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Společný časopis oddílů Orongo a Hesperia

Když se čeká na vlak

Další informace na: www.orongo.cz

Nedáš si buřt?

Co má Housenka na srdci
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Jak
jste si již všimli, byly zavedeny paušální poplatky. Což
znamená zaplacení výprav, akcí mimo a akcí za odměnu
předem. U skautů se jedná o 1000 Kč a u Vlčat o 1200
Kč i s jídlem na výpravách. Tato částka se vztahuje na
všechny akce mimo Podzimniny do konce roku 2014.
Jsme moc rádi, že se nám alespoň nějaké nábory vydařily a můžeme mezi námi přivítat tři nové členy. Snad si na
nás brzy zvyknou a bude se jim u nás líbit. Rádi bychom
uvítali ještě několik dalších posil, pokud o někom víte,
neváhejte a přiveďte ho! Skauti si tento měsíc ujasnili své
družinové funkce a s Vlčaty si zopakovali jak se třídí odpadky. Z 95% se zjistilo, že všichni v domácnotstech třídí
odpadky, za což si zaslouží pochvalu. Družinový závod
vyhrála Taira s 1762 body a na druhém místě skončilo
Minamoto s 1205 body. V říjnu nás čeká příprava Akademie, tradiční závod Rallye Kadislavka na který letos
zveme rodiče i bývalé členy a jako poslední nás čekají
Podzimniny. Více informací o Podzimninách dodáme co
nejdříve. Přeji příjemné počtení Orongongu.

Plán akcí kluci

2.10. Oddílovka
Od 17:00, pro Vlčata do 18:30 a pro skauty do 19:00. S
sebou povinné věci na oddílovku.
9.10. Družinovka
Sraz v 17:00 v 7D. Konec pro Vlčata v 18:30 a pro skauty
v 19:00. S sebou povinné věci na schůzku.
11.-12.10.  Kadislavka + (brigáda)
249. výprava-oslava 18.let Oronga. Sraz v 8:40 na Smíchovském nádraží (bus 321), návrat v 16:30 tamtéž, na
výpravu letos zveme rodiče i bývalé členy. S sebou jídlo
na celý den, nováčci 80kč na dopravu, kterou zaplatíme
společně. Brigáda bude od 9:00 do 13:30 v 7D. Nezapomenout pracovní rukavice, oblečení a jídlo.
16.10. Akce mimo
Informacme dodáme na schůzce.
24.-29.10.  Podzimniny
250. výprava. Sraz v pátek v 17:30 na Hlavním nádražído Červené vody), návrat ve středu v 16:13 tamtéž. S sebou povinné věci na vícedenní výpravu, spát budeme
ve škole na podlaze. Cena 900kč pro každého, nějaké
kapesné na pití k večeři.
30.10. Schůzka
Sraz v 17:00 v 7D. Konec pro Vlčata v 18:30 a pro skauty
v 19:00. S sebou povinné věci na schůzku. Po schůzce je
možné, že bude krátká rada pro Rovery a vedoucí.

Černá Listina

Jelikož během měsíce někteří skauti nestihli zaplatit paušání
poplatky, tak se jim to v Orongongu snažíme připomenout.
Jedná se o:
Pártyman 1000kč Chopper 1000kč Kuře doplatit 750kč
Honza S. 1000Kč Chytač doplatit 750kč Nazy 1000kč

Putování . . .

v ZOO . . .

Železnice
Ahoj, našli jste všechny chyby? Mám pro vás novou
hru. Nakreslete mi jak bude vypadat vaše auto na
Kadislavku, doneste ho na výpravu a společně ohodnotíme to nejpěknější fáro. Pro
výherce bude odměna!!!

Tak co, jaký bude?

Vítám vás opět u rubriky Železnice. Tak už máme první měsíc školy za sebou a před námi je výprava Rallye
Kadislavka, naše tradiční výprava, před 18ti lety to byla
1. výprava našeho oddílu, letos bude 249. Jsou zváni
rodiče i bývalí členové, doražte všichni, bude sranda. A
i když vám to nepřijde, i okolí této výpravy, respektive
doprava na tuto výpravu je spojena s krásnou tratí. V
tomto čísle se tedy budu krátce věnovat trati č. 210, linky S80, t.j. z Prahy do Dobříše. Při výjezdu z Prahy vypadá obyčejně,až ošklivě, avšak za Vraným nad Vltavou už
se vše změní a vjíždíme konečně do přírody. Následují
zastávky Skochovice, Měchenice a Klínec, kde 11.10.
2014 vystoupíme a nedaleko se bude odehrávat naše
Rallye Kadislavka. Zastávka Klínec je velmi zvláštní – stojí totiž uprostřed lesa a je považována za jednu z “nejlesnějších” zastávek u nás a je tudíž na znamení. Blízko
se nachází i Klínecký tunel, je docela krátký, prošli jsme
ho na jedné výpravě, když byla výluka na trati. Osobní
vlaky zde provozují České Dráhy, není zde elektrifikace,
jezdí se zde tedy na diesel, konkretně jde o dieslové
jednotky řady 814 (Regionova), nebo Přípojné vozy Btax
780 podobné motoráčkům Orchestrion nebo také Šukafon řady 810 tažené malou dieslovou lokomotivou řady
714. Tak dost kecání o vozidlech a řadách, ostatně, vše
uvidíte na 249. výpravě, na podzim je to tam nádherné,
tak doražte . Fotky trati pro zájemce z okolí zastávky
Klínec najdete zde: http://www.pacifikem.cz/?inc=210_
kli_foto&foto_id=2 Těší se na vás.

