Zápis z video Parlamentu číslo 372 25. 3. 2020
Účast: Máca, Petrucha, Bára, Kuba, Anička, Skupik, Lucka P., Jára, Péťa, Láďa - chvilku
Hořcová výzva
Připravit vlastní odměny pro 3 kategorie bodů 100-199b,200-299b, nad 300b
Odměny dostanou děti na červnové oddílovce – odměny vymyslí Máca
Informace rodičům
Horác poslat dětem elektronicky + informace o účasti na LEX, Hořcová výzva, Velikonoce zatím
počítáme
+ poslat rodičům sms - rádci
Trička
Kamenné Žehrovice reklamka
350,-Kč/tričko
Jak to dát do dotace – asi by šlo do tábora – jedině na Město Kladno
Jaké velikosti? Dětské 140, 152, 164 UNI i dospělé S,M,L,XL UNI
Počet 50ks
Akce budoucí
Velikonoce 9-13.4. Láďa, Péťa a Bára v Dědově – výlety, cena 950,-Kč – zatím s nimi počítáme,
rozhodneme cca týden před akcí
Oddílovka v květnu nebude !!!
Výlet 16.5. Louštín
Voda 29-31.5. Jára, Skupik pořádají a chceme Ohři z Lokte do Velichova na raftech, aby mohli jet i
menší děti.
Oddílovka 5.6. pořádá Skupik - Příroda (Ekologie, Rostliny, Přístřešky, stany … atd.)
Závěrečka 19-20.6. Nápad ukončit ji na pozemku v Podlešíně u Lucky – možnost udělat promítání Jára
LEX – 1-11.7. Orlické hory, 1-4.7. v chatičce junáků v Novém městě nad Metují (ubytování
170Kč/noc), následně puťák s doprovodným autem(130,-Kč/noc), děti do 6ti let zdarma, cena
2300,-, sleva pro sourozence 1700,-, lidi mimo oddíl 2600,-Kč,
Akce pod čarou
Painball 2.5. akce pod čarou pro vedoucí – zájem má Kuba, Bára, Šachy, Skupik, Anička - pojedeme
Horác v květnu se předá na první družinovce 6.května – nebude oddílovka

Oddílové tradice
stanovit cenu na možný odprodej lidem triček a šátků – trička ve starém provedení (desingu)
se již nedělají, nebudeme odprodávat, šátků nyní také není moc. Jinak cena bude dle nákupní.
objednat samolepky – Lúca
Materiál
půjčování materiálu - ceník Jára úkol trvá
Seznam materiálu je na společném disku
Zapsal Skupik
Další parlament 22.4. od 18:35 na @, premiér Petrucha

