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

 

Datum konání: 23. 10. 2015 

Místo konání: Hospůdka Na Kopečku 

Přítomní: MIKI, Kupka, Punčoška, Pepa 

Omluvení: Vráťa, Sysel, Punny, Anténka, PJ 

Nepřítomní: - 

Projednávané body: 

1. Zpráva o chodu družin – K datu konání rady registruje družina Medvědů devět členů a družina 

Pomněnek členky dvě. Schůzky chlapecké družiny probíhají každou středu od 15:45 do 17:30, 

dívčí pak každý pátek od 16:00 do 18:00. Rádcem družiny chlapců je Vráťa, na schůzkách mu 

nepravidelně bude asistovat Pepa. Rádkyní děvčat je Kupka s Punčoškou, jako podrádkyní. 

2. Registrace na rok 2015/2016 – Výše registračního poplatku byla stanovena na 1000 Kč. 

Deadline pro placení tohoto poplatku je 30. 11. 2015. Platit je možno jak v hotovosti, tak 

převodem na účet střediska.  

3. Plán akcí do příští porady: 

a. 6. – 8. 11. 2015 – Mostecké bačkůrky. Akce se zúčastníme spolu s ostatními členy 

střediska. Je nutné se co nejdříve zaregistrovat. 

b. 4. – 6. 12. 2015 – MIQIUK. Akce pro členy 15+, která se každoročně koná v Praze. 

Někteří ze členů roverského kmene se této akce zúčastní. 

c. 18. – 20. 12. 2015 – Střediskové Vánoce. Tradiční středisková akce konající se v Novém 

Boru, kde se poprvé setkáme se všemi členy našeho střediska. 

d. 2. 1. 2016 – Novoroční výlet. Akci připraví PJ. 

4. Schůzky v okolí Vánoc – Poslední schůzkou, která před Vánocemi proběhne, bude schůzka 

Medvědů dne 16. 12. V novém roce bude první schůzkou schůzka Medvědů dne 6. 1. 2016. 

5. Bylo odsouhlaseno uspořádání několika „instruktážních“ schůzek pro vedení obou družin. Na 

těchto setkáních budou probírány strasti i radosti chodu družin, řešeny metodické a výchovné 

postupy a další záležitosti potřebné pro chod družin. První z těchto schůzek proběhne na 

začátku listopadu elektronickou formou a účastníci budou seznámeni mimo jiné s ovládáním 

oddílového informačního a komunikačního systému. Termín další takovéto schůzky bude 

dohodnut operativně. 

6. Klubovna – Proces instalace a zabydlení klubovny byl zhodnocen jako úspěšný. Maringotka je 

již plně obyvatelná, zabezpečená a v rámci možností vybavená. Pro průběh schůzek se ukazuje 

jako vhodná. K úplnému dotažení celého procesu je však zapotřebí ještě několik málo věcí: 

a. Upevnit a natřít stavbu kadiboudy – Sysel 

b. Vyřešit osvětlení maringotky – Sysel 

c. Nejpozději do poloviny listopady zprovoznit vytápění objektu – PJ 

d. Zřídit a vybavit oddílovou lékárničku – Anténka + MIKI 

7. MIKI s PJem oznámili, že úspěšně absolvovali kurz ZZA u Červeného kříže a otevřeli si tak cestu 

k absolvování vůdcovského kurzu v průběhu příštího roku. 

8. Datum příští porady bylo stanoveno na 8. 1. 2016. 

Dne 25. 10. 2015 

Zapsal MIKI 


