30 bude vstup 

umožněn hostům. Samotný program bude probíhat od 16.00 do 19.00. 

1. 12. Roverský výlet do Drážďan 

5. 12. Oddílovka. Od 17.00 do 19.00 snad již v 7D. Vlčata 17.00-18.30 tamtéž. S sebou 

povinné věci na schůzku a oddílové/černé triko a šátek. 

BODOVÁNÍ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2013 
Po změně struktury oddílu byl nutné změnit i strukturu bodování. Nyní již nebude jen 1 

vítěz, ale rovnou 4. Jeden z rádců, vždy jeden člen družiny a jedno Vlče. Proč to? 

V rámci družiny boduje družinové akce rádce, za oddílové akce jsou body přidělovány 

vedoucími. Také je tu nově družinové bodování, které zohledňuje výsledky 

mezidružinových závodů, úkolů a průměrný počet bodů a docházku za družinu. Jak tedy 

bodování dopadlo? 

Pořadí 

celkově 

Jméno Počet 

bodů 

Docházka Pořadí v 

družině 

1. Chopper 216 100% 1. T 

2. Kohout 215 75% 1. R 

3. Termit 199 83% 2. T 

4. Jony 181 67% 1. M 

5. Honza H. 180 75% 3. T 
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6. Chytač 179 83% 2. M 

7. Pája 178 75% 3. M 

8. Marek 148 75% 4. T 

9. Maty 114 42% 5. T 

10. Kuře 112 67% 2. R 

11. Glum 93 67% 4. M 

12. Partyman 81 58% 6. T 

13. Potápník 60 42% 5. M 

14. Honza S. 46 75% (od příchodu do oddílu) 6. M 

Mezidružinové bodování 

 Průměrný 

počet 

bodů 

Průměrná 

docházka 

(%) 

Body za 

mezidružinové 

závody 

Body za 

družinové 

úkoly 

Body 

celkem 

Pořadí 

Taira 164,7 73 120 65 422,7 1. 

Minamoto 121,3 68 60 45 294,3 2. 

Vlčata 

Pořadí Vlčata Body Docházka 

1 Vydra 188 83% 

2 Panda 155 75% 

3 Úžovka 72 50% 

4 Vláďa 26 50% (od příchodu do 

oddílu) 

5 Vláďa 

V. 

Nemocen 

 

PŘÍSPĚVKY DRUŽIN 
Taira: 

 RALLYE KADISLAVKA 12. 10. 

Jsme jeli na Rallye Kadislavka. Po dvou letech jsme jeli zase vlakem z Vršovic. Jeli tam 

Kuře, Chopper ,Párty-man Užovka Marek  Honza Jonáš Panda Kohout Methan a 

Roveři-strýčkové. Nejzajímavější asi bylo, že mostek přes řeku strhla voda, a tak nám 

chvíli trvalo, než jsme se dostali na druhou stranu. 

Po postavení tratě začal samotný závod. Tam se představilo několik odlišných aut: 

Někteří si svá auta rozbili už při zkoušení a tak museli /nasednout/ do aut půjčených. 

Nejzajímavější bylo auto Marka, které bylo vlastní výroby a to z lega. Bylo postavené 

tak, aby mohlo po převrácení pokračovat v jízdě. 
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Auto Kuřete bylo na ovládání a taky tak silné, že trat se vsemi penalizacemi projel za 

púl hodiny (normální auto to zvládalo za 1.5 minuty). Všichni se tomu smáli, ale Kuřeti 

to bylo jedno. 

Nakonec jsme přebrodili potok a jeli do Prahy.                             Za Tairu psal Termit a 

Kohout 

Minamoto: 

 Minamoto > Pája 

Jak ses dostal do Oronga? 

Do Oronga jsem se dostal pomocí Mettyho maminky, která kamarádí s Páji maminkou a 

ta se informovala, že Metty provozuje skauta. 

Jak dlouho chodíš do oddílu? 

Do skauta chodím půl roku. 

 

Co se ti v oddíle líbí? 

Líbí se mi, že jezdíme na výpravy a v Minamotu to, že spolupracujeme. Chce to zlepšit 

jen rychlost aktivity. 

Snažím se jezdit na všechny výpravy. 

 

Co říkáš na stěhování do 7D? 

Není to moc dobré, protože Taškent lépe znám. 7D jsou dobré v tom, že jsou více 

v přírodě. 

