
Zápis ze 4. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum konání: 8. 4. 2016 

Místo konání: Hospůdka Na Kopečku 

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

Omluvení: Moný 

Nepřítomní: Sysel, Světýlko 

Projednávané body: 

1. Zpráva o chodu družin, zhodnocení dosavadní činnosti. 

- Družina Medvědů obsahuje osm členů, družina Pomněnek (bohužel opět jen) tři členky. I 

nadále proto zůstává nejvyšší prioritou doplnění stavu obou družin.  Další z priorit pro vedení 

obou družin je motivovat děti k účasti na oddílových i dalších skautských akcích. Účast se sice 

zlepšuje, avšak velká část členů dosud neabsolvovala ani jednu z připravovaných akcí. To 

musíme napravit!  

- Kupka bude přes období dubna a května z důvodu přípravy na maturitu docházet na minimum 

schůzek. Bezproblémový chod družiny však zajistí Punčoška. 

- Pro případ, že Vráťa nebude moci dorazit na schůzku Medvědů, povede po předchozí VČASNÉ 

domluvě schůzku Pepa.  

- Klubovna se plní užitečnými věcmi – byla instalována vybavená lékárnička a zdravotnický 

materiál pro nácvik zdravovědy. Dále byly zakoupeny samolepící tabule, které nejspíše nahradí 

plánované nástěnky. Doplněny byly nové koše na tříděný odpad a díky podpoře děčínského 

oblastního archivu doplněny krásné nové židle. 

- MIKI vyslovil za vedení oddílu velkou pochvalu Punčošce, za její dosavadní aktivitu a 

přínosnou činnost pro oddíl. 

 

2. Finanční stav oddílu. 

- Všichni členové oddílu velice děkují firmě North stav, a. s. za sponzorský dar na další rozvoj 

prostředí klubovny v hodnotě 10 000 Kč. Spolu s přebytky z registrací (+ doplatky členských 

poplatků nových členů) oddíl hospodaří s přibližně 13 000 Kč. Bylo rozhodnuto část těchto 

financí převést do hotovostní pokladny, díky které budou finanční transakce probíhat výrazně 

pružněji než doposud. K termínu konání této rady bylo v pokladně uloženo 2545 Kč. 

- Oddílová rada se pro období do konce tohoto školního roku shodla na nutných investicích do 

následujícího vybavení: igelit, buzola, celty, barvy a laky pro natření maringotky a kadiboudy. 

 

3. Oddílová trička 

- MIKI představil nově vyrobená oddílová trička. Ta jsou již po několik týdnů distribuována za 

cenu 260 Kč mezi členy oddílu. Finance získané prodejem těchto triček budou ukládány do 

nově založené hotovostní pokladny (viz předchozí bod). 

- Střediskem byl schválen požadavek na zastupitelnost oddílových a střediskových triček. 

Členové oddílu Omnia tak nemusejí mít trička dvě, ale pouze toto oddílové, které budou moci 

nosit i v případech, kdy bude vyžadováno tričko střediskové. 

- Na tvorbu oddílových triček by měla nyní navázat tvorba oddílových a družinových nášivek. 

Tu do termínu konání ZVaS zajistí MIKI.  
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4. Oddílová měna 

- MIKI představil nově vzniklou oddílovou měnu nazvanou Omníky. Omníky jsou vytvářeny 

z pivních víček značky Krakonoš, která je vhodná díky své nezfalšovatelnosti, jelikož se nikde 

v dalekém okolí nedá koupit. Budou vytvořeny jednoomníky a pětiomníky, které budou 

členové oddílu moci získávat a ztrácet dle pravidel, umístěných na oddílových stránkách. Za 

získané Omníky bude umožněno „nakupovat“ různé výhody, ať už v průběhu roku, či na táboře. 

Hlavním cílem této měny je motivace členů oddílu k aktivní činnosti. Koncept oddílové měny, 

nahrazující připravovanou mezidružinovou soutěž, byl oddílovou radou přijat s nadšením.  

 

5. Plán oprav a brigád 

- Do příští oddílové rady proběhne minimálně jedna oddílová brigáda na pozemku klubovny. 

Její termín byl stanoven na 27. 5. od 16:00. Cíl brigády je následující: 

 Vyrovnání a ukotvení maringotky 

 Natření kadiboudy a maringotky 

 Tradiční sečení trávy 

- Sysel byl pověřen zajištěním centrály. 

 

6. Akce do konce prázdnin 

- Plánovaná skautská olympiáda byla pro prachbídný zájem účastníku i organizátorů zrušena. 

Koncept byl uložen pro příhodnější období v příštím roce. 

- Do konce roku nás čeká velká spousta akcí. Akce, které mají dle shody oddílové rady výraznou 

prioritu, jsou zvýrazněny tučně. 

 23. 4. – Svatý Jiří pod zámkem – Účast neorganizovaně dobrovolná. MIKI přednesl 

oddílové radě žádost střediska o pomoc s organizací. 

 29. 4. – 1. 5. – Předtáborová brigáda – Je třeba odkornit nové teepiové tyče. Účast 

neorganizovaná, avšak zejména roverům a aktivním rodičům velmi doporučená! 

 6. 5. – 8. 5. – ZvaS – okresní kolo – Zúčastníme se se dvěma závodními hlídkami – 

Pomněnky + Ríša a Medvědi. Interní podmínkou ke startu hlídky je účast vedení dané 

družiny.  

 11. 5. – Květinový den – V případě zájmu kontaktujte včas Petříčka! 

 13. 5. – 15. 5. – Pomněnčí putování kolem Sněžníku – Podmínkou pro uskutečnění akce 

je včasné (do 1. 5.) dodání přesného plánovaného průběhu akce a zajištění 

zodpovědné dospělé a zdravotnicky vzdělané osoby.  

 21. 5. – Po liščí stopě 

 21. 5. – 22. 5. – Roverská návštěva tábořiště – Pokud bude mít někdo z roverů zájem, 

kontaktujte Supersojčáky. 

 27. 5. – Brigáda na pozemku (viz předchozí bod) 

 28. 5. – 29. 5. – Přespávačka u klubovny – zcela zásadní akce, které bude 

v následujících týdnech věnována zvýšená pozornost. Na akci budou pozvání všichni 

členové střediska a členové RK Orbis z 1. koedukovaného oddílu Stopa Děčín. 

 25. 6. – Závěrečný oddílový výlet – Někdo ho snad připraví… 

 14. 7. – 31. 7. – Tábor – MIKI informoval zájemce o účast o nutnosti spolupracovat se 

Supersojčáky a dodržovat stanovené termíny. Oddíl Omnia připraví a zajistí konání 

zkušebního ročníku roverských zkoušek. 

 2. 8. – Oslava prvních narozenin oddílu – projednáme na další oddílové radě. 
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7. Členové oddílu do střediskového e-mailu 

- PJ bude přidán do střediskového rozesíláku. Stejně tak i Kupka, Punčoška a Vráťa, jakožto 

rádcové družin. 

 

8. Kartičky 

- MIKI dosud nezajistil vznik kartiček rostlin, zvířat a značek. A asi ještě dlouho nezajistí… 

 

9. Stanovení termínu příští oddílové rady 

- Termín příští oddílové rady byl stanoven na sobotu 25. 6. 2016 od 18:00 na pozemku 

klubovny. 

 

Dne 9. 4. 2016 

Zapsal MIKI 


