Zápis z Parlamentu číslo 369 2. 1. 2020
Účast: Petrucha, Lucka P., Bára, Anička, Máca, Jára, Skupik, Kuba, Péťa P.
Akce Budoucí
Oddílovka 10.1. Lucka a Jára – vytváření fotopříběhu a sbírání fotek
Výlet 11.1. Bubovické vodopády – změna jízdních řádů – změna času začátku a konce. Sraz v 8:00 na
zastávce u gymnázia směr Praha, návrat v 16:45 tamtéž. Po trase vyprávění příběhu.
Steinbach 31.1. – 2.2. – akce pod čarou - zjistit informace u Bociho a Helči a kdo pojede s dětmi
autem - Lucka, případně jedno auto z Opárna – zjistit možnost aut do neděle 5.1. Láďa, Péťa
Chtějí jet Honza, Syky, Pepa,…
DA 14-16.2. Starší družina – filmový večer u Járy a následně drsný přechod
Akce pro velké 21-23.2. pořádá Máca a Lucka
ZEX 7-14.3. bude – hra bude, pěší výlety, Bára jídlo, Máca nákup, nápad jet v pátek večer a přespat do
soboty venku v jeskyni
LEX – potřeba udělat štáb, domluvit co a jak – termín štábu 12.1. v 14:00 u Járy
Zhodnocení minulých akcí
Oddílovka – minus nevěděli jsme kde jsou schované kartičky a nešli najít,
plus dobrý nápad a na hledání kartiček
Výlet – plus výlet se líbil, cesta s Aničkou, Luckou, čaj od Járy na skále, hra s čísli na stromech, více lidí
i mimo oddíl, cíl – rozhledna
Minus – šlo se pomalu na dlouhé trase, hodně lidí je špatně organizovatelný
Vánoce – plus – bylo to fajn a veselo, denní program, Konrád byl strašidelný – povedl se, Organizace
Máci a Madly, sobotní večer – hraní na kytaru, zvyky, přípravy na večer byli hotovy dost
dopředu, stromeček ve svahu, svolávání koledu,
Minus – zamyslit se nad zapojením malých dětí více do programu, nepoužitelné účty z Vánoc
(faktura na Dana, účet – psáno pouze „Zboží“, pouze částky bez informace za co), buzola s
bublinkou
Zpívání na schodech – bylo to krásný
Lékárny - zdravotní deník předá Máca do lékárny
Testování školských modulů – je potřeba 3-9 ročník, máme cca 8 dětí v tomto věku
Hlasování: ano s méně dětma 3, ne 4, zdržel 2
KČT – zrušit členství, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1

Zápisné a přihlášky – vyřeší Skupik s Filipem, na Labyrintu není přihlášena Máca, Kuba, Tomáš
Trávníček – máme peníze a není přihlášen na Labyrintu, Miky (Motejzík)
Dotace - dostali jsme dar 10.000Kč od Cipise - na nákup materiálu, probrat s Cipisem, zda je možnost
použít na oblečení - Skupik
Rozpočet – dodat podklady co chceme
půjčování materiálu - ceník Jára - trvá
Zelená karta – aktualizovat co máme a nemáme Jára trvá

Brigáda lanáč – úprava peněz na OKO 75Kč/h již částka na oko bez zdvojnásobení – pro 4, proti 0,
zdržel 3
CEH a odměny – Lucka dala návrh triček, další návrhy do dalšího parlamentu, shodli jsme se na
nápisu „Roháči“ na zádech
Skupik dá dohromady návrhy triček od lidí a budeme o tričku hlasovat na dalším parlamentu
oddílové tradice – Skupik dluží Pétě tričko vel. S
Klubovna – kontrolovat okna při odchodu

Příští parlament ve středu 29.1. od 18:45 na @, premiér Máca
Zapsal Skupik

