
Parlament číslo 340 24. května 2017 

Účast: Honza L., Dan, Skupik, Martinka, Syky, Máca, Lucka V., Denča, Matyáš, Bělča, Přemek 

 

Družiny: 

Honza L. 

- Družinová akce Honza L. – povedla se, 7 dětí + 5 velkých 

- Program – venku – přežití, stan, oheň, vaření, hry venku, orienťák na Sletišti 

Jára 

- Hraní her  

- Ohně 

- Výroba lodí z polystyrenů, pouštění příští družinovku   

 

Akce: 

28.5. Den dětí – jde Jára, Dan  – lanové lávky nízké  

2-4.6. akční akce od Ládi bude 

24-26.6. Závěrečná akce, možnost spaní na Spirále i doma. Program přes den. Tzn. „něco jako 

příměstský tábor“  

LEX – Honza L., Dan, Syky, Martina Syn, Bára, Kuba Klinger, Sylva, Kuba Slovák ?, Klára Dolejší na část, 

Anežka možná, Anička ? 

- Je potřeba poslat hlášenku, informace dodá Honza Skupikovi/Lucce do neděle po oddílovce 

CEH: 

Výroba papírových koulí 

Oddílovka – připravuje Máca, Martinka, Matyáš, program ohně, sportovní hry, mapa na nástěnce – 

poslední měsíc 

Program družin na zbytek roku: 

Červen: cyklistika 

 

Oko 

Anička 150,-Kč z brigády na Labyrintu – má stále u sebe Skupik 

 

Další rok: 

Debata co bude a jak to dělat 

První oddílovka 21. září 

Den otevřených dveří 14. září ? 

Každý čtvrtek trénink  



Honza L nechce vést družinu, raději udělá 1-2 akce za rok 

Syky je ve Švýcarsku, 

Dan neví, jak na tom bude 

Bělča je pryč 

Martinka může a ráda povede družinu 

Máca povede družinu a chce dělat CEH 

Pepa nevíme 

Přemek chce vést, jde na VŠ, záleží na rozvrhu 

Jára nevíme  

CEH na příští rok – tradice oddílu, rodokmen oddílu (rytíři, přijatý členové, pážata,… ), codex, zvířátka, 

rytíři,…  

Hodnocení družinovek, nová kronika  

 

 

Rádcák termíny schůzek: 14.6. 

 

Časopis – do neděle Pepovi 

Dotace 

Byla nám přidělena dotace na materiál od A-TOM a KČT. Může se nakoupit materiál. 

 

Úkoly: 

- Nákup materiálu – Jára trvá 

- Tropiko – zjistit jaké, na jaký stan (rozměrově) – Jára trvá 

- Mapa Kladna pro Martinku předat – Skupik trvá 

 

Příští parlament bude na konci června 

Zapsal Skupik 

 

 


