
 XIV. oddílová rada oddílu Omnia Děčín  
 

   
 

 

 

 

Středisko Sojčáci Děčín 

Zápis z XIV. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum konání: 16. 2. 2018 

Místo konání: Pivovar Děčín 

Zapsal: Bc. Michal Jakl – MIKI 
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Přítomní: MIKI, Lucka, Míra, Lenka, Kupka, Tom, Vážka (host) 

Omluvení: Kupka, Alfons, Vráťa 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

1. Uvítání 

Členové oddílové rady přivítali do svých nového člena – Toma – který při této příležitosti představil 

mnoho zajímavých nabídek na programové aktivity a materiální vybavení oddílu. Jednotlivé nabídky 

byly přijaty velmi kladně a věříme, že vzájemná spolupráce bude i nadále obohacující a podobně 

pohodová   

2. Zprávy od okresu 

MIKI tlumočil přítomným sdělení okresní rady, že jsme nedodrželi podmínky výjimky pro zástupce 

vůdce – Anténka si oproti slibu nedoplnila potřebné vzdělání – a proto do příští registrace musíme 

tuto funkci obsadit někým způsobilým. Vedení oddílu bude tuto situaci intenzivně řešit a jednat o 

možnostech urychlené nápravy stavu.  

3. Zprávy od střediska 

MIKI informoval o možnostech využívání nově získaného objektu klubovny v Březinách. 

4. Konec funkce současného vůdce oddílu 

MIKI deklaroval, že pokud bude i v příštích volbách volen jako vůdce oddílu, nejpozději do prosince 

2020 z osobních důvodů svou funkci složí a nebude se o ni již nadále ucházet. 

5. Registrace členů 

Je nás 32! Čísla letošní registrace jsou více než potěšující. Je nás 32, to je o 3 více než loni :) Nově 

registrovaných osob je letos 10.  Z celkového počtu členů je 26 osob pod 15 let, 6 starších 15 let. 

Dívek a žen je z celkového počtu více než polovina, přesněji 53 %, což je letošní novinka. Zbývá stále 

několik drobných registračních restů, které rádci urychleně vyřeší.  

6. Plán akcí a prací na rok 2018 

V následujícím roce náš oddíl (spolu)pořádá/účastní se mnoha akcí. Termíny byly poladěny a jsou 

k dispozici v oddílovém kalendáři na webu oddílu. Tradiční střediskové přespávačky u klubovny 

oddílu se pro letošek chopila Lucka. 

Oddílové brigády u klubovny proběhnou v tyto nově dohodnuté dny: 

 Do konce února 2018 – zde je nutné konečně provést řádný prořez stromů v sadu. 

 15. 4. 2018 

 1. 7. 2018 

 

7. Bahno 

Bahno u klubovny je neúnosné, proto byla hledána cesta, jak zachovat činnost družin v kvalitním a 

odpovídajícím prostředí. Byly schváleny dočasné přesuny družinové činnosti družin Vrrků a Medvědů 

do klubovny střediska Sojčáci. O činnosti družiny Pomněnek v prostorách Punčoščina bytu nebylo 
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z důvodu její nepřítomnosti na radě možno zjistit žádné další podrobnosti, vedení oddílu proto 

požaduje urychlené dodání informací o průběhu a plánovaném trvání tohoto přesunu. 

Družina Levandulí je hustá a setrvá u klubovny. Činnost bude probíhat v případě nepříznivých 

bahenních podmínek i nadále v okolí Želenic či ve městě. 

8. Dotace družinové činnosti 

MIKI představil vizi větší dotace družin formou přerozdělování oddílových financí. Po diskuzi o 

nejlepší podobě bylo rozhodnuto vytvoření družinových pokladen, které budou dotovány dle níže 

uvedených pravidel. Využití těchto financí není nijak účelově vázáno a je čistě na družinách, jak 

s nimi naloží. Vedení oddílu si od tohoto kroku slibuje efektivnější využití financí pro skutečné 

potřeby členů oddílu a posílení autonomie družin a finanční gramotnosti jednotlivých členů oddílu. 

 Po uzavření registrace obdrží každá družina dotaci 80 Kč na člena 

 V roce, kdy se družina účastní skautských závodů, obdrží jednorázovou dotaci 500 Kč 

 

9. Oddílová trička 

Konečně dorazila oddílová trička, jejichž nová podoba byla hodnocena velmi kladně. Distribuci budou 

provádět rádci jednotlivých družin, kteří o prodaných kusech budou informovat MIKIho. Cena trička 

byla stanovena na 150 Kč. K tričkům bude dodávána i středisková nášivka za cenu 30 Kč. 

10. Příští oddílová rada 

Příští oddílová rada proběhne v dubnu, ideálně 13. 4. 2017.  


