Rádcák 7.9.2017
Zúčastnění: Skup, Láďa, Máca, Lucka, Péťa, Martinka, Pepa, Jára
Družiny: Stávající a starší děti - st. 16 - 18, vedoucí Máca, Pravé ruce Honza L a Jára
   Nové a mladší děti - st. 16 - 18, vedoucí Lucka V., Pravá ruka Pepa
Přihlášky do oddílu papírově - Lůce nebo Skupovi (děti dávají rádcům i s penězi) do
11.10.2017;  zápisné:   1 250 Kč nové děti
              1 050 Kč loňské děti (sourozenci)
                 850 Kč rádci a ostatní
CEH - cesta kolem světa po stopách lidí (oddílový rodokmen)
1. oddílovka v Londýně (Anglie)
- vždy během oddílovky se vyhlásí “challenge” které se vyhodnotí na další oddílovce a
odmění do hry
Harmonogram roku
Září - seznamování (bude 1 družinovka, 1 oddílová akce)
Říjen - Vybavení - batoh, KPZ, Lékárna (základ zdravovědy)
Listopad - Stromy, Příroda, Rostliny atd.
Prosinec - Ohně, vaření
Leden - Stopy, ohně na sněhu
Únor - uzly, turistické značky, lyže (ZEX)
Březen - orientace, mapy, přístřešky (přežití)
Duben - kolo, sporty
Květen - šifry, komunikace
Červen - vyvrcholení hry + co bude potřeba, opakování a využití všeho
HORÁC > uzávěrka do 15.9.
Redakce - Pepa
Tisk - Lůca ? , Skup
Kostra - Stránka rodičů (Skup); CEH (Péťa, Láďa); Družiny (rádci 1. seznámení s rádci, další
měsíce náplň družinovek); o akcích minulých (LEX do zářijového? Honza L., Anička?), o
akcích budoucích (teď ZC Lucka V., zářijový výlet Láďa), článek k činnostem z
harmonogramu (Batoh, balení - Skup), úvod, plán akcí, závěr, (Pepa) písnička (Láďa, Pepa),
Hry dvojstránka (Pepa, budou se na oddílovkách odměňovat odevzdané) + další příspěvky a
nápady :)
Akce
Výlet sobota 30.9. - i pro rodiče dětí; Láďa vymyslí kam, dá info do 13.9., (Lucka V.
doprava, Máca hry když bude potřeba)
ZC Kounov - Lucka V. doprava, Martinka Jídlo (jídelníček, nákup), Honza L. výlet páteční
Úkoly
Náborový leták na web - Láďa
Probrat fotky k prezentaci na web - Martinka

