Parlament číslo 319 dne 26.2.2015
Účast: Skupik, Kofolik, Lucka F., Honza L., Míša, Honza M., Jára, Láďa, Přemek, Martinka, Lucka V., Lucka
Boule.
Gabča bude pravděpodobně končit v Labyrintu na konci června. Nevíme, jak to bude s náhradou za Gabču. Kdo
to bude? Snad Macek, ale také nemusí. Nevíme co to pro nás bude znamenat. Je možné, že budou nároky od
Labyrintu, abychom dělali více akcí pod nimi.
Diskuze o hodnotách osobních, oddílu, rádců, vedoucího oddílu.
Diskuze jak dál a co s oddílem.
Jak propagovat akce. Více o nich mluvit s dětmi a rodiči, naučit rodiče, děti chodit na webové stránky a tlačit na
děti, aby se časopis dostal k rodičům.
Informace o návrzích na Letní Expedici nejpozději v prosinci. Na konci ledna je to pozdě. Rodiče potřebují znát
termín kvůli dovoleným.
Informace o akcích více dopředu, to znamená 2 měsíce, asi spíše souvisí s tím, dostat k rodičům informace z
Parlamentu. Horácem a webem, případně e-mailem.

Úkol
Zlepšit předávání informací rodičům a komunikace s nimi - rádci, Skupik
Sepsat dopis rodičům - Skupik

Návrh na akce
Dělat akce jednodenní, půldenní s dětmi i rodiči, každý měsíc jedna. První 12. dubna a pak pochod ke sv. Jiří 25.
dubna.

Web úkol
Web oživit, udělat nový v Joomle, aby bylo přijatelnější a jednodušší administrátorské prostředí - Kofolik, Hop,
Skupik

Plán činnosti na březen 2015 s výhledem na další období
5.3.2015 16:00 - 18:00 Oddílová schůzka - na Spirále
5.3.2015 18:30 - 19:30 Nácvik divadla - na Spirále
13.3.2015 - 14.3.2015 Brigáda na Opárně pro starší - sraz v 17:00 na Spirále, návrat kolem 14:00, cena jen za
dopravu
19.3.2015 17:00 - 18:30 - Nácvik divadla - na Spriále
21.3.2015 Turistický závod mládeže Kralupy - dle počtu zájemců, přihlášky do 15.3.2015. Pak bude ostatní
upřesněno
22.3.2015 10:00 Družinová akce Sirotci - na stěně Kladno
20.3.2015 - 22.3.2015 Družinová akce Bodlinky - Bermudský trojúhelník, info Jára Větrovec
28.3.2015 12:00 - Nácvik divadla na Spirále a pak odpoledne odjezd na Cimrmana
29.3.2015 Cimrman by se divil - hraní divadla v České Lípě, turnaj do Víceboje Tomíků
2.4.2015 - 6.4.2015 - Velikonoce na Hrádku - info u Honzy Lukacka
9.4.2015 - 16:00 - 18:00 Oddílová schůzka - na Spirále
12.4.2015 Akce děti s rodiči - jednodenní výlet do okolí Kladna, proložený hrami, info v polovině března na
webu a na dubnové oddílovce
25.4.2015 Putování za drakem - pochod po stanovištích, kde se plní nejrůznější úkoly, start v Rozdělově u

kostela, konec nad Libušínem u Svatého Jiří
7.5.2015 16:00 18:00 - Oddílová schůzka na Spirále
8.5.2015 Gorka Morka - Kravaře u České Lípy turnaj do Víceboje, informace budou upřesněny na dubnové
oddílovce
9.5.2015 Železný Tomík - Litoměřice závod dvojic v trojboji (loď, kolo a běh)
4.6.2015 16:00 Oddílová schůzka - patrně na Spirále
5.6.2015 - 7.6.2015 Pleskoty v Českém ráji - závěrečný turnaj ve Víceboji
26.6.2015 - 28.6.2015 Závěrečná hra - informace budou upřesněny na červnové oddílovce
1.7.2015 - 12.7.2015 Letní expedice do Rumunska
Letní expedice 2015 - V době parlamentu hlasování 8:3 pro Rumunsko, uzávěrka v ZOO (1.3.)
Zapsal Skupik

