
Parlament číslo 320, tentokrát na hradě 

 

Účast: Skupik, Bocman, Honza L., Láďa, Dan, Lucka F., Syky, Lucka T., Helča, návštěva Krejzy. 

Družiny 

 

Sirotci - odchod Matyáše z družiny do družiny mladší k Danovi a Honzovi.  

Pepa s Bělčou přestávají chodit, proč? Zkusit zjistit u Péti mámy. 

Rychlé Koblihy - bez problémů, program v pohodě, upravuje se hodně dle aktuální situace 

 

Čtení e-mailů od rodičů na dotaz jak jsou informováni o akcích a zda není potřeba něco upravit. 

Nápad poprosit paní Modrovou o nějaký cestopis. 

Web 

 

Nový, jednodušší a přehlednější, spuštění do konce dubna. 

Nápady k webu: přidat kalendář k soupisu akcí, aby bylo hned vidět, co je to za den. 

Facebook - dávat tam informace o akcích 

Rodičům posílat jednou měsíčně informace o oddíle mailem s odkazem na Horác v elektronické podobě. Tzn. 

Dávat Horác na web nejpozději, den po oddílovce !!! 

Časopis Horác - potřeba psát do něj podrobné informace o akcích, nestačí jen datum a info kdo pořádá. 

Noviny 

 

 

Roznos bude obnoven možná v dubnu, určitě v květnu. 

Letní táborová škola moravská 

 

 

Projevili zájem jet Dan s Honzou L. - Skupik je přihlásí. 

 

9.4.2015 - 16:00 - 18:00 Oddílová schůzka - na Spirále 

12.4.2015 9:20 - 16:24 Akce děti s rodiči - jednodenní výlet do okolí Kladna, proložený hrami. Info v 

samostatném článku na stránce. 

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 

 

Zapsal Skupik 



 

 


