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Datum konání: 17. 6. 2017 

Místo konání: Soutěska Bobřích vodopádů u Verneřic 

Zapsal: Bc. Michal Jakl – MIKI 
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Přítomní: MIKI, Lucka, Kupka, Smíšek, Míra, Pepa 

Omluvení: Punčoška, Anténka, Balů 

Neomluvení: Vážka 

Hosté: Lenka, Punny, Tobi 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

1. Střediskové otázky 

a. Proplácení nášivek a stezek 

Oddílová rada oficiálně schválila již dříve projednaný bod, který umožňuje proplácení 

nášivek na kroj a stezek členům našeho oddílu z finančních kapacit oddílu. 

b. Nošení šátků před slibem 

Oddílová rada se shodla, že skautský šátek je především motivačním a propagačním 

symbolem a proto nemá nic proti, aby jej nosili i členové, kteří dosud nesložili patřičný 

slib. Před aktem slibu jim bude odebrán a znovu jej obdrží spolu se slibovým odznakem a 

šňůrkou až při slibu. MIKI byl pověřen navrhnout tuto formu na nejbližší střediskové radě 

sjednotit tak tento zvyk v rámci celého střediska Sojčáci. 

c. Sdílení kontaktů 

Oddílová rada schválila potřebu sdílení kontaktů na rodiče všech dětí ve středisku, bez 

ohledu na příslušnost k oddílu. Ideální podobou by se mohla stát sdílená tabulka na 

zabezpečeném vzdáleném uložišti, ke které by měli přístup všichni oprávnění členové.  

d. Odborky 

Oddílová rada se shodla na vhodnosti zapojení odborek do oddílové činnosti. Byla 

prodiskutována role a smysl Patronů. Zároveň byl zamítnut nákup oficiální sady, alespoň 

do doby, než bude reálně použitelná (a přežije víc, než jeden tábor). Děti tedy budou 

dostávat jednotlivé odborkové listy, které si mohou vytisknout např. doma. 

e. Supersojčácký rozesílák 

Bylo by vhodné přidat do interního Supersojčáckého rozesíláků všechny rovery našeho 

oddílu. Usnadní a zefektivní se tak komunikace a informovanost všech těchto členů.  

2. Zprávy o chodu družin 

a. Pomněnky 

Jelikož nebyla zástupkyně této družiny přítomna, informoval o jejím stavu MIKI. Pomněnky 

aktuálně fungují v plné sestavě čtyř členek. Byla jim vyslovena pochvala za samostatnost 

a pokroky ve skautských a organizačních dovednostech. 

b. Levandule 

Levandule momentálně registrují sedm členek a úspěšně zvládají všechny radosti i strasti 

chodu družiny. Připravují se na složení skautského slibu na táboře. 
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c. Medvědi 

Naše aktuálně nejpočetnější družina by ráda zaměřila svůj program woodcrafterským 

směrem, k čemuž byla vyslovena podpora vedení oddílu.  

d. Vrrci 

Byl probrán problém nízké účasti členů na schůzkách a zároveň byla předjednána podoba 

chodu družiny v novém školním roce. O zajištění schůzek se bude ve větší míře starat MIKI 

s podporou aktuálního rádce Pepy.  

3. Rámcový plán akcí do konce kalendářního roku 

Kromě oddílový narozenin (viz další bod), oddílového cyklovýletu a podzimní víkendovky 

neplánuje náš oddíl do konce tohoto roku pořádat žádnou větší akci. Oddílová rada vyjádřila 

podporu rodícím se projektům SRANDOMOKADROSD a Skautská městská hra. 

4. Příprava oddílových narozenin 

Oslava druhých narozenin oddílu byla naplánována na 5. srpna. Organizací oslavy byl pověřen 

MIKI. Oddílová rada dále projednala možné dárky, které si k narozeninám nadělíme. Oddílové radě 

bude předcházet brigáda. O průběhu oslavy se pokusíme, tak jako loni, informovat pomocí 

místního tisku. 

5. Rozvoj klubovny 

a. Byla vyslovena velká pochvala Mírovi, který se svědomitě chopil tvorby oddílového 

totemu a představil grafický návrh jeho podoby. Ta byla jednohlasně schválena. Na 

totem je třeba zajistit paroží. Pokusíme se jej získat od některého ze spřátelených 

hajných. 

b. Bylo schváleno zakoupení oddílové lopaty. 

c. Výhledově je plánováno rozšíření současného objektu klubovny o terásku, která zvýší 

komfort a kapacitu celého prostoru. 

6. Tábor 

a. Na střediskový tábor letos jede 17 našich členů pod 18 let. Oproti loňsku se jedná o 

nárůst o více než 200 %. Oddílová rada se zamýšlela do budoucna a shodla se, že 

bychom rádi i nadále absolvovali tábory spolu se střediskem. K tomu ovšem bude 

nutné navýšit kapacitu hygienického zázemí, kuchyně i jídelny. Tuto skutečnost 

budeme zdůrazňovat vedení střediska. 

b. Rádcové do programu družin zařazují předtáborovou etapu. Byly doladěny a 

vysvětleny některé detaily, aby tento program mohl úspěšně pokračovat. 

7. Nábor 

a. Zahájení náboru 

Oddílová rada schválila spuštění náboru již v nejbližší době, před prázdninami. Oslovíme 

tak rodiče dříve, než ostatní kroužky. Tato metoda se nám již osvědčila v předchozích 

letech. 

b. Volné kapacity 

Nábor bude zaměřen pouze na mladší věkovou kategorii (cca 2. - 3. třída) obou pohlaví. 

Cílem je doplnit početní stavy družin Pomněnek a Vrrků. 

c. Forma náboru a zapojení dětí 
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Oddílová rada schválila, že bude přínosné opět zapojit do náboru starší členy oddílu. 

Zejména členky Levandulí, které o toto samy projevily zájem. Kromě "papírového" náboru 

bude provedena náborová akce v družině ZŠ Želenice. 

8. Oddílové doplňky do stezek 

Oddílová rada schválila zařazení následujících bodů do skautského nováčka: 

1. Připravím program pro ostatní členy své družinky. 

2. Znám historii svého oddílu a stručnou historii skautingu v Děčíně. 

3. Seznámím se s někým novým z jiného skautského střediska. 

9. Dotazník hodnocení prvního roku činnosti 

V nejbližších dnech bude opět spuštěn dotazník hodnocení uplynulého roku činnosti oddílu, který 

se letos ukázal jako velmi přínosný. Jeho sestavením a vypuštěním do světa byl pověřen MIKI. 

10. Nová oddílová trička 

Na podzim zadáme do výroby novou várku oddílových triček. Změníme výrobce, snížíme cenu a 

zvýšíme kvalitu. Z nových triček zmizí současný zadní potisk s logem střediska a názvem oddílu. 

11. Příští oddílová rada 

Příští oddílová rada proběhne v rámci oslavy narozenin oddílu a bude zaměřena převážně na 

hodnocení uplynulého roku a plán roku nového. 


