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Účastníci: Weasy, Dan, Fokolik, Lucka F., Jára, Láďa, Skupik 

Družiny 

 

Rychlé Koblihy - tradice oddílu, tělocvična, co se dětem líbí, co ne - náplň družinovek, hraní na kytaru  

Bodlinky - vánoční tradice, oddílové tradice, hraní her,  

Sirotci - parní lodě - výroba, zkoušení na rybníku, vánoční a družinové tradice (hledání větve, výroba hvězdic, 

pouštění svíček), rozdávání dárku ? dopředu vylosovat jméno na předchozí družinovce.  

Vánoce na Hrádku 2014 

 

+ výlet  

+- dělání salátu dopředu  

+ salátu akorát a dobrý  

+ Konrád 

Poděkování od Bociho za pomoc s přípravou: Míra, Míla, Poustmen, Zlata, Žužu, Zuzka, Kadinka, Skupik, 

Boule, Lucka V., Lucka F., Kofolik, Přéma, Syky, Dan, Honza, Pepa, Jéňa Bůček, Krtek, Weasy. 

Plán činnosti na leden 2015 

 

9.1.2015 - 10.1.2015 Dršmaš  
23.1.2015 - 25.1.2015 Psí zub - družinová akce Sirotků 

23.1.2015 - 25.1.2015 - Sněm Asociace Turistických oddílů mládeže ve Zlíně  

30.1.2015 - 1.2.2015 Lyžování ve Steinbachu - stejná chata jako loni. 

Odjezd: V pátek 30.1.2015 v 18 hodin od Spirály. 

Návrat: V neděli 1.2.2015 v 17 hodin ke Spirále.  

S sebou běžky. Řidiči vítáni. Možnost jet ráno na mlýn.  

1-7.2. Zimní expedice 2015 Kusalíno - oblíbené místo pro lyžování na běžkách. Přihlášky do 21.1.2015. V 

případě, že by chtěl někdo na Steinbach i na Kusalíno je možnost dojet v pondělí ráno na Kusalíno. 

12.2. - Oddílová schůzka na Spirále. 

13.2.2015 - Maturitní ples Weasy - jste zvaní. 

V případě, že by chtěl někdo na Steinbach i na Kusalíno je možnost dojet v pondělí ráno na Kusalíno. 

Úkoly 

 

Zprovoznit Zvířátka - Veverčák má podklady.  

Nápad na to, jak dostat děti na akce - například Zoo, jednodenní akce, půldenní.  

Zjistit účast na akcích - Dršmaš do oddílovky 10.1. , Kusalíno do 15.1.  

Weasy sdělení: Weasy od února nechodí na družinovky, chodí do práce. 

Kofolik - nemůže chodit na oddílovky. 

Celoroční etapová hra - nápady žádné. 

Zapsal: Skupik  



 

 


