
Zápis z ustavující rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

 

Datum konání: 5. 8. 2015 

Místo konání: Pozemek klubovny oddílu 

Přítomní: MIKI, PJ, Kupka, Anténka, Pepa, Sysel 

Omluvení: Vráťa 

Nepřítomní: Punčoška, Punny 

 

Projednávané body: 

1. Přihlášky – Všem přítomným byly rozdány přihlášky do oddílu, které byly dotyčnými osobami 

vyplněny a předány zpět k zaregistrování. Bylo oznámeno, že Šmoula s námi ukončil 

spolupráci. 

2. Schválení názvu – Počtem 5-0-1 hlasů byl schválen název 2. koedukovaný oddíl Omnia Děčín. 

3. Schválení znaku – Počtem 4-1-1 byl schválen znak oddílu v současné podobě. 

4. Schválení pokřiku – Počtem 4-1-1 byl schválen pokřik v následujícím znění: 

 

Lásku v srdci, rozum v hlavě, 

Skautský zákon ctíme, 

Ať je léto nebo zima, 

My se neztratíme! 

 

5. Volba vedení oddílu na první rok činnosti – Vůdcem oddílu byl zvolen MIKI (6-0-0) a jeho 

zástupcem PJ (4-1-1). Jelikož ani jeden z nich nemá absolvovaný vůdcovský kurz, byla jim 

střediskem udělena roční výjimka, přičemž oba slíbili, že během tohoto roku si potřebnou 

kvalifikaci doplní. 

6. Členské poplatky – Po krátké debatě bylo schváleno vybírání členských poplatků ve výši 1000 

Kč každý rok v září. 

7. Aktivita současných členů a komunikace – MIKI vyjádřil své znepokojení z dosavadní nízké 

aktivity současných členů. Byly probrány příčiny a dohodnuta opatření, která tuto skutečnost 

do budoucna napraví. Jako hlavní komunikační kanál mezi členy i nadále zůstane Facebook. 

8. Spolupráce se Sojčáky – MIKI poreferoval o svém nadšení ze střediska Sojčáci a o seznámení 

se se Supersojčáky na letošním táboře. Přes počáteční mírně vlažný přístup nakonec někteří 

z přítomných projevili snahu se s ostatními rovery střediska také seznámit a tak bylo 

dohodnuto, že MIKI bude rovery Omnie včas informovat o případných chystaných 

Supersojčáckých akcích. 

9. Finance – Proběhla volba oddílového hospodáře. Tím byl zvolen PJ (5-0-1). Nově zvolený 

hospodář ihned seznámil ostatní členy s právními aspekty financování oddílu a slíbil, že v co 

nejkratší době kontaktuje střediskovou hospodářku a dohodne s ní variabilní symbol, jímž 

budou na střediskovém účtu označeni finance Omnie. Podrobnosti tohoto bodu jednání budou 

rozepsány v ekonomické zprávě, kterou PJ slíbil dodat. 

10. Byl podrobně rozpracován plán na zabydlení klubovny. MIKI informoval, že dne 4. 8. navštívil 

pozemek s panem Kříčkem – spolumajitelem stavební firmy, která nám nabídla odkoupení 

maringotky 4 x 2,5 m ze cenu 10000 Kč, včetně dopravy a instalace. Zakoupení tohoto objektu 

bylo jednohlasně schváleno. Další jednání s panem Kříčkem si bere na starosti MIKI. Plánovaný 
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termín instalace maringotky je přelom srpna a září. Sysel a PJ slíbili zajistit materiál na opravení 

plotu a usazení maringotky (pletivo, prkna atd.). Kupka ověří možnost získání kovové budky na 

WC. PJ ověří jak je to s kácením stromů. V době instalace maringotky bude třeba svolat další 

brigádu. Pokud nebude MIKI přítomen, bude mít tuto brigádu na starosti Sysel. 

11. Bylo schváleno v prvním roce otevřít dvě družiny. Dívčí povede Kupka s Punčoškou, chlapeckou 

Vráťa s Pepou. Názvy a podrobnosti družin promyslí a do září dodají jednotliví rádcové. 

12. Nábor – Bylo schváleno uspořádání dvou náborových akcí a to na ZŠ Želenice a ZŠ Na Stráni. 

Ředitele jednotlivých škol kontaktuje PJ. Nábor byl naplánován předběžně na první zářijový 

týden. MIKI zajistí od ústředí náborový balíček. Koordinátorem náborových akcí byl vybrán PJ. 

Ten do konce srpna dodá podrobný plán náboru. Pomoc mu nabídla Emi, Kupka a MIKI. 

13. Správcem oddílového webu a Facebooku i nadále zůstane MIKI. Propagace oddílu byla 

zhodnocena jako dostatečná a efektivní. 

14. Akce do konce roku – Předloženy byly návrhy na akce typu Orientační běh, Středisková 

olympiáda či Oddílové Vánoce. Bylo však dohodnuto, že plánování těchto akcí je momentálně 

nedůležité a tak bylo odloženy. Bylo však dohodnuto uspořádání prvního, zahajovacího, výletu 

s rodiči, který si vzal na starosti Sysel. Pomoc mu nabídla Emi. 

15. MIKI informoval o plánovaném konání akce MLOK s tím, že jako základna bude využit pozemek 

klubovny. Akce je plánována na konec září. Členové oddílu přislíbili, že pokud to bude v jejich 

silách, pomohou s pořádáním jako členové servis týmu. 

16. Emi byla pověřena komunikací se členy střediska Úsvit ;) 

17. Pro efektivnější správu pozemku bylo rozhodnuto, že každý měsíc bude jeden ze starších členů 

sloužit jako koordinátor správy pozemku. Jeho povinností bude dohlížet na pořádek a údržbu 

pozemku, případně svolat brigádu. Ponese však i odpovědnost za případné zanedbání této 

údržby. Jednotliví členové si měsíce rozdělili následovně: 

a. Září + říjen – MIKI 

b. Listopad – PJ 

c. Prosinec – Punčoška 

d. Leden – Emi 

e. Únor – Kupka 

f. Březen – Pepa 

g. Duben – Sysel 

h. Květen – Vráťa 

i. Červen – PJ 

18. Sysel daroval oddílu hrábě. PJ daroval oddílu kanystr i s benzínem. Pozemek byl zabezpečen 

zámky. Klíče od těchto zámků budou urychleně předány majitelům. 

19. V závěru porady proběhlo krátké zamyšlení s debatou na téma „Jak si představujeme oddíl za 

pět let“.  

20. Datum příští porady nebylo pevně stanoveno. Bylo však dohodnuto, že to bude termín, kdy 

bude na pozemek instalována maringotka. 

 

 

 

 

Dne 6. 8. 2015 

Zapsal MIKI 


