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SLOVO ÚVODEM
…A tak trochu závěrem
Končí nám rok 2013 a čeká nás i významnější změna v Orongu.
Orongo! Minas Tirith, Bizon Bílý spojují tu svoje síly! Je pokřikem, který jsem při
většině příležitostí za uplynulé tři a půl roku začínal a končil oddílové akce já, jako
vedoucí oddílu. Snad se nám za tu dobu povedlo oddíl a lidi v něm změnit k lepšímu.
Nicméně práce je vždycky dost. Již rok jsem přemýšlel, jak dlouho ještě oddíl vést, aby
to bylo ku prospěchu a ne ke škodě. Pomalu se vytrácela kreativita a vůle a někdy se zas
ve vlnách vracela. Novou energii mi vlil do žil, myslím, velmi úspěšný letošní podzim,
který přináší nové výzvy, ale také snad zabezpečení, že oddíl jen tak neskončí. Za to
jsem velmi rád, že zrovna v této konstelaci mohu oddíl předat. Příští rok mě totiž čekají
výzvy v jiné než skautské oblasti, a tak se chci soustředit hlavně na ně. Taky si myslím,
že neuškodí, když se vize a směřování oddílu trochu změní díky odlišnému náhledu
jiného vedoucího. Jsem rád, že předávání, zdá se, proběhne v poklidu, a tak mohu
konstatovat, že snad není tolik podstatný ten jeden člověk, co zrovna stojí v čele, ale to,
že oddíl bez problémů pokračuje a to snad ve stejném tempu jako fungoval do teď. Já o
budoucnost oddílu obavy nemám a předpokládám, že tato změna mu pomůže k nabrání
nové energie.
Tak tedy Housenko, přeji Ti od Nového roku, ať Tebe i oddíl doprovází pokřik Orongo!
Minas Tirith, Bizon Bílý spojují tu svoje síly! úspěšně dále! Já se nyní stáhnu do role
zástupce oddílu, to znamená, že tu skvělou práci, kterou odváděl tři a půl roku
Housenka, se nyní budu snažit odvést já.
A co nás v prosinci čeká?
Měsíc bude zaměřen na osvojení si dovedností v oblasti šifer, uzlování a orientace.
Hned na začátku ledna nás totiž čekají dvě soutěže. Zaprvé oddílový Mistr uzlování a
zadruhé celopražská soutěž Prahou plnou strašidel, ve které se budou hodit znalosti šifer
a orientace. Abychom se mohli vytáhnout, musíme trochu zatrénovat. Vzhledem
k blížícím se Vánocům nás nemine ani toto téma. Čeká nás vánoční výprava a poslední
schůzka před Vánoci taktéž s vánoční tematikou.
Na závěr se omlouvám za hrubku vyrobenou hned v první větě minulého časopisu.
Přeji krásné prožití vánočních svátků!
Methan
Tak je to tady, jak jste již zaslechli, mám se stát od nového roku hlavním vedoucím
oddílu Orongo. Pro ty co mě ještě tolik neznají, jmenuji se Tomáš Vrána a má přezdívka
je Housenka. Poslední tři roky jsem se staral zejména o Vlčata, z nichž už jsou v této
chvíli skauti. Na tuto funkci už jsem byl dlouhou dobu připravován a moc se na ni
těším. Věřím, že všechno společně zvládneme, rozhodně v tom nejsem sám. Mety mi
nadále zůstává po boku, jde jen o prohození rolí a roveři také dost pomáhají, takže oddíl
by měl zůstat minimálně na takové úrovni na jakou se za Metyho vedení nabyl. A
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nebojte se - i s nějakým zlepšením se do budoucnosti počítá. Vždy je co zlepšovat. Na
poslední schůzku v prosinci je plánováno setkání s rodiči, abychom Vás o všem
důležitém ohledně předání vedení oddílu informovali a měli jste možnost se na cokoliv
zeptat. Určitě doražte, těšíme se na vás!
Housenka

PLÁN AKCÍ ORONGO
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.
5. 12. Oddílovka. Od 17.00 do 19.00 v Taškentu. Vlčata 17.00-18.30 tamtéž. S sebou
povinné věci na schůzku a oddílové/černé triko a šátek. Vede Methan.
12. 12. Družinovka. Od 17.00 do 19.00 v Taškentu. Vedou rádci. Vlčata 17.00-18.30
tamtéž. S sebou povinné věci na schůzku.
13. – 15. 12. Vánoční výprava. Sraz v pátek v 16.40 u kas na Hln. Návrat v neděli
v 18.05 tamtéž. Pojedeme na skautskou chatu u Nového Města na Moravě. S sebou věci
povinné na vícedenní výpravu, jídlo po družinách, Vlčata s vedoucími. Cena 350 kč, pro
Vlčata + 100 kč za jídlo. Baterku a přezůvky.
Také pomůžeme Ježíškovi – nezapomeňte přibalit drobné dárky pro ostatní a cukroví.
Nezapomeneme ani na zvířatka – těm také přibalte něco dobrého na zub – třeba jablka,
mrkve atd., potom jimi společně nazdobíme stromeček v lese. K Vánocům patří i zvyky.
Vezměte si proto skořápky od ořechů a svíčky.
19. 12. Vánoční schůzka. Od 17.00 do 18.30 pro všechny v Taškentu! Před Vánoci si
dopřejeme vánoční atmosféry. Budeme vyrábět ozdoby a poté si zkusíme několik
vánočních zvyků. S sebou dva měkké plastové míčky (alá tenisák), špendlíky, lepidlo,
flitry, balící papír/noviny, ozdobné stuhy, bavlnku, nůžky. Věci si zařídí kluci po
družinách.
Od 18.30 do 19.00 bychom poprosili všechny rodiče, jestli by nemohli do Taškentu
přijít. Rádi bychom s Vámi s Housenkou probrali některé věci ohledně předávání vedení
oddílu.
29. 12 – 1. 1. Zimní táboření v tee-pee. Pro vedoucí a rovery.
9. 1. Oddílovka. Od 17.00 do 19.00 v Taškentu/7D - nevíme. Vlčata 17.00-18.30
tamtéž. S sebou povinné věci na schůzku a oddílové/černé triko a šátek. Vede
Housenka.
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HESPERIA
Ahoj, tak už je tu prosinec a konec školního roku. Díky všem za jejich excelentní
výkony na Akademii, bylo na co se dívat. Zároveň bych ráda pochválila i Mandelinku režisérku, díky které se to všechno uskutečnilo. Dík také patří roverům a rangers za
přípravu představení, myslím, že jste to zvládli dobře. A nakonec také díky za milou
společnost na výletu v Drážďanech. Pěkné Vánoce, bohatého Ježíška a šťastný nový
rok!

PLÁN AKCÍ
11. 12. družinová schůzka v Taškentu, od 16:30 do 18:30, vede Bodlina a Kopr, s sebou
povinné věci.
14 .-15. 12. Vánoční výprava, info bude dodáno nejpozději do příští schůzky, jede se v
sobotu ráno, s sebou věci na spaní, dárečky pro ostatní, noty s koledami, hudební
nástroje (Frodo, nezapomeň na klavír!), věci na krmení zvířátek (piškoty, lojové koule,
zeleninu, suchý chléb apod.) a povinné věci na jednodenní výpravu.
18. 12. schůzka mimo, od 16:30 do 18:30, vede Mandelinka, info bude upřesněno na
příští schůzce.
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