Zápis z Parlamentu číslo 365 31. 8. - 1. 9. 2019
Účastníci: Skup, Láďa, Šachy, Máca, Jára, Anička, Kuba, Pertucha, Barča, Lucka, Boule
(telefonicky)
Další parlament: 25.9. od 18:45 ve @; premiérem Kuba

Akce
Jednodenní akce - Petrucha s Gabčou navrhují tyto výlety:
5. 10. – Stradonicko – rozhledna Děd
30.11. – rozhledna Máminka
11.1. – Bubovické vodopády
29.2. – Třtické rybníky
28.3. – Přes mlýny k cíly 😊
16.5. – Louštín
Tradiční akce
Podzimní ZC - 25. - 30.10.2019 - forma vandru; organizují Máca, Jára a Anička
Vyzvědači - chceme jet, zatím není znám termín
Brigáda v Lanáči - Lucka zjistí zda by byl o nás zase zájem, hodil by se nám termín 23.11.;
možnost pro děti si zas vydělat něco na OKO + nějaké finance do Oddílu
Vánoce - organizace Madlenka s Mácou, termín 20-22.12.2019 (pá-ne); odhlasovali jsme
oficiálně do neděle (5x PRO, 2x Proti, 1x Zdržel), ale možnost pro velké zůstat třeba do pondělí
23.12. - více záleží na domluvě organizátorů mezi sebou
Steinbach - zjistit kdy a kam
Akce ? pro velké - 21.-23.2.2019 - Organizuje Máca s Luckou, v duchu ,,Akce Z,,
ZEX - 6. - 15.3.2020, místo konání Sloup v Čechách, organizují Lucka s Kubou
Velikonoční ZC - 9. - 13.4.2020 v Dědově, organizuje Láďa
Akce ,,Vandr,, pro velké - prodloužený víkend v květnu, přesný termín ještě upřesníme; návrh
stezka Labské Pískovce až na německou stranu
Voda - někdy začátkem června, organizují Skup s Járou
LEX - prázdniny od st. 1.7.2020 - chceme se vrátit k puťákům, stálé neumíme; padl návrh pro
Slovensko, podrobněji jsme neřešili
ZEX 2021 - termín začátkem února - zkusit se podívat po nějaké chatě na horách a udělat jí zase
na lyžích; Petrucha se po něčem poohlédne
Oddílovky
→ zůstanou první možné pátky v měsíci od 16 do 18 hod.
První oddílovka 20.9.2019 na Cimrmanském - organizuje Jára, Hra - orientační běh s razítky;
děti po dvojicích (mix starší a mladší družina)
 pozvánky - pohled (koresponďák) s razítky, razítka obstará Máca → předá Skupovi s
textem, Skup zpracuje na počítači a vytiskne potřebné množství → Jára s Mácou
roznesou dětem do schránek
Říjnová oddílovka - 4.10. organizují Anička a Lucka - hra ,,TZMka,,; 4 stanoviště → Stan, Batoh
- balení, Ekologie - odpad - třídění, Stromy; děti asi po trojicích - mix starších a mladších
Akce pod čarou
→ velcí pomáhají s organizací, organizuje někdo známý, kurzy ...atd.; nepředpokládá se velká
účast dětí → nezapočítávají se do celkové docházky
Běh JC - 13.10.2019 - Skup počítá s pomocí a zjistí od Hopa zda potřebuje lidi na organizaci
Den stromů - 20.10.2019 - Lůca by potřebovala 3 lidi na pomoc s organizací - kdo může si
řekneme na příštím parlamentu
CVVZ - 15.-17.11.2019 v Náchodě - Péťa s Láďou jedou
Silvestr - je volné Opárno, možnost zamluvit i pro KOPR
Zapalovač - Leden - vhodné pro Šachy, Bára, Max, Kuba ?

