
Zápis z Parlamentu číslo 356 z 21. 10. 2018 

 

Zúčastněni:Petrucha, Martinka, Syky, Péťa, Kuba, Hans, Lucka V., Máca, Bára, Jára 

Vedla : Péťa 

Zapsala: Lucka V. 

Příští parlament: 28.11.2018 od 18:45 ve spirále 

 

BUDOUCÍ AKCE 

ZC Perníkov  

- 16,5 účastníků celkem 

- SO celodenní výlet, NE krátký výlet a hra po městě, PO kratší výlet - pečení perníků 

- Martinka připravuje jídlo požadavky k ní 

- vzít zvířátka, codexy a dát dětem 

- SO večer přijímání - Jára sehnat věci na přijímání 

 

Vyzvědači 16. -18.11. - Jičín 

- na starosti Martinka S. 

- článek napíše Honza L. 

- pojede: Jára (jen so), Martinka, Honza, Kuba, Bára. Anička  

 

Brigáda na Opárně 23.-25.11. 

- pojedou Jára, Kuba, Honza, Anička a Skup ?? 

- Skup píše článek 

 

Brigáda Lanáč - 1. a 2.12. 

- hrabání listí 

- kolečka a hrábě svoje, Macek nějaké sežene 

- odpoledne zahřátí u ohně, buřty - klidně oba dny 

- zaštituje, a kontroluje Lucka V. + sepíše článek 

 

Leden + Únor 

- družinové akce dětí, nějaké jednodenní i oddílovou ? 

- 13.1. oddílová jednodenní akce - víc info Honza L. 

 

1.- 3.2. Vandr pro velké 

- pojedou: Péťa, Petrucha, Barča, Martinka, Honza L., Kuba, Syky, Máca, Jára od so 

odpo, Skup ??, Láďa ??, Anička 

 

ZEX 

- je zamluvená chata?? nikdo se moc nevyjádřil na fb.. Lucka V. zjistí 

 

Tréninky 

- máme nesportovní děti, možná by měli být 

- Máca zjistí čas dětí, je ochotná je případně dělat 

 

 

HODNOCENÍ AKCÍ 

Klíčava  



+  hodně dětí, počasí, byla to fajn akce, rozhledna, zakončení - rozdávání kuliček 

vzájemně s důvodem, buřty a bábovka, zapojení starších dětí - vedení trasy, do vysvětlování 

her, spojení se strašíma roháčema (Hopovic, Gabča s rodinou) 

-          nevzali jsme lékárničku, proražené koleno Zděndy, loňské děti neumí vůbec pracovat 

s mapou a pořádně se nevyznají v jízdních řádech, nebyli na akci rádci !! 

 

Oddílovka 

+ hodně lidí doneslo boty, hra po družinách, kromě začátku nebyli velké prostoje, hra 

poslepu 

-         nevyhodnocení hry, hektický konec, spolupráce Lucky Žákové - nepustila nás do 

herny!!! 

 

DALŠÍ DOMLUVY 

● Sourozenecká sleva - stále jí chceme… ale nevíme kolik je? 25% pro druhého 

sourozence?? 

● Kronika - chceme zase začít psát, bude se vozit na akce, snažit se aby děti 

zapisovali; je potřeba určit kronikáře; novou založí Péťa a vezme sebou do 

Perníkova 

 


