
Parlament číslo 343 29.září 2017 

Účast: Skupik, Denča, Máca, Lucka V., Martinka, Láďa, Péťa 

Družiny a ostatní vedoucí 

Máca – 10 dětí 

Lucka – 5 dětí 

Anička by ráda vedla s Luckou a Pepou 

Družinovka proběhla dobře, vymyšlený název a pokřik, bylo se i venku v lese 

Komunikace s rodiči pomocí e-mailu – zasílání Horáce, článků o akcích apod.  

Martinka bude dělat jen nástěnku 

Akce 

30.9. Jednodenní akce – půjdou Rozárka s tatínkem a kamarádkou, Lucka, Máca, Láďa, Péťa, Bělča, celkem cca 10 

osob 

5.10. Oddílovka – 10 minut bažina, 5 minut pokřik, 30minut chyť si svého Vikinga, hra na barvy, časopis, bitva polštář 

15.10. odpoledne Běh JC – pořádá Hop, zaurguje Skupik na článek do Horáce 

26-29.10. ZC Kounov – pojede Skupik jen čtvrtek, Máca s Dádou na celou dobu, Péťa od pátku, Láďa od čtvrtka večer, 

Martinka celou dobu, Lucka celou dobu, Honza L. asi do soboty 

nákup jídla po družinovce ve středu Lucka  

Jídelníček, vlaky – nákup jízdenek, článek do Horáce 

Skupik – program na čtvrtek odpoledne, ubytování s Petruchou dořeší Skupik 

Honza L. – páteční výlet 

Láďa, Péťa – sobotní výlet, program  

Neděle – úklid 

Program motivovat na Island, vikingové, cílem bude získat a vyrobit si prak, vzít štíty, noční hra Vyzvědači, závod lodí, 

vzít pálavu 

Cesta vlakem Lucka, Honza L., Martinka 

11. – 12. 11. Brigáda na Opárně – článek do Horáce Skupik 

16.-19.11. Vyzvědači v temných uličkách – článek do Horáce Péťa 

15-18.12. Vánoce na Hrádku 

Leden Florbalový Turnaj 

24.2. – 3.3. ZEX Janov 

29.3. – 2.4. Velikonoce 

Květen - Přejezd 

Červen – Závěrečná hra 

Červenec - letní tábor – asi stálý na 14 dní a pak 7 dní puťák  

 

Horác  

Janča napíše článek na téma měsíce – listy, stromy  

Článek rodičům Skupik 

 

 



 

Přejezd termín 27.4. – 1.5. 

Trasa : Kladno – Paříž (Vitry) – cca 1200km za 80h 

Trasy udělá Jára 

Projekt Lucka V. hotový 

Dotace  

Zkusíme Středočeský kraj, město Kladno, 

Sambar asi ne, budou investovat 

Etnetera zjistíme  

Zkusíme zjistit cenu za autobus Pohl – zavolá Skupik  

Plán jet třemi auty (9míst) a střídání skupin, řidiči apod.  

Zjistit možnost připojení vozíku za auta   

 

Zápisné – info v časopise 

Do 12. října přihlášky a peníze !!!   

 

Úkoly 

Smlouva Noviny – TRVÁ - zjistí Skupik, nemáme nazpátek naše kopie 

Treninky – Skupik domluvit s Filipem 

Klíče – zjistit kdo jaké potřebuje do oddílovky, kdo má a nevrátil, vrátit 

Třídnice – Skupik dodá do oddílovky rádcům 

Převlek na oddílovku Viking – Láďa se zeptá Renaty 

 

Další parlament pátek 29.9.  v 17h na Spirále, premiér: Máca 

Zapsal Skupik 

 


