XII. oddílová rada oddílu Omnia Děčín

Středisko Sojčáci Děčín
Zápis z XII. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín

Datum konání: 16. 10. 2017
Místo konání: Klubovna střediska Seveřan Šluknov
Zapsal: Bc. Michal Jakl – MIKI

XII. oddílová rada oddílu Omnia Děčín

Přítomní: MIKI, Pepa, Punčoška, Lucka, Míra
Omluvení: Anténka, Kupka, Balů
* * * * * * * * * * * * * * * * *
1. Zprávy od střediska/požadavky na středisko
Na nejbližší střediskové radě bude vedení oddílu iniciovat vytvoření střediskových skautských karet,
které budou velmi nápomocné při prokazování věku dětí během cest vlaky ČD. (5 - 0 - 0 )
2. Zprávy o chodu družin
Počty členů jednotlivých družin se ustálily na velmi hezkých číslech. Družina Pomněnek se stala
nejpočetnější družinou oddílu, sdružuje 8 členek, z nichž nejstarší již pomalu pomýšlí na rádcovský
kurz. Družina Levandulí sdružuje 7 členek, stejně tak družina medvědů. Vrrků je aktuálně 6. Program
družin probíhá dle plánů rádců bez větších komplikací.
3. Schůzky na přelomu roku
Družinové schůzky dne 18. 12., 20. 12. a 22. 12. budou posledními v tomto roce. V roce 2018 zahájí
schůzkovou činnost Levandule v pátek 5. 1. 2018. (5 – 0 – 0)
4. Plán akcí do konce kalendářního roku
Do konce kalendářního roku nás čekají následující akce:








21. – 22. 10. – Divoký Sever
28. 10. – Střediskový výlet s rodiči
5. 11. – Promítání táborového filmu
10. – 12. 11. – Středisková výprava do Prahy
25. 11. nebo 2. 12. – Středisková Laser game
2. 12. – Roverský gulášek
8. – 10. 12. – Střediskové Vánoce

První akcí v roce 2018 bude tradiční novoroční víkendovka v termínu 12. – 14. 1. 2018. (5 – 0 – 0)
5. Oddílová trička a nášivky
Zajištění vzniku oddílových triček a nášivek se chopila Punčoška. Veškeré potřebné grafické podklady
dodá MIKI. Vznik těchto věcí by bylo ideální zvládnout do střediskových Vánoc. Bylo rozhodnuto
vytvořit nová trička s vyšitým logem oddílu na hrudi, po vzoru triček střediskových. Nášivky budou
vytvořeny jak družinové, tak celoodílové. Družiny mají cca týden na připomínky grafické podoby
svých nášivek. (5 – 0 – 0)
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6. Úklid v klubovně
MIKI upozornil na narůstající entropii v klubovně. Prostě tam zůstává po družinách čím dál větší
nepořádek. Rádcové tak přislíbili, že na konci každé schůzky bude věnován čas společně
prováděnému úklidu. (5 – 0 – 0)
7. Přesun schůzek Vrrků
Z důvodu vyjasnění časových možností MIKIho bylo rozhodnuto přesunout od listopadu družinové
schůzky Vrrků na čtvrtky od 16 do 18 hodin. Takto však bude učiněno pouze v případě, že nebude
velká část rodičů členů proti (povolené ztráty jsou 1 člen). (5 – 0 – 0)
8. Účast "externistů" na akcích a v oddílové radě – diskuze
Na základě názorových neshod s některými členy střediska i oddílové rady v posledních týdnech byla
vedena diskuze na téma účasti nečlenů oddílu na interních oddílových víkendovkách. Vedení oddílu
představilo dosud nijak nezakotvený, ač dlouhodobě aplikovaný, koncept oddílových víkendovek,
které slouží k upevnění a rozvoji interních vztahů v oddíle, a to jak mezi dětskými členy, členy
oddílové rady, tak i všemi navzájem. Po společné diskuzi bylo rozhodnuto, že takovéto uzavřené akce
budou prováděny i nadále, avšak maximálně tři do roka a budou označeny jako „oddílová víkendová
stmelovačka“. Budou určeny primárně pro členy oddílu, avšak v případě, že nejbližší středu před
konáním akce nebude daná kapacita naplněna, bude otevřena možnost účasti i jiným dětským
členům střediska. Co se však 15+ doprovodu na těchto akcích týká, bude dodržováno striktně
pravidlo členství v oddílové radě. (5 – 0 – 0)
Dodatek vedení oddílu: Ostatní oddílové akce jsou, jak tomu bylo i doposud, otevřené všem
zájemcům ze střediska Sojčáci. Na oddílové rady má i nadále vstup povolen kdokoliv, kdo se předem
ohlásí, případně bude vedením oddílu v předstihu pozván. V souladu s předchozími usneseními
oddílové rady, nebudou mít tito návštěvníci oddílových rad právo hlasovací, ale pouze pozorovací a
poradní.
9. Příští oddílová rada
Příští oddílová rada proběhne v případě potřeby dne 16. 12. 2017. Nejpozději však 13. 1. 2018
v rámci novoroční víkendovky. (5 – 0 – 0)