 Minamoto, rozhovor s Pájou. 

HESPERIA 
Tak se nám říjen pomalu přehoupl v listopad a s ním nás čeká nová výzva v podobě 

Akademie. Měsíc nám netradičně otevře schůzka s promítáním, poté přijde nacvičovací 

schůzka, výprava a i schůzka mimo bude mimořádně věnována přípravě. Nechť to tedy 

stojí za to. Na Akademii srdečně zveme i široké příbuzenstvo, viz. Samostatný článek. 

Zároveň stále platí výzva – přiveď svého kamaráda/kamarádku, dostaneš čokoládu. No, 

nezbývá mi než popřát hodně úspěchů a Mandelince (jakožto režisérovi) pevné nervy. 

See ya, Káťa 

PLÁN AKCÍ HESPERIA 
6.11. Oddílová schůzka 

Od 16:30 do 18:30, sraz a návrat na Žižkově na zastávce 136 Rokycanova, s sebou 

povinné věci na schůzku, popř. přezůvky, budeme se dívat na Karlíka, Vede Káťa a 

Mandelinka. 

13.11. Schůzka 

16:30 – 18:30 družinová schůzka v Taškentu, program má rádkyně (Kopr) a Bodlina, s 

sebou povinné věci na schůzku. 

16.-17.11. Nácvik Akademie 

Sraz v 8:30 v Sedmidomkách, s sebou věci na dvoudenní výpravu, věci na nácvik, věci 

na převlečení, jídlo (bude společná večeře), 20kč (na večeři), povinné věci. Program: 
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bude se nacvičovat Akademie, večer bude akční hra, v neděli opět nácvik do cca 12h, 

pak bude brigáda cca do 16h. Vede Káťa a Mandelinka. 

20.11. Schůzka mimo 

Schůzka pod vedením Mandelinky, info bude upřesněno, počítejte se standartním časem 

16:30 až 18:30. 

27.11. Schůzka 

16:30 – 18:30 družinová schůzka v Taškentu, bude se nacvičovat Akademie, s sebou 

povinné věci na schůzku, rekvizity, kostýmy atd. 

30.11. Akademie 

Amatérské divadelní každoroční představení pro rodiče. Těšit se můžete na vystoupení 

oddílů Orongo a Hesperia + možná přijde i bonus v podobě představení roverské 

tvorby. Tombola, občerstvení. Informace o časech najdete na pozvánce. Pro členky sraz 

v 8:30 v Taškentu, kde bude probíhat poslední příprava. Pauza na oběd cca hodinu.  

4.12. Oddílová Schůzka 

Od 16:30 do 18:30, snad už v Sedmidomkách, s sebou povinné věci na schůzku, 

oddílové triko, Vede Káťa 

Tábor 

Je už zase nový školní rok a náš letní tábor u Nových Domkách u Rozvadova se zase 

vydařil, i když byl kratší než ostatní tábory. Dočkali jsme se volna v neděli, hezkého 

počasí, ovesné kaše a Citrónova narozeninového hodu do přehrady. Etapovka byla 

mimořádně vyvedená, minimálně na straně holek, které se po dlouhé době dočkaly upíří 

etapovky. Kluci měli Samuraje a Roveři okusili novinku alá ,,Vytáboření“  aneb ,,Camp 

brothers“ pod vedením úžasného moderátora Jardy. V šik oblečku mu moderování šlo 

skvěle. Některé dívky byly nespokojené, protože místo country tanců byla aukce. 

Nejfamóznější páry byli: Kukla a Kuře, Sůša a Partyman, Smíšek a Glum, Líza a 

Chopper, Rajče a Pája, Cherry a Kohout, a další... 

Vše nakonec skončilo Táborovým ohněm, u kterého se hráli všelijaké hry. Poté jsme 

všichni odjeli a velká část lidí ho zakončila obědem v McDonald´s. 

Všichni se už teď těšíme na další ročník našeho tábora! 

Cherry, Smíšek a Sůša 
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NA ZÁVĚR PODZIM Z PODZIMEK… 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Na čísle se podíleli: 

Methan, Káťa, za Tairu Termit a Kohout, za Minamoto především Kuře a Pája, Cherry, 

Smíšek, Sůša. 

Za podíl každého přispěvatele děkujeme! 


