Parlament číslo 337 z 23.února 2017
Účast: Anička, Martinka, Pepa, Jára, Skupik

Družiny:
Honza L.: Uzly, proč dětí nechodí na oddílovky – trénink, nevědí o tom, nechce se jim
Pepa: uzly, obraz z oddílovky
Program družin na zbytek roku:
Březen: přežití v přírodě, stany
Duben: vaření, oheň
Květen: netradiční sporty (lakros, frisbí, diskgolf, gorkamorka)
Červen: cyklistika

CEH:
Závěry o dotazníku z oddílovky – asi dobrý, více kladných komentářů

Akce:
17-19.3. Akce pro starší s KOPR
25.3. TZM v Kralupech
V březnu nácvik divadla – na starost si to vezme Nikdo se svým kamarádem Někdo, nápad na divadlo
„Sborovna“ či „Školní hodina“
Zjistit zájem dětí do oddílovky
1.4. Cimrman – divadlo – rozhodneme se na oddílovce po domluvě s ostatními
12-17. 4. Velikonoce v Dědově – info Skupik
6-8.5. Gorka Morka
13.5. Železný TOMík
26-28.5. Pleskoty
24-26.6. Závěrečná akce

Tábor 1-14.7. Beskydy, Polana 4 dny a pak putovní po Beskydech, info Honza L.
Rádcák termíny schůzek: 15.3., 19.4., 17.5., 14.6.

Materiál – dotace
Nakoupíme: 1x Stan 3,5, 2x obal na lékárnu, 1x vařič, 5x bomba, 1xtropiko

Pořádání akcí:
Uzávěrka přihlášek cca 1x týden před akcí,
Nákup jízdenky na vlak 72h před odjezdem
OKO – hlásit Lucce alespoň týden před akcí – organizátor i kdo chce vybrat
Peníze dopředu na organizaci je možné – domluva s Luckou

Školení - trvá
Lana – Jára si udělá kurz na vysoká lana, platí Labyrint, a je již přihlášen
HVT – Dědov 2-4.6. – návrh poslat Přemka, Honzu L. – trvá, mají zájem?
Vedoucí oddílu 7-9.4. – návrh poslat Přemka, Honzu L. – trvá, mají zájem? Nebo i někdo jiný starší 18.
let?
Zdravokurz – kdo si udělá? - trvá
Hospodář – účtování – kdo si udělá? - trvá

Úkoly:
-

Cimrman - Zjistit zájem dětí do oddílovky – rádci
Cimrman – nácvik divadla, domluva po oddílovce - rádci
Nákup materiálu – Jára
Tropiko – zjistit jaké, na jaký stan (rozměrově) – Jára

Zapsal Skupik
Další parlament, hlasování v cca polovině března

