
Parlament číslo 360 z 20. 2. 2019 
 
Účast: Jára, Syky, Honza L., Anička, Martinka, Máca, Lucka V., Kuba, Skupik 
 
Pevný termín parlamentu 

• návrhy: pondělí 3, středa po družinovce 4, pátek 2 
• týden a dva dny před oddílovkou: 27. 3. od 18:45 
• osnovy na disku - mohou se vyjádřit i lidi co nepřijdou 

 
Akce minulé 
Mayrovka 

• hodnoceno na akci Z 
Steinbach 

• Kubovi se líbila jízda pro housky a celý víkend; Járovi Patrick; Honza to bylo super, 
děkujeme Němcům 

Akce Z 
• hodnocena; věci co se měli vyřešit tam se padli 
• Lucka: mínus že nebyl Skup 

DA JBN 
• vedoucím se líbilo že nemuseli nic dělat, vše dopadlo dobře až na Barču 
• Bára vůdčí osoba 
• Járovi se děkuje za loďku 

Oddílovka 
• Martince se líbila hra s ohni 
• Anička říkala že Davidovi se líbilo 
• líbilo se odlívání stop ale nevyhodnotilo se 

 
Akce budoucí 
ZEX 

• jídelníček hotov, sestaven nákupák 
• chybí zálohy od Aničky, …a dalších 
• nástřel programu - je na účastnících na celou dobu - návrh na Ještěd, bazén, určitě 

běžky (aspoň 3x), Lucka návrh propojit celoexpediční hrou po večerech 
• Podroužkovic, SKupovic, Tůmovic, Hofmanovic 
• celkem 21, na noc asi 10-12 
• bude auto po celou dobu - nákupy v pátek, přijíždějící dokupovat 
• domluva záleží asi dost na účastnících 
• cena počítaná, plná 1700 - nepočítaný vstupy navíc (bazén třeba) 

Velikonoce 
• Láďa, Péťa, Pořešín; … 

Oparno nebude - Bude Lanáč - hrabání listí 
• 23.-24. 3.  
• bude??? - v tomto termínu 
• od 8 do 17 
• Kuba, Lucka, Máca s Tomem, Jára, Anička, Martinka, Hans sobota cca od 12:30; 

Syky a Skup neví,  
• bikramka od pátku zařizuje Lucka V. přes sambar 
• musíme dodělat abychom měli dobré vztahy se Sambarem 

Pochod za drakem 28. 4. 
Výlet pro rodiče s dětmi 18. 5. 
Závěrečka 

• 14.-16. 6.  
• místo tajné 

LEX 



• od 28. 6. - 7. 7. stálý tábor 
• po stálým putovní pro big boys and girls - nápady na vodu a puťák na pár dní 

dohromady 

 
Akce 

• sednout si v září, naplánovat termíny a autory akcí 
• dotovat organizátory akcí aby ji měli zdarma - vyšší motivace, blbost aby si ji platil X 

záleží na tom, kdo je organizátor, nemuselo by dělat dobrotu, že ten je placen a ten 
ne; rozdělení funkcí 

• u velkých akcí by měl být finance nastaveny jinak, u DA a jednodenních ne 
• akce s někým jiným oddílem - kladenští skauti, mopíci 
• namotivovávat si děti - stačí drobnosti 

 
Družiny 

• děti se stejně musí přihlásit přes labyrint 
• musí se vracet na akcích - tím pádem oddíl dotuje labyrint! 
• musíme vědět částku z labyrintu - musíme naše peníze vybrat 
• udělat  
• oddílové mikiny - body sbíráte? (billa styl); chceme, kdo vymyslí koncept - Martinka 

 
Hospodaření 

• není transparentní - měli bychom do toho všichni víc vidět 
• udělat školení s Boulí? ať všichni víme - Lucka V. - veřejná schůzka 
• dotační kuchařka 
• Čistý Tomík - hospodaření za 3-4 roky,  

 
CEH 

• návrh od Kuby Pokémoni 

 
Odchod ze @ 

• skauti - mají někoho u sebe, drahý pronájem - chce to někdo ke skautům zjistit? 
Lucka V. dvě skupiny  

• příspěvky do Labyrintu 25000 příspěvky, 7000 pronájem klubovny X když budeme 
chtít odejít bude tahanice o věci → nevyhnutelná věc; využíváme jejich věci 

• návrh - počkat 2-3 roky až všichni splatí půjčky od oddílu 
• zůstat na spirále ale ne pod labyrintem - bude dražší návrh 
• zeptat se na A-Tomu na půjčku - budeme mít dost na koupi svýho 
• hledat alternativy, hlasovat jindy než dneska, hledat návrhy - určitě Kladno (bez 

Švermova, Dubí) 
• je to bod, který bychom si měli odhlasovat (od Labyrintu) 
• zjišťovat informace (od labyrintu když přestanem platit příspěvky, …) 
• 27. 3. odhlasujem 

 
Propagace 

• letáčky nechat v různejch podnicích 
• změnit název Rohači Kladno na Roháči Kladno facebook 

 
Zapsal Honza L. 
 
Další parlament: 27.3. 2019 od 18:30 na Spirále 
 


