
Zápis z 3. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum konání: 8. 1. 2016 

Místo konání: Restaurace Nautilus 

Přítomní: MIKI, PJ, Kupka, Punčoška, Vráťa, Pepa, Punny, Anténka  

Omluvení: Sysel 

Nepřítomní: - 

Projednávané body: 

1. Zpráva o chodu družin, zhodnocení dosavadní činnosti. 

Družina Medvědů má momentálně 7 registrovaných členů, 1 dosud neregistrovaného. 

Přislíben je jeden další člen. Družina Pomněnek má stále pouze dvě členky, navíc nově jednu 

neregistrovanou. Možná získá další 2 členky. Roverský kmen čítá šest členů. Snad se k nám 

přidá jeden další 15+ člen. Celkem tedy náš oddíl čítá 17 členů. Přišli jsme o dva členy chlapecké 

družiny. Za uplynulých několik měsíců bylo uspořádáno několik úspěšných akcí, vybavena 

klubovna a zajištěny základní hygienické, světelné i tepelné podmínky pro chod družin. Celkově 

je dosavadní činnost oddílu hodnocena kladně, ač je stále co zlepšovat (viz následující body 

programu). 

 

2. Finanční stav oddílu. 

Registrací bylo vybráno 15 000 Kč + sponzorské dary 1000 Kč. Celkem tedy oddíl vlastní 16 000 

Kč. 3000 Kč budou použity na zaplacení pozemku. Dalších 15 x 320 Kč bude odvedeno vyšším 

organizačním jednotkám. Zbývá tedy 8200 Kč, 5985 Kč bylo zpětně proplaceno MIKImu. Do 

příští registrace tedy náš oddíl bude hospodařit s částkou 2215 Kč. Není to mnoho, avšak stále 

je to kladná částka. Finance budou použity převážně ke zvelebení klubovny (viz další body). 

 

3. Pravidla pro volbu do funkcí 

MIKI navrhl zavést pravidlo, dle něhož má kterýkoliv člen roverského kmene právo na jakékoliv 

oddílové radě požádat o udělení libovolné funkce (včetně např. funkce vůdce oddílu). Pakliže 

k výkonu této funkce bude vedením oddílu (vedením střediska v případě vůdce a zástupce 

vůdce oddílu) shledán způsobilým, bude o jeho žádosti hlasováno a v případě kladného počtu 

hlasů mu bude daná funkce ihned předána/udělena. 

 

4. Donábor (forma, datum atd.) 

Po shodě ve věci nutnosti získání nových členů (převážně dívčích) bylo rozhodnuto uspořádat 

donábor. Ten bude veden jak na sociální síti Facebook a webech oddílu a střediska, tak i 

v terénu. Vchody paneláků v Želenicích budou oblepeny výzvou ke vstupu do oddílu. Pro 

každého člena, který přivede nového člena do oddílu, bude taktéž snížena následující 

registrace o 100 Kč. Novým členům bude umožněno absolvovat první schůzku bez registrace a 

celý první měsíc bez platby členského poplatku (sníženého v poměru k uplynulé době šk. roku 

a o 320 Kč pro vyšší jednotky). 

 

5. Plán akcí do konce školního roku a naše účast na velkých akcích 

Byl předložen střediskový plán akcí do srpna tohoto roku. Oddíl Omnia má v plánu každý měsíc 

uspořádat jednu vlastní akci. Účasti členů našeho oddílu na ostatních akcích nebude kladeno 

žádné omezení. Taktéž, pokud to bude v našich možnostech, rádi pomůžeme středisku 

s přípravou dalších akcí. 
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Akce pořádané naším oddílem do srpna jsou následující: 

 6. 2. – Oddílový výlet do Prahy (Anténka) 

 12. 3. – Oddílový výlet (Pomněnky) 

 16. 4. – Skautská olympiáda pro děčínské skauty (PJ) 

 28. 5. – Přespávačka na pozemku pro středisko (roverský kmen) – termín upřesníme 

 25. 6. – Závěrečný oddílový výlet (MIKI) 

 2. 8. – První narozeniny oddílu (MIKI) 

 

6. Otevření oddílových akcí zbytku střediska  

Bylo odsouhlaseno otevření všech oddílových akcí pro ostatní oddíly střediska Sojčáci Děčín. 

