
Zápis z Parlamentu číslo 373 29. 8. 2020 

Účastníci: Kuba, Jára, Šachy, Anička, Barča, Skup, Petrucha, Máca, Lucka 
Premiér Anička 
Zapsala Lucka  
 
Plán na rok - činnosti 

• říjen, listopad, prosinec - ZC, Vánoce 

• leden, únor, březen - ZEX 

• březen, duben, květen - Velikonoce 

• červen - závěrečka, LEX 

• Zdravověda - jako BOZP k příslušným tématům, dle potřeby 

• Říjen, Listopad, Prosinec - Turistika (Vybavení, mapy, orientace značky, stany atd.) 

• Leden, Únor - Tvoření (Digitalizace - Foťák, Video; Odlévání stop, pro starší třeba šifry, práce 
se dřevem) 

• Březen, Duben, Květen - Příroda (Ekologie, Rostliny, Přístřešky, stany … atd.) 

• Červen - Vyvrcholení roku, něco na víc (cyklo-družinovka, bazén atd.) 

 
Družinovky 

• Kuba, Jára, Šachy - starší 

• Anička, Máca (1x za 14 dní), Barča - mladší  

• Bod k zamyšlení - prohodit občas vedení - kluk za holku a opačně 

• Max, Mourkovi - oslovit, pozvat na rádcák, začlenit jako mezidružinovou pomoc 

• Honzik Kabát - zkoušet přesouvat na vybití 

• nové děti rozdělovat dle věku (10+ ke klukům) 

• V květnu družinová akce (není žádná velká oddílová) 

 
Jednodenní akce  

• Podmínka pro pořádání v rámci oddílové akce -  musí jet od každé družiny nějaký vedoucí, 
rádci budou mít připravené hry na cestu 

• 16.1.2021, 13.3.2021, 17.4.2021 

 
Tradiční akce 
Podzimní ZC - pá 23.- st 28.10.2020 - návrh Slovenský ráj od Petruchy cena 2000,-, přihlášky i s 
penězi do 4.10.2020 

• Pojištění povinné pro každého účastníka - každý si zajistí sám 

• Děti 10+ mladší po dohodě, plus podmínka fyzická zdatnost; výletování z kempu Podlesok 
(případně od hasičů) 

• cesta na noc pá-so a st-čt - návrat 29.10. brzo ráno  
Vyzvědači - chceme jet, zatím není znám termín (20.-22.11.2020) - Anička, Šachy - seženou si 
někoho 18+ !!! 
Brigáda Opárno - 27.-29.11..2020 - Barča zajistila mlýn, organizuje Jára + Bára 
Vánoce  - 18.- 20.12.2020 - Madla??, Kamil?? - Máca 
Steinbach - zjistit kdy a kam, nebude se krýt s ZEX?? - Kuba, Jára 
ZEX 2021 - 1. - 7.2.2021 Jarní prázdniny, chatu zamluvit so - so (ne) - Jára + Bára - doprava, 
program; Skup zajistí zázemí + jídlo 
Velikonoční ZC - 1.- 5.4.2021 - Láďa - Dědov? 
Voda - někdy začátkem června - Máca, Kuba 
Závěrečná akce - 25.-27.6. 2021 - Anička, Šachy 
LEX - 1.7. je čtvrtek cca 10-14 dní 
 
Oddílovky 
→ zůstanou první možné pátky v měsíci od 16 do 18 hod. 
První oddílovka 18.9.2020 na Cimrmanském - organizuje Anička + Šachy 
první případ - vyřeší se ještě na oddílovce 
pozvánky - vymyslí Šachy, Anička; předat Jardovi, Skupovi (tisk) do pondělí 7.9.2020 
Říjnová oddílovka - 2.10. 



 
Akce pod čarou  
→ velcí pomáhají s organizací, organizuje někdo známý, kurzy ...atd.; nepředpokládá se velká účast 
dětí → nezapočítávají se do celkové docházky 
Dřeviáda na Hrádku 9.-11.10.2020  
Běh JC - 11.10.2020  
Den stromů - 18.10.2020 organizuje Gabča? 
Výsadek - 16.-18.10.2020 
CVVZ - 13.-15.11.2020 
Silvestr - ??? 
Pochod za drakem - 24.4.2021 organizuje Jára? 
FunTOM - 13.-16.5.2021 - setkání vedoucích z různých oddílů, místo konání: Svitavy 
LTŠ - morava konec srpna 2021 - Barča, Šachy ??? 
 
CEH - detektivní oddělení 

• každá družina je samostatný vyšetřovací tým 

• vymýšlí a obstarává Šachy + Anička 

• během roku několik detektivních případů - potřeba oslovit lidi mimo družiny, případně mimo 
oddíl (svědci, podezřelí)  

• každý případ bude mít svou složku 

• lehké a těžké případy 

• za vyřešené případy budou dostávat peníze - děti si je v rámci družiny rozdělí dle aktivity 

• za peníze z CEH se budou dražit odměny na oddílovkách a na závěrečce 

 
Horác 

• Soupis akci na pristi rok (k tomu klidne i lidi, co si kdo vezme) - v zápisu 

• Kdo napise clanek z LEX - nikdo se nehlásí - společná činnost na parlamentu 

• Článek k CEH - Anička, Šachy 

• představení vedoucích v družině (ideálně o každém pár vět a jakou druzinu povede) 

 
Covid19 opatření - v době parlamentu nejsou vyhlášena žádná speciální opatření v rámci 
středočeského kraje, okresu Kladno 
 
Oddílové bodování 

• zelená - za akce pro získání trička zůstává stejná 

• žlutá a červená se ruší 

• modrá - družinovky, věci na družinovky zůstává 

• dořeší se na rádcáku, ještě před první oddílovkou 

 
Klubovna/ Zázemí 

• Od Terky W. info ohledně případné nové klubovny, třeba od příštího roku; dopoledne školka 
Broučci, odpoledne oddíl; pozemek poblíž Cimrmankého v Rozdělově 

 
Hospodaření 

• 900,- ze zůstatku LEX vrátit Lence hotově - posláno 2.9.2020, Kuba si vezme od Lucky z kasy 

• vyúčtování akcí předávat max. do týdne po akci - TRVÁ !!! 

• Filipovi LABYRINT - napsat email - zrušit možnost přihlásit se do Roháči 2. a 3.; všechny 
děti se budou hlásit do Roháči 1. za 1250 Kč; všichni rádci + aktivní lidi mimo družiny platba 
650 Kč do oddílu 

• Terka W. bude pravděpodobně žádat oddíl o půjčku  

 

 


