
Parlament číslo 364 26.6.2019 

Účastníci: Máca, Kuba, Petrucha, Bára, Péťa, Martinka, Jára, Lucka V., Skupik 

Akce 

Minulé 

Oddílovka: cesta po šifrách, na konci nalezeno místo závěrečky 

Závěrečka: + Šifrovací hra po městě v sobotu ve vedru, stroj času (příchod osobností 

z minulosti do 

současnosti) a dávání ho dohromady, 6 dětí, odměny se líbily, hezké pomůcky k hrám, jídlo, 

večer na skále, Kuba dotahovač, zhodnocení roku s dětmi 

- neděle déšť a nic se nedělo, problémy s ubytováním – nedalo se správci vědět, kdy se 

přijede, nejel Jára 

Budoucí 

Stálá LEX: 7 dětí, 5 vedoucích, přípravy v plném proudu, pomůcky povezou Jára a Péťa 

s Láďou, čt+pá 

puťák 

Putovní LEX: 2 dny puťák, 2 dny Krumlov, 3 dny voda, odjezd v pondělí, návrat v neděli 

Shrnutí činnosti a akcí za rok 2018/19 

Líbilo se Přeběh, Akce Z, družinové akce 

Chybějící asi motivace jezdit na akce, probírají se dostatečně akce na družinovkách 

Kuba je rád, že vede družinu 

Máca je ráda za spolupráci s Aničkou, silný zážitek celý rok 

Oddíl nějak funguje a je to dobře 

Honza převzal FB, události přidává Martinka a to je dobře 

Járovi se líbí vedoucí jeho družiny 

Nelíbilo se první hrabání listí ve sněhu 

Slabší domluva na oddílovky 

Pocit na nucení dělání akcí – organizování 

Péťa byla skoro na všech akcích 

Demotivování organizátorů malým počtem dětí na akcích 

Spolupráce vedoucích, šťastné děti 

Oddílovky v pátek se líbí 

Oddílovky v pátek se nelíbí, protože lidí jezdí pryč 



Hodnocení CEH 

Hezký nápad, pak vyšumění 

Hra založena na jednotlivcích nejde moc použít, zabírá pak velkou část družinovky 

CEH by měla mít spád, a provazovat všechny akce 

CEH na příští rok bude nahrazena Měňáky 

Příští rok: 

Vedoucí Jára, Kuba, Martina družiny Já bych neměnil- starší děti 

Vedoucí Máca, Anička ??, - nejmladší družina 

Starší děti se zatím necítí na pomoc vést družinu 

Jak jim předávat zkušenosti 

Na akcích dělat skupinky s vedoucími a tím se dají předávat zkušenosti 

 

Oddělní nejstarších dětí (4ks) a udělat jim vlastní družinu s vlastním program, vedoucí Lucka 

V. + 

KOPR, bývalý členové, Syky ? 

Starší děti z nejmladší družiny se přesunou do starší družiny, cca 4ks, bude cca 7 dětí 

V nejmladší družině zůstane cca 6 dětí 

Akce na příští rok: 

Sobota 31.8. večer – Neděle 1.9. ráno Parlament – plánování celého roku mimo Kladno, 

dořeší se 

místo na FB 

Petrucha s Gabčou by chtěli udělat větší množství jednodenních akcí – cca 6 ks a nabídnout 

je i 

starým Roháčům s dětmi (např. Robik, Kamča apod.) 

Klubovna – zůstáváme na Spirále a i nadále jako ZÚ Labyrintu. 

Lékárny – doplnit i doplnit léky pro děti, jsou prošlé léky. 

Měňáky – Zamyslet se na rozdělení tabulky s odměnami pro děti a vedoucími. Vedoucí by 

měli spíše 

dělat proto, že to chtějí dělat a mít vnitřní motivaci a ne mít nějakou vnější motivaci. 

Nemožnost získat odměny za 0 měňáků. 

Finance – pojďme shánět účty, ať máme účty a můžeme je dávat do dotací a hlavně hotově. 

Např. účty z velkých nákupů. Víkendové pobyty pro více lidí. Spotřební materiál. 

Nové děti – zkusit spíše přes skauty, kteří jsou naplnění. 


