
Parlament číslo 347 24.1.2018 
 
Přítomni:Anička, Martina, Kuba S., Pepa, Lucka V., Petrucha, Láďa, Máca, Péťa, Skup, Jára 
Premiér: Anička 
 
Hodnocení akcí: 
 
Oddílovka 4.1.  

 lezení po horách (hra), akční terén při hře 
 hra mohla být delší, nebylo přehledné kdo je kněz a kdo bůh; nestíhalo se vše (ohně 

byli odfláknuté),  
 popřemýšlet zda dělat jednu dlouhou hru, nebo více malých… propojení cesty a lidí 

(chalange) se ne vždy podaří; v zimě připomínat baterky na oddílovku 
 ztratila se koncepce družina proti družině…. koncept o jedincích.. hodnotit do CEH, 

nebo kolektivní (teamové hra) 
 starší hendikep vůči malým - pro mladší děti něco složité na pochopení 

 

Horác  
od února tiskne už Petrucha 
psaní článků - u každé akce se domluví člověk, který to pak napíše 
Steinbach píše Lucka V. 
 
Planování akcí: 
Steinbach - 26.1.- 28.1. 
Sraz 17:30 u spirály 
Auto Lucky V. - Kuba S., Barča, Pepa, 
 
Příprava únorové oddílovky 

 již se vymýšlí, zakomponování stop 
 připravuje Kuba S., Jára, Máca 

 
ZEX - 24.2. - 3.4. (so - so) 
na celou dobu Lucka V., Kuba Sl., Bára, Anička , Max, Petrucha s Adámkem 
budou se brát běžky 
určitě se rušit nebude 
budeme bobovat, půjdem na běžky - závody, stolní hry, bazén (vzít plavky!!), hudební 
nástroj, sněžnice? karimatky nejsou potřeba 
Lucka V. napíše email KOPru - budem rádi za každého účastníka 
článek do časopisu se seznamem věcí 
 
Velikonoce 29.3. - 2.4.  
tajné místo  - zamluveno (bude odtajněno v březnu na oddílovce) 
pořádá Jára 
v horáci únorovém i březnovém horáci článek 
bude poklad 
 
Přejezd  
hlavní organizátor Lucka V. 
více info viz. zápisy ze štábů 
další štáb je 14.2. od 18:15 
 
 



Voda 18.-20.5. 
organizuje Martinka a Anička 
akce pá + sobota program na souši  
neděle na vodě 
 
Závěrečka CEH 15.-17.6. 
 
Poslední družinovky 20.6.2018 
 
Půjčka oddílu Káďovi s Kádinkou 
požádali oddíl o cca 400 000 kč - rozhodne se na příštím parlament 
je potřeba popřemýšlet co chceme dělat s naspořenými financemi - nové prostory?? 
 
Klubovny příští rok ????? 
zůstat ve Spirále ?? 
Být pod Labyrintem?? 
Podívat se na prostory? chatičky… zahrádky…. Kladno, dostupnost bus 
 
Školení vedoucích táborů 1.-3.6. 
Pepa jede 
 

 

Další parlament 23.2. od 17:30 u Járy (ul. Dánská 2275) 
příští premiér je Pepa 
 

 


