Parlament číslo 341 z 28.června 2017
Účast: Honza L., Dan, Skupik, Martinka Syn., Syky, Máca, Lucka V., Jára, Anička, Pepa, Martina Csab., Lucka Boule,
Terka W., Petrucha
Družiny:
Honza L.
- Program: výroba papírových koulí, pojmy z cyklitiky, bitva se štíty, závěrečná družinovka – oslava, bazén
Jára
-

Kolo – co na něm chybí, a co na něj má být, výroba papírových koulí, vyjížďka na kolech, úklid skladu

Závěrečná hra – hodnocení
-

Líbila, promakaná, byla vidět velká příprava
Hra po městě +++
Nebyli hluchá místa
Využití jen peněz z celého roku
Nevyužití mapy z celého roku
Navázání na celý rok, posloupnost v čase
Přespání na Spirále byla výhoda, mohli se zúčastnit i lidi, kteří nemohli na celou dobu
Na akci 4 děti, co začali chodit na začátku roku

Zhodnocení roku
Diskuze a co dál, jinak
-

Začít znovu psát úkoly do zápisu z parlamentu
Dělení akcí na více jednotlivých úkolů – rozložení na více lidí
Nápady na školení, motivace vedoucích (Hruška, Opárno, akce akční Ládi)

Na příští rok - funkce
Vedoucí oddílu – Skupik je otevřený změně a rád umožní změnu vedoucího
Tréninky – Lucka V. chce dělat, může i Skupik
Družiny: Dan by rád pomáhal s družinou, neví, jak to bude s prací
Anička by ráda levá ruka – malé děti
Honza L. nechce být vedoucí družiny, rád by organizoval akce, může být pravá ruka
Martinka chce pomáhat, ale neví, jak to bude se školou
Máca – dotaz na vedení družiny, budeme rádi
Pepa – pravá ruka, dál bude dělat Horáce
Jára – pravá ruka, s tím, že nemůže na všechny – podle práce
Lucka V. by mohla vést i malou družinu
Lucka Boule – nechce tisknout Horác
Nové děti do oddílu Máťa od Terky, sestra od Honzy L., - vytvoření nové družiny pro 6-8leté děti a pak druhá
ostatní – starší děti
Cílený nábor malých dětí
 Malá družina Lucka V., Jára, Anička
 Větší Honza L. + Pepa + Máca ?

Horác
Uzávěrka Horáce
Syky články do Horáce ze Švýcarska
Hry a odměny za hry
Do Horáce měsíční program, s kterým se bude pak pracovat na družinovce

Akce:
LEX – celkem se protočí cca 20lidí
Setkání na hrádku 11-13.8.
Podzim 2017
Nábor do oddílu na Spirále – prvňáci – zkusit se dostat na tyto schůzky na začátku září (10ZŠ, 7a8ZŠ, 4ZŠ, 14ZŠ) –
může Lucka V., Terka, Jára, Láďa ?
Vzorové odpoledne 14.září
První oddílovka 21.září v lomu
Od října tréninky ve čtvrtek, kromě oddílovky
Říjen – Den Stromů ? asi NE, Běh JC, zápočtová cesta
Listopad – Vyzvědači
Prosinec – Vánoce
Leden – florbalový turnaj
Květen Přejezd
Akce na příští Víceboj nebo ne ? Akce spíše na sebe a vytvářet svou partu.

CEH další rok
Máca měla nápad – tradice
Obnovit zvířátka
Plnit Codex
Rádcáky – znovu zavedení a řešení pouze družin, na parlamentu řešit akce a oddílové věci. Obsah rádcáků: družiny,
mentoring, vedení družin, motivace
Nápad na instruktorský kurz v září – něco co bylo na Opárně před 3-4 lety
Nový pokladník Martinka Csabová – pokud bude souhlasit, řešila by pokladnu, oko, výběr dokladů z akcí. Lucka bude
pravděpodobně příští rok mimo Kladno.
Další parlament na přelomu srpna / září 2018 – viz hlasování na webu.
Zapsal Skupik

