
Parlament číslo 348 23.února 2018 

Premiér: Pepa 
Účast: Skupik, Jára, Pepa, Martinka S., Anička, Lucka V., Petrucha, Máca, Káďa 

 

Hodnocení akcí 

Stainbach  

+ super, líbil se 

- málo lidí z oddílu 

Oddílovka 

+ hra se stopami, vlak 

- pozdní konec 

 

Družiny 

Máťa a Terka – volání na družinovku – je to problém, občas dřívější odchod – říci dopředu vedoucímu družiny 

 

Akce budoucí 

Srpen poslední víkend 24-26.8. – Němci na mlýně, jedeme tam. 

Oddílovka 8.3.  

Zimní expedice  

Velikonoce – zajištěno ubytování, místo je tajné. Čtvrtek dopoledne – pondělí. Pořádá Jára, najdeme poklad ?   

NON- STOP Přejezd – porovnání ceny autobusů – vyhrává levnější doprava od Marka Pecháčka. Vlek pořeší Skupik. 

Akce polovoda – 18 -20 .5. – nepojedou Jára, Honza L. – nápad na spojení akce Péťi a její jiné skupiny lidí.  

Pochod za drakem 22.dubna – info bude od Kamila do Kamelotu. 

Den Země 20. dubna – odpoledne, Labyrint by rád chtěl, abychom pomáhali – zapojení dětí !!!  

Den dětí 26. května – Labyrint  

Letní expedice 3+4 týden v Červenci od neděle 15.7., první týden na chalupě Broumov u Tachova, druhý týden 

putovní. Nutnost si udělat HVT.  

 

Půjčka Káďa x klubovna (chatička)  

Zlepšit vztahy s Labyrintem  

Nápad s obnovením nástěnky – znamenalo by to, že by jeden člověk měl nástěnku na starosti a udržoval aktuální. 

Hlasování o zůstání v klubovně na Spirále.  5 pro, 0 proti, 4 se zdrželi  

Půjčka pro Káďu a Kádinku výše 400.000,- s měsíční splátkou 8.000,-Kč. 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Smlouvu dořeší  

s Káďou Lucka Boule.  

 



Horác 

Petrucha posílat Hopovi na web v pdf.  

Uzávěrka do 4.3. 2018 

 

Tradice oddílu 

Posílání na cestu, co to je k čemu to je, nevíme přesně sami, co to znamená a co má dělat kmotr. Domluva na 

zrušení.  

Přijímání – je stupeň k osamostatňování, povzbuzení k dalšímu pokroku 

Codex pro děti, které mají splněnu většinu ze zvířátek, za větší akci, za odměnu apod. 

Zvířátka pro děti, které přijdou do oddílu za první akci 

 

 

Další premiér: Pepa 

Termín: 22.3. 2018 od 17:30 na Spirále 

Zapsal Skupik 

 


