
Parlament číslo 362 24. 4. 2019 
 
Účast: Martinka, Máca, Lucka V., Kuba, Skupik, Péťa, Jára 
 
Akce minulé 
Velikonoce 

 moc se líbilo 
 počasí krásné 
 dva výlety 
 hru se úplně nedařilo udržovat 
 něco mi vadilo, ale nevím co 
 líbilo se pečení beránka a mazance 
 kluci barvili vajíčka 
 pečení buřtů 
 slenderman 
 sbírání jídla poslepu 
 plavání v řece 

Oddílovka 
 orientační závod 
 více dětí 
 špatně odhadnutý čas 
 improvizace Járy ++ 
 znalost dětí slabší 

 
Akce budoucí 
Pochod za drakem 28. 4. 

 může Lucka T. v cíli pokud dovolí počasí, Kuba, Bára, Max, Honzík, Péťa, Martinka 
 Jára nemůže - nebude lanovka 
 Kuba, Péťa Start   
 nápad Drak zdravotníkem 
 Stanoviště - nízká lanová - manévry (Martinka), hledání poslepu šupiny (Max, 

Honzík), odhad vzdálenosti (jeskyni draka) - tajné, střelba prakem na plechovky 
(Bára) 

 Cíl Lucka T., Péťa 
 Odměny do cíle 
 Jára napíše příběh, připraví mapy, diplomy 
 Skupik vytiskne 
 mapa https://mapy.cz/s/3rlHW  

 
Drak se zranil a ztratil šupiny. Po cestě pomozte najít drakovi ztracené šupiny. 
 
Oddílovka 3.května před Přeběhem 

 Martinka se domluví s Honzou L. 
 sesbírání mapy a složení mapy 
 hry na běhání apod. 

 
Přeběh 

 Honza nebyl, nevíme, jsou štáby 
Výlet pro rodiče s dětmi 18. 5. 

 Budeč a zpět pěšky (15km) 
 připraví Max, Šachy, Bára, Honzík 

Oddílovka 7.6. 
Závěrečka 14.-16. 6.  

 místo tajné 

https://mapy.cz/s/3rlHW


 bude zde vyvrcholení CEH, doručování posledních zásilek 
 potřebujeme kostýmy Středověké 

LEX stálá 
 od 29.6. - 7.7. stálý tábor Jeseníky Stříbrné Hory 
 cena 2000,- 
 Jára, Kuba, Martinka + 4 děti, Káda a děti, Anežka 
 Kedlubna jako kuchařka ??? 

LEX putovní a voda 
 7-9 putovní část 
 10-14 voda 
 po stálým putovní pro big boys and girls - nápady na vodu a puťák na pár dní 

dohromady, návrh Novohradské hory a Vltava 
 voda na konci 4 dny  

 
Družiny 

 u mladší družiny, děti na družinovce odsouhlasí a pak nemohou 
 jak funguje komunikace s rodiči 
 nápad posílat společné maily všem rodičům 

 
ČD shop 

 je založen oddílový účet na nákup jízdenek, vždy 4%sleva bez možnosti sbírání bodů 
 přihlašovací údaje: vetrakja@seznam.cz, heslo: Rohaci2713 
 jízdenka přijde pak Járovi do mailu 

 
Odchod ze @  

 skauti již mají přislíbenou budovu v Podprůhonu 
 Skupik se sejde s pí. ředitelkou Labyrintu a vedoucím Skauty 
 zjistit stav budovy v Podprůhonu s možností nastěhování    
 příspěvky do Labyrintu 25000 příspěvky, 7000 pronájem klubovny X když budeme 

chtít odejít bude tahanice o věci → nevyhnutelná věc; využíváme jejich věci 
 Neznáme podmínky odchodu ze ZÚ Labyrint, 
 Od září 2019/ledna 2020 (nájemní smlouva) ukončit ZÚ Roháči pod Labyrintem 

 
Propagace 

 skauti již mají přislíbenou budovu v Podprůhonu 
 přidání přístupu na správu stránky na Facebooku rádcům 
 propojit instagram se stránkou na facebooku 
 více příspěvků na instagramu, přidat správce 

 
Oddílové věci 

 tričko, mikiny, tunel(šátek), plecháček, tužka, zápisník, samolepky, nášivky 
 design vymyslí Martinka - návrhy  
 výměna názorů na to zda bude mikina přes hlavu nebo se zipem  
 vyfakturovat jako služby – reklamní služby, pak možno získat např. dotaci KČT (zjistí 

Lúca)? 
  

Zapsal Skupik. 
 

Další parlament: 29.5.2019 ve Spirále po družinovkách… začátek cca 18:45 
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