Tito budou vždy informováni o konání těchto akcí a my je na nich rádi přivítáme. 

 

7. Info o táboře (14. - 31. 7.) 

MIKIm byla všem členům roverského kmene důrazně doporučena účast na skvělém 

střediskovém táboře. Do příští oddílové rady dodají všichni členové roverského kmene své 

odhadované časové možnosti. 

 

8. Pokec o mezidružinovce příští rok, či zkušebně už od února 

Bylo rozhodnuto odložit plánovanou mezidružinovou soutěž. Ta bude započata od příštího 

školního roku. 

 

9. Projednání návrhu Sojčáků, který se týká přesunu našeho webu na jejich server 

Bylo rozhodnuto s díky odmítnout návrh střediska na přesun oddílového webu na doménu 

sojcaci.cz. Bylo tak učiněno zejména z důvodu zavedení současné adresy ve všech 

vyhledávačích a na mnoha dalších místech. Oddílová rada se však vyslovila PRO přesměrování 

adresy omnia.sojcaci.cz na náš současný web a PRO sjednocení stylu střediskových stránek se 

stylem webu našeho oddílu.  

 

10. ZVaS 

MIKI informoval o termínu konání okresního kole ZVaS. Bylo rozhodnuto sestavit jednu 

koedukovanou hlídku, sdružující členy obou našich družin. Tato družina poběží v kategorii 

„chlapci“. Pokud by však došlo k navýšení počtu členek dívčí družiny, postaví každá družina 

vlastní hlídku. PJ dodá rádcům družin propozice k závodu. 

 

11. Oddílová ovce 

Oddílová rada se vyslovila PRO odložení možnosti zisku oddílové ovce do doby, kdy bude 

pozemek řádně zabezpečen a oddíl bude schopen zajistit bezproblémový chod projektu. 

 

12. Oddílová trička (vlastní X tuning střediskových) 

MIKIho návrh na úpravu střediskových triček oddílovými nášivkami byl zamítnut. Namísto toho 

se oddílová rada vyslovila PRO návrh tvorby vlastních oddílových triček. Ta budou zhotovena 

nejpozději do konání ZVaS! Jejich tvorbu zajistí PJ. Taktéž budou vytvořeny oddílové nášivky na 

šátky. 

 

13. Plán oprav a brigád 

Do srpna proběhnou kromě klasických sečení trávy dvě či tři větší brigády na pozemku 

klubovny. Jejich vedením a koordinací byl pověřen Sysel. Cíle brigád jsou následující: 
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 Vyrovnání a ukotvení maringotky 

 Natření kadiboudy a izolace maringotky 

 Tvorba laviček a úprava ohniště – nutno dokončit do konání střediskové přespávačky! 

 

14. PJ do e-mailu 

PJ bude přidán do střediskového rozesíláku. Stejně tak i Kupka a Vráťa, jakožto rádcové družin. 

 

15. Nástěnka 

Vráťa zajistí vznik nástěnky v klubovně. 

 

16. Kartičky 

MIKI zajistí vznik kartiček rostlin, zvířat a značek. 

 

17. Lékárnička 

PJ zajistí proplacení oddílové lékárničky Anténce. 

 

18. Plavání Pomněnek 

Bylo rozhodnuto, že schůzka v aquaparku bude umožněna pouze po domluvě se způsobilými 

členkami střediska. 

 

19. Nerův taťka 

Vráťa nám představil Nerova taťku, který nám nabízí pomoc s čímkoliv. Jelikož se tento 

pomocník v předchozích letech osvědčil, oddílová rada je mu velmi vděčna za nabídku, kterou 

ráda využije. Bylo však odhlasováno, že není prozatím žádoucí zásah do chodu družinových 

schůzek. 

 

20. Stanovení termínu příští oddílové rady 

Termín příští oddílové rady byl stanoven na 8. 4. 2016 od 18:15. Místo konání bude zvoleno v 

anketě. 

 

Dne 9. 1. 2016 

Zapsal MIKI 


