
Parlament číslo 323 30.8.2015 v čajovně  

Účast: Skupik, Denča, Lucka F., Fórek, Honza L., Dan, Pepa, Honza M., Syky, Láďa 

Družiny: 
- Denča + Pepa + Syky 
- Honza L. + Dan +Martinka S. – asi středa 
- Honza M.+ Jára – asi pondělí – příchod zbylých dětí z družiny od Ládi, kteří mohou pomáhat 
částečně s vedením 
-kdy budou družiny, se rozhodne, na první oddílovce, případně na náboru, až budou rozvrhy ze školy 
 
Plán činnosti družin: 

Říjen – jak funguje oddíl (další náležitosti), codex 
Listopad – balení kletru, co s sebou na akci 
Prosinec – poznávání hradů a zámků, vánoční tradice 
Leden – základní uzle, tvoření her a jak je tvořit 
Únor – turistické značky, pravidla slušného chování, oheň na sněhu 
Březen – jízdní řády, přístřešky, základní přežití v lese 
Duben – druhy ohňů, vaření 
Květen- základní pohybových dovedností, poznávání kytek 
Červen- šifry, orientace  
 
Třídnice:  
Zůstanou zatím papírové 
  
Docházka dětí: 
- Více než 75% účasti za rok na akcích/ družinovkách – sleva na zápisné na další školní rok 200,-Kč 
- Méně než 50% účast na rok na akcích / družinovkách – příští rok již nevezmeme do oddílu 
- 100% účast na družinovkách + na oddílovce + na jedné akci za uplynulý měsíc – sleva 20% z ceny 

všech akcí v následujícím měsíci 
 
Jednodenní výlety během roku: 

- Lužná u Rakovníka (říjen) 
- Zoo (listopad) 
- Vysoký Vrch 
- Záplavy  
- Neviditelná výstava 
- Techmánie 
- Aquapark  
- Hrad Jenčov 

 
Plán akcí: 
Den Otevřených dveří – nábor 8.9. 2015 – od 16h příprava pro veřejnost od 17h do 19h 
První oddílovka 10.9. nad Motyčínským lomem 
Cestopis a promítání z LEX Rumunska – 1.10. po oddílovce v 18:30 
Výlet Lužná u Rakovníka 10.10. 2015 
Běh JC 11.10. 2015 – akce pro veřejnost 
Jednadvacítka 16. 10. – 18. 10. 2015 - možná 
Den Stromů 18.10. 2015 – akce pro veřejnost 
Zápočtová cesta 28. 10. – 1. 11. 2015 



ZOO – 7.11. 2015 
Vyzvědači 20. 11. – 22. 11. 2015 – asi – Víceboj TOM 
Vánoce na hrádku 18. 12. – 21. 12. 2015 
Dršmaš – 9.1. 2016 – asi – víceboj TOM 
Výlet jednodenní – leden 2016 
Výlet jednodenní – únor 2016 
Oslava 30 let oddílu – začátek března 2016 
Výlet jednodenní – březen 2016 
Velikonoce 24-28.3.2016 
Výlet jednnodenní – duben 2016 
Pochod za Drakem – 24.4. 2016 
Gorka Morka – 7.5. 2016 – asi – Víceboj TOM 
Železný tomík  14. 5. 2016 
Jednodenní výlet – konec května 2016 
Pleskoty – 3-5.6. 2016 – asi – víceboj TOM 
Závěrečná akce – konec června 2016 
Letní tábor – 3 + 4 týden stálý tábor, pro zájemce potom týden putovní 
 
Před akcemi víceboje – trénink na jednotlivé akce  
Trička z Víceboje pro lidi, kteří se zúčastnili v loňském roce alespoň 2x  
 
Poznatky z LTŠ- Honza L., Dan – bylo to skvělý  
Honza má přeplatek za LTŠ – platil oddíl a platil sám Honza  
 
Oslava vznik oddílu (začátek března 2016) – Kdy? Kde? Kolik lidí? Promítání filmů, občerstvení, i pro 
veřejnost ?, hry, překvapení, dort, KULTURÁK? Ples? Sehnat kontakty na lidi, co prošli oddílem a staré 
fotky 
 
CEH  
Láďa zkusí udělat mezidružinové bodování z dovedností, které se během měsíce děti učí. Bodovat se 
budou jednotlivé dovednosti na družinovkách.  
 
Horác  
Pepa stále šéfredaktor  
 
Na Spirále nás má na starosti Filip !!!  
 
Nábor:  8. 9. 2015 
Co se bude dělat?  
Hry venku vevnitř – Láďa, Lucka 
Prak – Honza L. – plechovky zajistí Skupik 
Prezentace na promítání – Fórek 
Šifry- Pepa 
Turistické značky – Denča 
Síť – lanové lávky – Jára, Honza M. 
Mluvení s rodiči, info o oddíle - Skupik 
 
Vyúčtování akcí 
Lucce dovalit účty z akcí z loňského roku – Jára, Láďa, někdo další ? 
Účty – schraňujte účty, ať máme možnost dostávat do oddílu peníze 
Ze všech akcí, co děláte vždy vyberte účty / vstupné a předat Lucce !!! 
 



Zapsal Skupik  