Harmonogram činností

→ rozsáhlejší témata na delší dobu, obsáhnout podle schopností dětí
→ koncept že každý měsíc je něco jiného moc nefunguje, je v tom guláš a děti pak neumí na
konci roku nic moc
→ hlavně chceme teorii proměnit vždy v praxi, probírat různé témata na akcích (př. balení
batohu, stavba stanu)
→ zdravovědu prokládat dle potřeby všude
Říjen, Listopad, Prosinec - Turistika (Vybavení, mapy, orientace značky, stany atd.)
Leden, Únor - Tvoření (Digitalizace - Foťák, Video; Odlévání stop, pro starší třeba šifry atd.)
Březen, Duben, Květen - Příroda (Ekologie, Rostliny, Přístřešky, stany … atd.)
Červen - Vyvrcholení roku, něco na víc (cyklo-družinovka, bazén atd.)

Družiny
starší - Jára, Kuba, Šachy
mladší - Máca, Anička, Barča
 družinovky ve středu 16:30 - 18:30
 přesun Honzy Vostatka a Davida do starší družiny
 vrátíme Rádcáky mimo parlamenty - první Rádcák 1.9. od 16:00 u Járy

Celoroční hra
Sbírání razítek - návrh Járy - koncept dořeší rádci na Rádcáku
Celoroční bodování - získávání políček v různé barvě (celkem čtyři), upravit návrh měňáků;
přesný návrh dořeší rádci na Rádcáku a přednesou ostatním k možnosti připomínek; podle
množství hodnotit nejlepšího na konci měsíce + celkově za určité množství bodů nějaké
barvy získání odměny (př. deskovka za tvořivost, odddílové oblečení za turistiku)
Oddílové věci - trička dvou barev (žluté s černým a černé se žlutým), mikina; návrh trika od
Máci → přední strana: zvětšující se Roháč (cca 5), šikmo zespoda nahoru; zadní strana:
nápis zespoda nahoru ,,ROHÁČI KLADNO,,

Horác
Redakce - Péťa; Tisk - Skup
 uzávěrky stejně jako loni

Hospodaření








viz body ze samostatné schůzky - předávat včas účty všichni, sbírat účty všichni atd.
vyúčtování dotace od kraje visí ve vzduchu - kdo nakoupí materiál?! kdo má účty z léta?!
náklady za 100 tisíc (3 tábory a materiál) nedořešeno...
Pokladnu si bere na starost Lucka V.
dohodli jsme se na odevzdávání účtů z akcí do konce týdne po akci
členství v KČT - od příštího roku zdá se pro nás neplynou žádné valné výhody, natož
dotace - ukončíme ho nedořešeno...
Do budoucna Skup zkusí oslovit Verču Sýkorovou
10. 9. je první termín pro vyúčtování dvou schválených dotací, následují termíny do
konce října

Směřování oddílu
,,KAM,, - co chceme předávat dětem
 Spolupráce dětí - Kolektivita
 Návrat k Přírodě
 Zodpovědnost
 Seberealizace, být sám sebou
 Samostatnost, soběstačnost
 Úcta




Přátelství
Výzvy

,,KUDY a JAK,,
 určit si jasná pravidla, dodržovat termíny přihlášek na akce
 vrátit se k Zápisníku - informování rodičů přes děti
 Vzorec družinovek - př. začátkem hra k vyblbnutí, určitý čas na učení, určitý čas na
hry; zodpovědná a včasná příprava - scházení rádců - Rádcáky
 dodržovat společné cíle kolektivně
 promíchání věků - vrátit služebné skupinky na vícedenních akcích - každý se podílí
 být drsnější - stále neustupovat, nedělat ,,zájezdy,,
 činnosti a hry pro mix věkové kategorie
 třídění odpadu v klubovně i na akcích - Máca do klubovny donese barevné tašky na
třídění
 společný úklid na konci akce, zahlazení tábořiště
 víc jezdit ven - stany, plachty
 vrátit premiéra na parlamenty který ho řídí
 nedělat z oddílu ,,cochcárnu,,, vrátit řád a hodnoty

