
Zápis ze 7. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum a místo konání: 21. 10. 2016, Srub u Jetřichovic 

Přítomní: MIKI, Pepa, Kupka, Lucka, Moný, Šáša, Matěj (host), Punny (host) 

Omluvení: PJ, Anténka, Punčoška, Míra, Smíšek 

Neomluvení: Vráťa 

Projednávané body (moderátor): 

1. Zavedení oddílových funkcí (MIKI) 
Oddílová rada schválila zavedení následujících oddílových funkcí, které svou existencí odlehčují 

vedení oddílu, které bylo v posledních týdnech a měsících neúměrně přetíženo. Podrobná 

specifikace jednotlivých oddílových funkcí bude uvedena na oddílovém webu (sekce O nás - 

Struktura a chod oddílu): 

 Správce klubovny (Pepa) 

 Hospodář oddílu (Anténka) 

 Oddílový právník (PJ) 

 Oddílový rádce (neobsazeno) 

 Akcionář (Kupka, Moný) 

 Průserář (Šáša) 

 Zástupkyně střediska v oddílové radě (Lucka) 

2. Zprávy od střediska (Lucka) 
Středisko nemá žádné výhrady ani požadavky týkající se činnosti našeho oddílu. 

3. Průběh registrace (zpráva Hospodářky oddílu) 
Registrace členů, která probíhá do 31. 10. neprobíhá dle očekávání. K 17. 10. zaplatilo  pouze několik 

málo členů oddílu. Je proto nutno opakovat nutnost včasného provedení platby a nebezpečí platby 

pokuty za prodlení. Rádci byli o této nutnosti informováni.  

4. Připravenost klubovny na zimní provoz (zpráva Správce klubovny) 
Pepa předložil výsledek revize pozemku a objektu klubovny. Z tohoto výsledku vyplývá několik 

neodkladných nedostatků, které je třeba co nejdříve odstranit/napravit: 

 Zabezpečení harampádí v okolí objektu kůlny. Minimálně obehnání oblasti bezpečnostní 

páskou.  

 Prořezat nízko položené větve jabloní, které přímo zasahují do míst častého pohybu dětí. 

Tímto zamezíme počtu vypíchnutých očí. Dále vyřešit problém jabloní vrostlých (tzn. 

padlých) do plotu – ideálně pokácením (nutno probrat s majiteli pozemku). 

 Kadiboudu je třeba konečně natřít, jinak nám shnije. Stejně tak maringotku. Tyto činnosti 

budou provedeny při první jarní brigádě. 

 Pro lepší obraz na veřejnosti by bylo velmi vhodné konečně narovnat maringotku. Pro lepší 

bezpečnost vyplést nejviditelnější díry v pletivu plotu. 

 Co se týká připravenosti na zimní provoz, je vše hotovo. Kupka s taťkou úspěšně opravili 

rozbité okno a taťka Ríši nám nabil autobaterii. Zbývá dopravit ze střediskového skladu 

plynovou bombu. To zajistí MIKI. 

 Tradičním zimním problémem je bahno a podmáčenost celého pozemku. V úvahu připadají 

tři možnosti – vysypání oblasti před maringotkou štěrkem, položení rohoží či dlažby. 
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V průběhu listopadu bude vydán konečný plán a provedena jeho realizace. Taktéž úprava 

ohniště (vybetonováním či vydlážděním) by mohla napomoci k jeho suchosti. 

5. Plán oddílových akcí do konce školního roku (zpráva Akcionářů) 
Do konce kalendářního roku se členové našeho oddílu mohou účastnit následujících akcí: 

a. 4. – 6. 11. – Mostecké bačkůrky (pro vlčata a světlušky) 

b. 6. 11. – Promítání táborového filmu 

c. 18. – 20. 11. – Středisková víkendovka v Praze (pouze pro starší) 

d. 26. 11. – Oddílový výlet (připraví Kupka) 

e. 9. – 11. 12. – Střediskové vánoce v Novém Boru 

 

V novém roce nás čekají následující akce: 

a. Leden 2017 – Donábor na ZŠ Malšovice 

b. 7. 1. – Novoroční oddílový výlet 

c. 18. 2. – Oddílový výlet 

d. 11. 3. – Oddílový cyklovýlet 

e. 27. – 28. 5. – Přespávačka u klubovny 

f. 24. 6. – Závěrečný oddílový výlet 

6. Zpráva o dosavadním chodu družin (rádci družin) 
a. Pomněnky – Družina Pomněnek v současnosti registruje osm členek, přičemž 4 členky 

ve skautském věku. To je velká paráda! Kvůli momentální Punčoščině indispozici 

dočasně převzal vedení družinových schůzek MIKI. 

