
Parlament číslo 345 29.listopadu 2017 

Premiér: Lucka V 
Účast: Skupik, Lucka V., Petrucha, Jára, Máca, Honza L., Pepa, Kuba, Martinka S., Terka, Péťa, Láďa 

Družiny  

- Morčata – stromy, ekologie, třídění odpadů, fotosyntéza 

- 1,5l Srandy – stromy – různé druhy, různé hry; společně družinově úklid skříně v klubovně. 

- Navrhnuta akce (družinovka nebo trénink) na bazéně 

Opravy v klubovně nahlásit Filipovi – uražená hlavice od topení, blikající zářivka uprostřed.  

Skládek u klubovny je otevřen – klíče u Filipa ? , zavřít celou chodbičku u přední klubovny. 

Tréninky – základní informace do Horáce – sepíše Skup 

Další téma měsíce Prosinec – Ohně + vaření 

Tradice  

Zvířátka – Potřeba upravit text, dát do pc formy a vytisknout – Obrázky Máca, Úprava textu Honza + Terka W. 

(garant), doladit formu pro tisk -  Honza L., tisk – Lůca Boula – vše dodat Lůce do 10.12.2017 

Hospodaření 

Rozpočet - viz. návrh od Lůci na googlu a v emailu 

Příjmy  

Dotace většina již čerpáme  - účtujeme (Atom, Kčt) 

Dotace na přejezd – zkusit kraj a město – prezentaci udělá Lucka V. – do 31.12.2017 

Dotace – materiál – šátky, trička, nášivky, nálepky atd…. 

Kladenský deník – Skup nedodal smlouvy !!!!!! – Lůca potřebuje fakturovat 

Zůstatky z akcí – jdou na rádce a na další výdaje; ohodnotit rádce co se podíleli, byli na celou akci atd.. – 

nikdo není proti (jen Láďa má připomínky – ,,nehodnotit starší 18 let na celou dobu,,) 

Výdaje  

 Materiál – malá sekerka na cesty, nové vařiče (hořák mimo bombu, stabilnější), Bomby zatím dost 

 CEH – odměny, závěrečka – lepší odměny, drobné pomůcky 

 Tradice – rytíři, nášivky, šátky … 

 OKO – sníženo, méně se využívá 

 Zdravotník – Lucka V. si najde kurz oddíl přispěje 

 Nájem kluboven; Tisk; Web 

Výsledek hospodaření za loňský rok cca 15 000Kč 

Plánované příjmy 2017/18 – celkem 158 230 Kč 

Plánované výdaje 2017/18 – celkem 194 895 Kč 

Rozpočet odsouhlasen (všichni byli pro) 

Pokladník – Nově Martinka C. – sepsána dohoda 1.12. do 30.6., ohodnoceno finančně cca 150kč měsíčně, kontakt: 

tel.721783701; email: martinacsabova@seznam.cz 

HORÁC 

tisk časopisu – Lůca poslední lednové číslo, nově tisk Petrucha v práci (dodat nejpozději pondělí před oddílovkou) 

Za náplň si zodpovídá Pepa 

Hodnocení akcí 

ZC Kounov 

+ hra se zakončením na lodi, škola, blízko, levná akce, možnost účastnit se části, akce pro rádce – záchrana Kuby 

(super spolupráce jako týmu – další iniciativa Terky W. – joo chceme ji ), vaření polívky na ohni, prostředí Kounova, 

propracovaná akce – nebyli hluchá místa, vyřádili jsme se – byla standa, povídání s ostatními velkými – povídání, hry 

atd. - ,,neskupinkování,,, zapojilo se víc lidí na organizaci 

mailto:martinacsabova@seznam.cz


- organizace jen od jednoho člověk, mohl být delší výlet (když jsme vařili), hodně lidí jen na část – málo na celou 

dobu, výlet na řady – ale neviděli jsme je, celý čas zabralo vaření 

0- jára po noční neodhadl své síli (fresbe bylo už náročné) 

Opárno 

+ udělalo se spoustu práce, plný průjezd dřeva, viděli jsme Kamila, Bociho hra na kytaru, jízda ,,autobusem,, po 

Opárně 

- Málo jídla (Kuba měl hlad), mohlo být pestřejší, nestihli jsme lítat s dronem 

Bylo to dobrý 

Akce místo vyzvědačů 

+ čtvrteční promítání (osvěžení akcí), hra po Kladně (zajímavé informace, políbení výlohy), Slánská hra – místa a časy, 

Láďa po zapojoval cizí lidi, strachkross, zapojení všech do her, cukrová vata 

0 – strachkross (někdo se podílel na organizaci, někdo šel s dětmi) 

- nevěděli jsme NIC, od kdy se spí v klubovně; strachkross (masová akce, není to ono), nikdo nevěděl - co kdo 

připravuje – příprava akce během čtvrtečního promítání (Láďa, Péťa, Lucka V. – neužili jsme si promítání); informace 

se nedostali k rádcům, nevěděli jsme na koho se obracet, desinformace  KAŽDÁ AKCE MUSÍ MÍT GARANTA 

 

Kdo tu akci pořádál ????? – kdo měl původně organizovat Vyzvědače 

 

Plánované akce 

Vánoce na Hrádku – Láďa, Honza, Kuba 

15.-18.12. 2017 

Na celou dobu – Honza L., Kuba Sl., Pepa, Dan, Láďa (doprava autem) 

Štáb k Vánocům 6.12. v 19:00 v čajovně 

Oddílovka  - 4.1.2018 

Dršmaš – Pepa 

6.-7.1.2018  

Akce Terky W. 

12. – 14.1.; pro starší a rádce; pokud bude 6 lidí - akce bude 

Náhradní termín 16.-18.3. 

Do 14.12. přihlášky Terce W. 

Steinbach – Podroužkovi 

- konec ledna 

- zjistit od Bociho . zjistí Lucka V. 

ZEX Janov (jizerky) – Lucka V. (Máca) 

24.2. – 3.3.2018 

Již zaplacena záloha za ubytování 

Velikonoce – Jára 

Petrucha - může obvolat nějaké ubytování (Lesy čr, tělocvičny atd.)  

29.3. – 2.4.2018 

Přejezd – Lucka V. 

27.4 – 1.5. 

1. štáb k přejezdu 17.1.2018 – 18:15 ve @ 

LEX  

Kombinace - stálý a potom puťák  

Referendum – termíny (1.-2., 2.-3., 3.-4. termín), možnost zúčastnit se pouze týdne; vysvětlit co je to puťák 



CEH 

Máca prosí o staré fotky lidí – plus popis kdo to je; předávat fotky lidem co organizují akce 

Oddílovka 7.12.  přeplavování do Ameriky, celníci, výměna měny na dolary 

 

Příští parlament 2.1. 17:00 ve @, premiér je Pepa 

Zapsala Lucka V. 

 


