Parlament číslo 363 29. 5. 2019
účastníci: Petrucha, Matinka, Máca, Lucka V., Lucka T., Syky, Honza L., Kuba, Anička, Jára
Akce



Minulé: Pochod za drakem, Výlet pro rodiče, Přeběh
Budoucí:Závěrečka, LEX - stálá, LEX - putovní

Družiny:
starší: morseovka (důkladně), šifry, exkurze (lego), družinovka na kolech
mladší: Domča - slabší článek, občas problém (Máca to s kluky řešila); morseovka,
družinovky venku
doplnit třídnice!!
Tábor - přípravy probíhají - disk -> stálá část: návrh programu, hry, téma: pohádkový les;
putovní část: Honza pomáhá - 900,- loď 5 dní
po - půjdeme
út - so loď (Jára - sobota oď; Péťa - pátek, sobota loď, Martinka, Anička, Kuba, Honza, Klára,
Barča, Pepa)
čt - Krumlov
ne - domů
Závěrečka:
 originální hra po městě -> hledat poštovní schránky (dát dohromady zprávu) ->
 téma: hledáme součástku ke stroji času -> musíme ho doručit někomu
Pochod za drakem:
 dát dřív vědět; sehnat víc lidí na stanoviště; km nesedí;
 dobré, že bylo; příprava dohromady; dobrý příběh
udělat obměnu, vyzkoušet něco vymyslet
Přeběh:
 uběhli jsme to!; Petrucha - trpělivá parťačka; Skup - děti mi neutíkali; Máca - škoda,
že předtím nedošla k doktorovi; příprava byla super - pochvala organizátorům;
složení skupin; štáby; vše super; navigace - podpora řidičů;
 Martinka: navigace náročná; víc lidí na kolo - je nutné mít cyklodoprovod?; jídlo problém, vymyslet lépe (kyselé ne!); madla v autobuse; Járu jsme nechali ve Vídni
návrh: zkusit dát delší etapy; jak se budit v noci; více organizačních věcí na začátku
Výlet pro rodiče: (2 rodiče + děti)
Příští parlament pozvat Tomas, Max, Barca, Honzik a zeptat se jich na další rok.
Přesun ze @ https://reality.idnes.cz/detail/prodej/byt/kladnoholandska/5a85e8c7a26e3a0c017bfaf6/?s-et=flat&s-ot=sale&s-l=OKRES-3203&srd=1&s-qc[priceMax]=1000000
 paní ředitelka: chce, abychom zůstali; pronájem krajská rada Středočeského kraje; už
není tištěný katalog
 skaut: barák je pěkný (Podprůhon), rekonstrukce od město (financování celé nebo
částečné), ale volno jen ve čtvrtek, sklad ve sklepě, podmínky - středa!
 holandská: mínus - bez lesa, …; plus - jak to vypadá vevnitř
Hlasování:
1. postup pro 7 proti 1 zdrželo se 3 (skauti ve středu, nájem na Spirále do 30000,- na
rok (bez ZÚ), zůstat tady a řešit to další rok)

2. zájmový kroužek pro 6 proti 2 zdrželo se 3
3. Holandská - vlastní prostor - pro 1 proti 8 zdrželo se 1
Měnáky + oblečení - od září, protože to bude motivace pro děti!!!
Martinka má propracovaný systém
Oko
Pochod za drakem - připsat odměnu?
brigáda na lanáči - jak je to s financemi, Lucka poslala - hotovo doplnit na oko
Propagace
Facebook a Instagram (Hans)
Odměny - chceme opět deskové hry!
Zápisné a ceny akcí
Lékárna - obsahuje prošlé otevřené věci
Martinka projde a probere - dá dohromady, co by se mělo dokoupit
měňáky - Martinka (super zpracované)

Systém měňáků
Směna oblečení:






·
·
·
·
·

100 % měňáků – doplatek 0 % pořizovací ceny
75 % měňáků – doplatek 25 % pořizovací ceny
50 % měňáků – doplatek 50 % pořizovací ceny
25 % měňáků – doplatek 75 % pořizovací ceny
0 % měňáků – doplatek 100 % pořizovací ceny

Za co a kolik měňáků:















·
Družinovka/oddílovka 2 měňáky
·
Akce 4 měňáky/den
·
Výhra ve hře 1 měňák
·
Článek do Horáce 1 měňák
·
Příprava 1denního výletu 5 měňáků
·
Příprava víkendové akce 10 měňáků
·
Příprava ZC – 20 měňáků
·
Příprava Vánoc – 20 měňáků
·
Příprava Zex 40 měňáků
·
Příprava stálé LEX 10 dnů 60 měňáků
·
Příprava stálé LEX 14 dnů 80 měňáků
·
Příprava putovní LEX 10 dnů 50 měňáků
·
Příprava putovní LEX 14 dnů 70 měňáků
·
Pomoc při přípravě – posoudí pořadatel akce max. 75 % z celkových měňáků
za akci
 ·
Příprava oddílovky 5 měňáků
 ·
Celoroční hra 100 měňáků
Pokud akci pořádá více lidí, všichni dostanou měňáky podle přehledu