b. Medvědi – Družinových schůzek Medvědů se účastní 5 – 6 členů. S vedením 

družinových schůzek ochotně začal vypomáhat Míra. Rádce družiny byl 

v nepřítomnosti pokárán za nezvládnutý způsob rušení schůzek. Oddílová rada doufá, 

že se situace již nebude opakovat. 

c. Vrrci – Družinových schůzek se účastní 4 – 5 členů. Vedení družinových schůzek 

zajišťuje za nesnadných „politických“ podmínek (viz další bod) Šáša, za což mu oddílová 

rada vyslovila velké poděkování a uznání. 

7. Plán přežití tohoto školního roku - "družinová krize" (MIKI) 
V důsledku mnoha faktorů nastala v průběhu září a října „družinová krize“. Vedení oddílu vynaložilo 

na její vyřešení enormní množství energie a předložilo oddílové radě návrh na řešení této situace. 

Oddílová rada schválila tento model družinových schůzek, který vejde v platnost od 7. 11. 2016: 

a. Model Pomněnek – Z důvodu velkých věkových rozdílů a tedy nutnosti rozdílného 

zaměření programů bylo rozhodnuto rozdělit dívčí družinu Pomněnek na dvě. 

Pomněnky zůstanou jako družina mladších dívek (6 – 10 let). Schůzky budou probíhat 

v pátek od 15:30 do 17:30 pod vedením Punčošky. Starší dívky (11 – 12 let) vytvoří 

novou družinu skautek, které budou mít schůzky v pátek od 16:30 – 18:30 pod 

vedením MIKIho (z počátku) a Smíšky (cca od února). Ano, je tam hodinový překryv – 

ten bude využíván ke společnému programu a hrám ve větším počtu. 

b. Model Medvědů - Do přelomu února a března budou schůzky probíhat ve středu od 

15:45 do 17:45 pod vedením Vráti za pomoci Míry. Od března budou družinové 

schůzky buď spojeny s Vrrky či vedeny operativně Mírou za asistence dalších členů 

oddílu. 

c. Model Vrrků – Z důvodu neomluvitelně neskautského jednání s cílem vážně poškodit 

činnost našeho oddílu byla vedením 1. koedukovaného oddílu Stopa Děčín rozpoutána 
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uměle vykonstruovaná kauza, jejímž výsledkem je znemožnění další pravidelné 

činnosti v našem oddíle pro Šášu a Matěje. Vedení oddílu se tuto situaci snažilo 

intenzivně řešit dialogem, avšak ten byl vedením Stopy vždy odmítnut. Toto jednání 

oddílová rada hrubě odsuzuje a odmítá přistupovat na boj pomocí pomluv, polopravd, 

zastrašování a naprostých výmyslů. Svou energii budeme raději investovat do 

upevnění pozice našeho oddílu a stabilizace vedení družin. Proto oddílová rada 

rozhodla o zachování samostatné činnosti družiny Vrrků. Vedení družinových schůzek 

převezme ve čtvrtky v čase 16 – 18 hodin Pepa. Ten je registrovaným členem Pionýra, 

kde absolvoval kurz KOV a má oprávnění působit jako oddílový vedoucí. V nejbližším 

možném termínu si také doplní zdravotnickou kvalifikaci. S vedením oddílu bude 

konzultovat metodiku vedení mládeže v duchu skautských ideálů. Za svou ochotu 

pomoci si od oddílové i střediskové rady vysloužil obdiv a vděčnost. 

d. Šáša projevil velkou statečnost a odmítl se plně podvolit zlovůli vyšších orgánů. Proto 

přijal funkci Průseráře. Jeho hlavním úkolem bude v rámci svých časových možností 

v případě potřeby zaskočit s vedením některé z družinových schůzek či dohlédnout na 

jejích zrušení. I nadále bude (stejně jako kterýkoliv jiný člen Junáka) rád vítán na všech 

oddílových a střediskových akcích.  

8. Oddílová trička (MIKI) 
MIKI informoval o snižujícím se počtu dostupných oddílových trik. Z důvodu nespokojenosti s jejich 

kvalitou bude nová várka vyrobena u jiného výrobce (patrně metodou vyšití). Toto zajistí MIKI 

(nejspíše spojením s objednávkou střediskových trik a mikin). 

9. Stanovení termínu příští rady 
Příští oddílová rada proběhne po novoročním výletě 7. 1. 2017. Místo bude včas upřesněno. 

 

Dne 24. 10. 2016 

Zapsal MIKI 


