Zápis z Parlamentu číslo 370 29. 1. 2020
Účast: Máca, Petrucha, Jára, Šachy, Bára, Kuba, Anička, Lucka P., Skupik, Lúca
Zhodnocení minulých akcí
Oddílovka – líbilo se: Krásný příběh Bociho skupiny,hodně dobrá, texty, fotky, příběh Maxovi skupiny,
oceňuji Jára za výběr a Skupa tisk fotek, dobré pochopení myšlenky od skupiny Honzy Mourka
– text k fotkám, nápad, polštářová bitva
Nelíbilo se: byl jsem hodně na fotkách (Kuba), nenašli se odměny z minulého měsíce, poslední
kdo odcházeli a neměli klíče
Výlet 11.1. Bubovické vodopády – líbilo se: Dáda to ušel, skákání po kamenech, bylo tam hodně lidí,
dvě varianty trasy, suché vodopády – suchopády, rozšíření na delší trasu, dobře načasování –
dopravní spojení, hodně lidí, vedení trasy dětmi
Nelíbilo se: pozdní přihlašování na akci, Anežka a Eliška – problém s odmítáním jakékoliv
aktivity, spojení Zdenda a Zdendova maminka (nenechá ho vyniknout, řeší věci za něj)
Problematika dětí
Anežka a Eliška – pokud se to nebude lepšit tak začít řešit s rodiči. Nápad na to, aby jim to dala najevo
družina. Asi to více sabotuje Anežka.
Tomáš také sabotuje aktivity.
Akce Budoucí
Oddílovka 7.2. – udělá Máca, Bára – kreativní a jít ven, nápad na odlévání stop, otisky stromů
Steinbach – nikdo se nenahlásil, ruší se
Akce pro velký 21-23.2. – bude
Výlet 29.2. Třtické rybníky – bude, info v Horáci
Oddílovka 6.3. – Máca a kreativní
ZEX – 7-14.3. bude, přihlášky do 12.2. Lucka, Kuba, obeslat staré roháče
LEX – 1-11.7. Orlické hory - 1-4.7. v chatičce junáků v Novém městě nad Metují, následně puťák
s doprovodným autem, cena 2300,-, sleva pro sourozence 25%, lidi mimo oddíl + 25%, další
štáb k LEX na konci května
Úkoly na LEX:
Ušití malých sáčků ze starých látek 15ks – Máca, Láca se nabízí
Výroba dřevěné truhličky – 2ks Jára, dřevo může poskytnout Skupik
Přihláška – dá Petruše Skupik

Zkusit jídlo od Oetkera – Skupik
Painball 2.5. akce pod čarou pro vedoucí – zájem má Kuba, Bára, Šachy, Skupik, Anička - pojedeme
Lékárny - zdravotní deník je již v lékárně nebo ve skladu – podívat se Máca,
Pro rodiče papír s človíčkem pro záznamy s úrazy – má Lúca, může poskytnout
Členská základna – je nás registrováno 50 osob na A-TOM, chybějící údaje - přihláška Motejzík, nové
dítě Michal – chybí, Honza Švec,
u koho je Macourek – je u Máci
KČT – je zaplaceno a registrovali jsem na tento rok, protože budou ještě dotace
Úkol – kdo nemá kartičku KČT – zapíše se na sdílený disk do 14. února a objednají se
Novinky ze sněmu
- emaily na vedoucí doplněny do evidence pro potřeby ústředí
- možnost vést docházku, korespondenci přes ESO

- brigáda Kuba, Anička nebrání se
- nová Chalupa Pstruží
- Hořcová výzva od 1.dubna
- web – tomíci udělali dvě šablony na weby, je možnost je využít

Webové stránky – nápady na to co zlepšit na stránkách – zamyslet se, pokud chceme jinak je potřeba
dávat Hopovi informace
Nápad na to udělat oddílovku pro vedoucí – vyřešíme na Akci pro velké
Rozpočet a hospodaření
uzavřené hospodaření za kalendářní rok 2018 a 2019, za školní rok 2018/19 (viz sdílený disk),
připraven návrh na rok 2020 - na základě podkladů z parlamentu (CEH, materiál, členství v
KČT apod., oddílovky, družiny, moje práce účetního - co potřebujeme a za kolik) doplním a
bude připraveno ke schválení (Lucka)
Lucka T. dohoda o účetnictví – daňové přiznání, odměna 10.000 za rok,
hlasování pro 9, zdržel 1, proti 0
Podklady do rozpočtu
- materiál 5.000,- lano a plachty
- trička – možná dotace KČT, navýšení akce na LEX, ZEX, možná město Kladna – sportovní

komise
- Rádcák k odměnám 8.2. v 9:00 u Kuby v hospodě
Lúca dostala pochvalu za vyúčtování dotace pro středočeský kraj – nejlepší vyúčtování ze všech –
pochvalu dát na nástěnku !!!
Zapalovač – pokračování je o termín výletu 29.2. – kolize – pojedou Bára, Šachy
Klubovny – budou nové koberce a výmalba, možnost nových nástěnek – dořeší se na Rádcáku 8.2.
Oddílové tradice
stanovit cenu na možný odprodej lidem triček a šátků – Skupik úkol trvá
při přijímání ponechat trička A-TOM, oddílová budou za
hromadná objednávka triček pro členy oddílu – výběr triček do konce února
objednat samolepky – Lúca
Materiál
Dotace – zkusíme větší dotaci na materiál A-TOM
půjčování materiálu - ceník Jára úkol trvá
Zelená karta - aktualizovat co máme ve skladu a co na kartě - Jára, Lucka pošle poslední
zelenou kartu Járovi
Seznam materiálu dát na sdílený disk pro pořadatele akce – Jára s pomocí ostatních

Zapsal Skupik
Další parlament 26.2. od 18:35 na @

