
Zápis z Parlamentu číslo 371 26. 2. 2020 

Účast: Máca, Petrucha, Šachy, Bára, Kuba, Anička, Skupik, Lucka P., Jára, Péťa 

Zhodnocení minulých akcí  

Oddílovka – líbilo se: odlévání stop, děti to bavilo 

Nelíbilo se: málo dětí, jedno dítě odměny za razítka 

Akce pro Velký – líbilo se: debata v sobotu večer, proměna rolí, výlet, 

Nelíbilo se: příště zkusit jiné místo než Petruchy chata – nevyšlo jiné místo 

Akce Budoucí 

Výlet 29.2. Třtické rybníky – bude, info v Horáci 

Oddílovka 6.3. – Máca a kreativní – pomůže Bára, Šachy 

ZEX – 7-14.3. bude, přihlášky do 12.2. Lucka, Kuba, obeslat staré roháče 

Výlet 28.3. Přes mlýny a ukončení na Vysokém vrchu – podívá se na Proškův mlýn z 16.století – 

domluva přes Mariána 

Oddílovka 3.4. pořádá Kuba - Příroda (Ekologie, Rostliny, Přístřešky, stany … atd.) 

Velikonoce 9-13.4. Láďa, Péťa a Bára v Dědově – výlety, cena 950,-Kč 

Oddílovka v květnu nebude !!! 

Výlet 16.5. 

Voda 29-31.5. Jára, Skupik pořádají a chceme Ohři 

Oddílovka 5.6. pořádá Skupik - Příroda (Ekologie, Rostliny, Přístřešky, stany … atd.) 

Závěrečka 19-20.6. Nápad ukončit ji na pozemku v Podlešíně u Lucky – možnost udělat promítání Jára 

LEX – 1-11.7. Orlické hory, 1-4.7. v chatičce junáků v Novém městě nad Metují (ubytování 

170Kč/noc), následně puťák s doprovodným autem(130,-Kč/noc), děti do 6ti let zdarma, cena 

2300,-, sleva pro sourozence 1700,-, lidi mimo oddíl 2600,-Kč, 

další štáb k LEX na konci května – schůzka pro Rodiče k LEX 20.5. od 18:30 na @ 

Úkoly na LEX: 

Ušití malých sáčků ze starých látek 15ks – Máca, Lúca se nabízí 

Výroba dřevěné truhličky – 2ks Jára, dřevo může poskytnout Skupik 

Zkusit jídlo od Oetkera – Skupik – úkol trvá !!! 

Paintball 2.5. akce pod čarou pro vedoucí – zájem má Kuba, Bára, Šachy, Skupik, Anička - pojedeme 

Horác v květnu se předá na první družinovce 6.května – nebude oddílovka 

Klubovny – seznam co a jak v samostatném dokumentu 



Oddílové tradice 

stanovit cenu na možný odprodej lidem triček a šátků – Skupik úkol trvá 

hromadná objednávka triček pro členy oddílu – výběr triček do konce února – nikdo nic 

nechtěl 

objednat samolepky – Lúca 

Materiál 

půjčování materiálu - ceník Jára úkol trvá 

Seznam materiálu dát na sdílený disk pro pořadatele akce – Jára s pomocí ostatních 

Zapsal Skupik 

Další parlament 25.3. od 18:35 na @, premiér Petrucha 


