Parlament číslo 368 27. 11. 2019
Účast: Bára, Šachy, Anička (premiér), Máca(1hod), Petrucha, Skupik, Jára, Lucka P., Martinka
(10minut), Péťa P.(1,5hod)
CEH
Do Horáce bodování čísly, ne čárky.
Nepočítají se akce pod čarou a lidi co nezaplatili zápisné v oddílu na začátku roku.
Dodělat tabulky pro nové děti – Jára a Máca
Pořadatel akce bude dávat informaci kdo a jak dlouho byl na akci Máce
Odměny - návrh triček pošle Máca
Hospodaření
Odměny rádcům
schůzka (DS, OS) – 100,- za 1/družinu
Akce DA/víkendová OA 100,-/družinu
Akce OA vícedenní (jarňáky, podzimky, ZEX pro děti) 200,- za akci/družinu
Akce jednodenní 50,- za akci/družinu
Parlament (po celou dobu) 20,- za osobu (rádce, pr. a l. ruka)
- podmínka je vyplněná třídnice do neděle před oddílovkou a jezdit na akce
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2
OKO – veškeré peníze z OKA se vyberou do konce školního roku a zbytek propadne
Hlášení výběrů musí organizátor akce před akcí Lucce P., jinak platí organizátor ze svého.
Font družin - desátky zrušeny
Hodnocení akcí
ZC Zalimem – nelíbil se sliz na stanech, Matyáš odjel domu, Líbilo se: Honzík to dal, hry na Dolském
mlýně, trasy, putování s batohy mezi skálami, hra na akci se povedla, Šachyho strejda
Oddílovka – líbilo se člověče nezlob se, nelíbilo: málo dětí
Vyzvědači – líbilo se: máme větev, vyhráli jsme, hodně dětí a bavilo je to,
Brigáda v lanáči – shrabalo se více než loni – příští rok už Lucka nechce hrabat, minus Anežka s Eliškou
– nehrabali a hráli si na hřišti, nelíbilo se – rozdělávání ohně levými rukami
Budoucí akce:
Výlet 1.12. 80Kč/osoba, svačinu vlastní, pojede se auty, časově: 9-17:30, hry si připravit s sebou do
zálohy, sraz v 9:00 u gymplu, v 10:00 Hudlice u kostela sv. Tomáše, rádci si budou hlídat své děti
z družin, na Mámince cca 1 hodina různé aktivity – pamětní list, kronika apod. Rozloučení v Hudlicích
v cca 16:30. cca 35-40lidí, z družin: 17 lidí
Oddílovka 6.12. Bára, Šachy, Péťa P. – bude Mikuláš – odměny nakoupí Anička – batůžky, karabiny

Vánoce 20-22.12. - uzávěrka přihlášek do 6.12., časy budou upřesněny před akcí – změna v polovině
prosince jízdních řádů, cena 450,Zpívání na schodech 23.12. od 17h u Floriána – akce pod čarou
Rádcák o vánoční svátky
Silvestr na Opárně 29.12. – 1.1. – akce pod čarou pro staré, přihlašování u Skupika do 22.12.
2.1. parlament od 16h na Spirále
10.1. oddílovka – nové téma – Kreativita Lucka P. + Jára
11.1. Bubovické vodopády – přes Karlštejn 9km, pro chrty 15km. Článek bude v Horáci
Steinbach 31.1.-2.2. – zjistit info u Helči a Bociho do lednového Horáce
ZEX 7-14.3. – Lucka a Kuba a Bára – článek do lednového Horáce – herní téma na celou ZEX
LEX – začínat promýšlet jak a kdo by pomohl s organizací, štáb udělat v lednu
Přihlašování na akce
Návrh přihlášení po termínu dražší akce o 10% z plné ceny zaokrouhleno na celé 10Kč
Oddílové akce, které nejsou určeny pro veřejnost – lidi co nezaplatili zápisné, budou platit dražší akce
o 20% – nemůžeme je použít do dotací
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 0
Ostatní
Zelená karta – aktualizace materiálu Jára s Luckou T.
Stan získat od Elektriky zpět – Skupik zajistí
Půjčování materiálu – návrh cen do dalšího parlamentu Jára
Veškerý materiál půjčovat přes Járu.

Odměny: trička, mikiny jak to účtovat – počty apod. - Anička
Vzdělávání – Zapalovač 24-26. leden – jedou Bára, Šachy, Max

Lékárny: je dokoupen materiál do lékáren a je v lékárně, deník bude doplněn do dalšího parlamentu
Zápisné: Rádci zkontrolovat seznam na disku, zda tam jsou napsány všechny

Zapsal Skupik
Příští parlament: 2.1. od 16:00, premiér Skupik – bude to rychlé a stručné ;-)

