
 

Zápis z Parlamentu číslo 354 v Čajce z 2. 9. 2018 

 
Příští parlament 30.9. 18:00 ve spirále 
 

 

Přítomni: Syky, Honza, Martínka, Lucka V., Péťa, Láďa, Jára, Skup, Hop, Barča, Petrucha, 

Boule + Boulička, Pepa, Kuba  

Zapsal: Syky 

Premiér (určuje témata co se probíra a dohlíží na chod samotného parlamentu) tohoto 

Parlamentu: Honza  

 

*Zaštiťování neznamená celkové organizování pouze se dohlíží aby se akce podařila, 

může/musí si říct nebo zaúkolovat ostatní aby se dotyčný z toho nezbláznil. 

 

Hodnocení akcí: 

 

Puťák: 

Pro: Dobré místo, Kemp s koupáním, Sauersack, Verča s Markem, Závěrečná večeře + 

večer, parta utužení, Parlament, uvolněná atmosféra  

 

Proti: Nebyla rozhledna 

 

 Závěrečná akce: 

Pro: improvizace (bez klíčů) nebo celkově, odměny, Muzeum, oběvení vodních pistolek. 

 

Proti: zavřený zámek (kvůli svatbě) a park 

 

 

 

 

Oddílovka: 

20.9. ve 16:00 Cimmrmanské náměstí 

Pozvánky se budou dělat ( Honza obepíše jak to vypadá aby to pasovalo s celoročkou, 

pošle Járovi ) 

 

 Celoročka: 

-Honza pořád vymýšlí 

-Velký plán, vytiskne se 

-Figurky: Špendlík s vlaječkou možná s fotkou? Na první oddílovce by udělala fotka, ti co -

nebudou musí dodat nebo dofotit 

-Inspirace ze hry Kamionem po Evropě 

-Název: Česká Pošta, Roháčovská pošta, Kurýr po čechách 

-jednou za dva měsíce výlet do místa ( místa známá z Roháčů )  

-nést fyzickou zásilku? Balíček/y? první hra na oddílovku 

-každý třeba vyzvedne něco na první oddílovku? Z toho nějaká hra. Nějaká obálka nebo 

něco co neuvidí dokud to nerozbalí. U někoho nějaká forma řetězce na třech nebo více 



 

místech. Říct Stěně, krám, Labyrint, Íčko, les? Sýkorovi,  Slěťák ne za ním (moc partiček 

dospívajících)? něco z toho. Místo záleží na Družinkách? Říct tajné heslo. Na každém místě 

dostatek pro všechny. Můžou jít na každé místo nebo jen na jedno  

 

Družinovky: 

-malá skupinka Středa 16:30 - 18:30 Syky, Máca, Anička 

-velká skupinka Středa 16:30 - 18:30 Martínka, Jarda, Kuba 

-Oddílovky Pátek 16 - 18  

- do 17.10 zaplacení přihlášek musí být v Horáci 

- mailovat s rodiči (máca pry není mail typ) 

-  

 

Horác: 

-Tisk: Petrucha (pouze do úterý do večera jinak se netiskne) 

-Časopis: Péťa Šéf řekne kdo co píše *nesmí se odmlouvat* 

-uzavírka týden před oddílovkou!!  

- přihláška do oddílu 

- uniformní na akce  

 

Článek o přejezdu: 

- zpětné ohlédnutí 

- Lucka V. napíše 

 

Lůca si bere zase FB na starost (potřebuje jakoukoliv fotku co kdo nafotí na akcích, 

družinovkách atd...) 

 

 Akce o kterých mame cca představu: 
 

Jednodenní výlet: 

-termín: 6.10.2018  

-někam jít tady v blízkém okolí?, Lužná?, Šárka,..... 

-Zaštiťuje: Petrucha 

 

Započtovka: 

-Zaštiťuje: Jára 

- Místo: Pardubice (Perníkov) 

-Podzimní prázdniny 26-30 

 

Přeběh: 

-zatím 8-12.5.2019 

- pokud zahraničí tak do konce Října říct zemi/ě Lucce Bouli 

- Honza nápad z trojmezí (Č, S, R) do Záhřebu 

- Zaštiťuje: Hop a Honza 

- Tréninky? Aby to lidi vůbec zvládli..... 

- závod s tématikou celoročky? 

 

 



 

Vánoce: 

- Zaštiťují Fórek s Madlou 

- 14-16 Prosinec  

- padali nápady jak přimět lidi aby zůstali déle aby nepřijeli jen na jídlo a pak pryč :-) 

- konec v neděli  

spidermanova bašta, NE bramborová kaše, atd...- konrád z Pátka na Sobotu 

- lepší je nakoupit všechno najednou a nic nenosit (suroviny na společné jídlo) 

- přinést samozřejmě cukroví dárky atd… 

- guláš s chlebem, čoko müsli s mlíkem když už prostě musí být čoko jinak ne radši, kuskus,  

- svařák se přiveze pouze na připití ostatní “chlast” každý sám 

-  

  

Listopad: 

- vyzvědači 

- družinová akce 

 

 

 

Běh Járy Cimmermana: 

- 14. Října 

- Hop potřebuje lidi na prezenci!! 

 

Den Stromů: 

- Boule připravuje 

- 21. Října 

- čas se upřesní nejspíš odpoledne od 1 do 4 cca 

- Jára by chtěl s Družinou třeba i Rodiče? 

- Boule potřebuje kohokoliv na pomoc na kontroly atd... 

 

Velikonoce 

- chce je Zaštiťovat Láďa 

- 18- 22 Dubna 

 

Akce Opárno 

● 25-27 ledna  

● Výlety po okolí  

 

LEX 
- nápad na Kočovné kmen kombinace puťáku a stálého tábora 

- Dodávka která by zařizovala zázemí 

- 29-12 Července  

 

 

 


