
Zápis z Parlamentu číslo 353 z Letní expedice 24. 7. 2018 

 
Přítomni: Kuba, Hans, Syky, Pepa, Barča, Martinka, Lucka V., Anička, Láďa, Péťa 
Zapsala: Lucka V. 
Příští parlament v neděli 2.9. od 15:00 v čajovně 
 
Družiny 
Mladší - Máca, Anička, Pepa 
Starší - Jára, Syky, Martinka 
Družinovky obou družin domluveny jako loni - na středu 16:00 - 18:00 
Družina pro velký - výlety cca 1x za měsíc (čundry, výsadky atd.) 
 
První oddílovka 20.9. 16:00 - 18:00 na Cimrmanském 
Odhlasovali jsme přesunutí dalších oddílovek na pátky - Mohlo by chodit více dětí (čt. mají 
jiné kroužky); mohli by jsme je spojovat motivačně víc s CEH a navazovat na víkendové akce 
 
CEH 
Hlavní guru - Hans 
Motiv - doručování zásilek po ČR a Evropě - propojit s Přeběhem 
 

AKCE roku 2018/19 - tradiční 
Přeběh - kontaktovat Hopa 
ZC Podzim 26. - 30.10.18 
Vánoce - 14. - 17.12.18 
ZEX - 1. - 10.3.19 
ZC Velikonoce - 18. - 22.4.19 
LEX 2019 - návrhy: Kočovný tábor, cyklo tábor (výlety) 

• místo: Novohradské hory, Zahraničí (Německo, Slovinsko, Ukrajina, Polské beskydy, 
Slovensko, Rumunsko) - NUTNÉ vybrat nejpozději do konce roku 2018 

• část pro děti - cca 10 dní; i část pro velké 
• termín NUTNÉ vyřešit do konce 10/2018  
• organizaci rozdělit mezi všechny - ne jen jeden organizátor, nefunguje to a sám je 

pak otráven !!! 
Letní prázdniny od 29.6.2019 - v září 2018 už by jsme měli začít řešit další léto 
 
Další domluvy 
• Úplné vynechání mobilů - NE, jen děti ale všichni - hlavně před dětmi; ale taky na 

parlamentech atd. 
• Premiér vede parlamenty - dobrovolné zvolení 
• Společné tvoření akcí - všichni každou - rozdělení úkolů na menší části 
• Mezioddlílový víceboj - stejně jako loni - nebudeme se účastnit všeho, kdo chce může jet 

s jiným oddílem; chtěli by jsme jet na vyzvědače - líbí se i dětem; některé hry (gorka 
morka atd.) si můžeme zahrát samy v rámci oddílových akcí 

• Komunikace s Rodiči - dávat víc vědět o možnosti zapůjčení vybavení na akce (aby se 
nevymlouvali na vybavení) 

• zveřejňovat fotky z akcí (na stránkách, fb) - z každé něco, aby jsme byli vidět, dobrá 
vazba s rodiči 

 

Hodnocení LEX - stálá část 
+            - 

> děti byli celkem parta    > moc prostojů 
> společné organizační večery, zvládáme  > spolupracovat víc na přípravě, častěji 
 se domluvit a improvizovat    > poslední dopoledne o ničem 



> děti se ve volných chvílích sami zabavili   > dlouhá příprava divadla 
a nedělali moc kraviny     > nevyužit potenciál místa, okolí 
> pojetí stálého tábora     > neumíme stálé tábory - 
připravovat 
> pěkné místo, základna mile překvapila  > nebyla hlavní autorita, chyběli vedoucí 
> užili jsme si noční hru (děti i velcí)   jednotlivých dní 
> pěkné hry      > často jen týmové a soupeřivé hry 
> specifické tábory - na klasický    > malé zapojení táborové hry  
jako pro městské děti 

• hra- výměna identity - líbila se nám, ale byla i dost náročná; zjistili jsme o sobě 
některé pohledy ostatních → chtěli by jsme ji zopakovat na některé akci spíše pro 
velké, všichni to musí brát jako hru 

 


