
Zápis z 8. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum a místo konání: 7. 1. 2017, Příbram u Verneřic 

Přítomní: MIKI, Pepa, Lucka, Míra, Smíšek, Punčoška, Vážka 

Omluvení: PJ, Anténka, Kupka 

Neomluvení: Vráťa 

Projednávané body (moderátor): 

1. Uzavření registrace (MIKI) 
K současnému datu zaplatilo členský poplatek 28 osob. Po započtení úplných nováčků, kteří zaplatí 

v nejbližších týdnech členská základna našeho oddílu přesáhla počet třiceti členů! Jedná se o skvělý 

výsledek a téměř zdvojnásobení členské základny oproti loňskému roku. Z ústředí Junáka byl stanoven 

jako závazný termín uzavření registrace ve skautISu konec ledna. Tímto úkonem byla pověřena Smíšek. 

 

2. Zpráva o dosavadním chodu družin (rádci družin) 
a. Pomněnky 

Pomněnky v současné době registrují osm členek a jsou velmi spokojeny se schématem polospojených 

schůzek. Starší část družiny se rozhodla vytvořit družinu vlastní (viz bod 9 tohoto zápisu). 

b. Medvědi 

Družina Medvědů v současnosti registruje osm členů a prochází výraznými personálními změnami 

vedení z důvodu odchodu dosavadního rádce. Podrobně je současná situace rozepsána v bodě 4 

tohoto zápisu. 

c. Vrrci 

Družina Vrrků v současnosti registruje pět členů. O budoucím směřování této družiny podrobně 

pojednává bod 4 tohoto zápisu. 

 

3. Plán oddílových akcí do konce školního roku (MIKI) 

MIKI informoval o všech akcích, kterým se členové oddílu mohou účastnit do konce července. Všechny 

tyto akce byly zaneseny do oddílového kalendáře, který je veřejně dostupný na webu oddílu. Členové 

oddílové rady byli vyzvání k většímu motivování členů družin a jejich rodičů k účasti na akcích. Taktéž 

byla členům oddílové rady nabídnuta účast na organizování všech oddílových akcí. 

 

4. Plán transformace chlapeckých družin (MIKI) 

Vzhledem k současnému personálnímu stavu vedení oddílu a k dobrovolnému odchodu Balůa do 

vojenské služby bylo s přihlédnutím k anketě provedené mezi rodiči chlapců rozhodnuto spojit schůzky 

chlapeckých družin Vrrků a Medvědů v modelu schůzek dívčích družin. Od 19. 1. 2017 budou schůzky 

obou družin probíhat každý čtvrtek. Družina Vrrků bude mít schůzku pod vedením Pepy v čase 16:00 – 

17:45 a schůzka Medvědů pod vedením Míry v čase 16:45 – 18:30. 
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5. Plán oprav a vylepšení v okolí klubovny (Správce klubovny) 

MIKI informoval o možnostech získání nových prostorů klubovny. Oddílová rada schválila jeho další 

snažení v získání některého z těchto prostorů.  

Co se týká současného objektu klubovny, bylo největší problémem označeno všudy přítomné bahno. 

Pepa byl pověřen zjištěním možností jeho eliminace. Zároveň mu ve shodě s vedením střediska bude 

vyplacena jistina 3000 Kč, z níž bude financován nákup potřebného vybavení a nezbytných výdajů na 

údržbu prostoru klubovny oddílu. 

Pepa informoval o nestabilních stromcích, které ohrožují plot pozemku klubovny. MIKI vyjedná další 

postup s majiteli pozemku. 

 

6. Aktualizace webu 
MIKI byl pověřen aktualizací informací na oddílovém webu. Zejména sekce Družiny a Oddílová rada. 

Taktéž bylo schváleno umístění přihlášek do oddílu v elektronické podobě na web oddílu. 

 

7. Zdravotnický kurz 
MIKI informoval o zajištění kurzu ZZA u děčínské pobočky ČČK. Kurzu se povinně zúčastní všichni 

rádcové družin našeho oddílu a účast bude nabídnuta i ostatním členů děčínských skautských středisek. 

Kurz proběhne s největší pravděpodobností v březnu tohoto roku. 

 

8. Volba nového zástupce vůdce oddílu 
Proběhla volba nového zástupce vůdce oddílu. Oddílovou radou byla jednohlasně schválena jediná 

kandidátka Anténka. Ta s okamžitou platností nahrazuje ve funkci PJe. 

 

9. Vznik nové dívčí družiny 
Starší členky družiny Pomněnek se rozhodly založit vlastní družinu. Ta ponese název Levandule, bude 

sdružovat dívky od 11 let věku a její vedení bude zajišťovat Smíšek. 

 

10. Termín příští oddílové rady 
Další oddílová rada je svolána na 11. 3. 2017 po oddílovém cyklovýletě. 

Dne 9. 1. 2017 

Zapsal MIKI 


