
Zápis z 9. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum a místo konání: 11. 3. 2017, Restaurace Nautilus 

Přítomní: MIKI, Pepa, Lucka, Míra, Smíšek, Punčoška, Punny (host), Lenka (host), Sysel (host) 

Omluvení: Anténka, Kupka, Vráťa, Vážka 

Neomluvení: - 

Projednávané body (moderátor): 

1. Zprávy od střediska (Lucka) 

Středisko nás chválí za růst členské základny a aktivní pořádání mnoha akcí. Zároveň kladně 
hodnotí náš nápad na zavedení poschůzkáče. 

2. Zpráva o dosavadním chodu družin 

a) Pomněnky (Punčoška) 

Pomněnky jsou zpět v plné síle 4 členek.  Činnost družiny probíhá plynule a není třeba 
řešit žádné problémy. Vedení oddílu Punčošce vytklo nevyplňování poschůzkáče. 

b) Levandule (Smíšek) 

Levandule fungují v počtu 5 členek. Program bude pod diskuzi mezi vedením oddílu a 
družiny zaměřeno na stmelení kolektivu a posilování týmového ducha.  Vedení oddílu 
Smíškovi vytklo nevyplňování poschůzkáče. Smíšek požádala o dodání papírové verze 
poschůzkáče do klubovny. 

c) Medvědi (Míra) 

Naše nejpočetnější družina aktuálně sdružuje 10 kluků. Je nutno do jejich fungování 
vnést skautskou sebekázeň a disciplínu, zejména v perspektivě blížících se skautských 
závodů.  Míra požádal o dodání papírové verze poschůzkáče do klubovny. 

d) Vrrci (Pepa) 

Družina mladších chlapců funguje v počtu 5 kluků. Pepa byl pochválen za svědomité 
vyplňování poschůzkáče. Včas předem nahlásil termíny, kdy nemůže zajistit schůzky a 
vedení oddílu slíbilo tyto schůzky pokrýt vlastními silami. 

3. Plán oddílových akcí do konce školního roku (MIKI) 

Do konce školního roku proběhnou následující akce. U akcí, které pořádáme my, je v závorce 
uvedena pověřená osoba: 

a. Aprílový Blouďák 
b. Roverská brigáda u klubovny (Pepa) 
c. Střediskový výlet s rodiči 
d. Sv. Jiří pod zámkem 
e. Oddílový výlet (MIKI) - po úspěchu prvního oddílového cyklovýletu se i tento výlet 

pravděpodobně stane cyklistickým. 
f. OK Svojsíkova závodu 
g. Přespávačka u klubovny (Punčoška) 
h. OBROK 
i. Roverský víkendový teambuilding (Pepa) 
j. Závěrečný oddílový výlet (MIKI) - byly předloženy připomínky proti plánované výpravě do 

Prahy. Vedení oddílu tyto připomínky důkladně zváží. 
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4. Svojsíkáč (MIKI) 

Letošní OK Svojsíkáče proběhne na počátku května a budou se ho účastnit členové družin Medvědů 
a Levandulí. Aktuální program těchto družin by proto měl být zaměřen na procvičení dovedností 
potřebných pro absolvování tohoto závodu. MIKI dodá do klubovny vytištěné propozice a pravidla 
závodu. 

5. Předání finanční jistiny správci klubovny (MIKI) 

Pepovi byla za dohledu všech účastníků rady předána finanční jistina 3000 Kč, která je určena ke 
snazšímu nakupování a údržbě vybavení klubovny a okolního sadu. Na každé oddílové radě Pepa 
doloží formou dokladů (které oddílová rada schválí) utracené finance a bude informovat o zůstatku 
a využívání zdrojů. 

6. Plán víkendové brigády (Pepa) 

Ta se uskuteční jako víkendová akce pro rovery, rodiče a přátele druhý dubnový víkend. MIKI zajistí 
potřebná povolení od majitelů pozemku. 

a) Maringotka 

- Oškrábat (potřeba centrála), natřít (potřeba barva), utěsnit 

b) Plot 

- Plaňky nabouchat, dráty dodrátovat 

c) Stromy 

- Prořezat a seřezat 

7. Předání tvorby totemu Medvědům (MIKI) 

Jelikož Kupka dosud nevyvinula žádnou aktivitu směřující ke vzniku totemu, byl tento úkol předán 
Mírovi a jeho družině Medvědů, kteří si při tvorbě osvojí užitečné znalosti a dovednosti. Oddílová 
rada však požaduje, aby samotná práce s potřebným náčiním byla prováděna výhradně osobami 
15+ (tzn. děti nebudou manipulovat s ostrým náčiním)! 

8. Informace o táborové hře a táboře obecně (MIKI) 

MIKI informoval členy oddílové rady o aktuálním návrhu táborové hry a termínu letošního tábora. 
Z přítomných členů vyjádřili chuť účastnit se aktivně tábora a jeho přípravy Punčoška, Smíšek, MIKI, 
Lenka a Lucka.  

9. Zdravoťák a další kvalifikační kurzy (MIKI) 

Přes veškerou snahu vedení oddílu se v Děčíně nepodařilo zajistit kurz ZZA, který by plně vyhovoval 
našim požadavkům a kvalitou zaručoval odpovídající proškolení našich členů. Proto byl zájemcům 
doporučen kurz ZZA Last minute, případně okresní kurz ZZA. Všichni naši vedoucí družin však mají 
povinnost absolvovat zdravotnický kurz do konce tohoto kalendářního roku! 

10. Revize finančních příspěvků na kvalifikační kurzy (MIKI) 

Po důkladné revizi dostupných finančních prostředků našeho oddílu je nutno revidovat rozhodnutí 
č. 2 d) ze šesté oddílové rady. Oddíl bude (oproti platnému dokladu) ze svých finančních rezerv 
proplácet pouze cestovné na všechny vzdělávací a kvalifikační akce. Tímto rozhodnutím se snažíme 

motivovat své členy k výběru akcí dle kvality, nikoliv vzdálenosti 😊. 
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11. Oddílová měna (MIKI) 

Vedení družin byla zdůrazněna nutnost aktivně členy informovat o existenci a výhodách oddílové 
měny. Do klubovny bude instalován přehledný informační papír a bude důsledně dbáno na 
využívání existence tohoto nástroje. 

12. Holanďani (MIKI) 

MIKI informoval o zájmu holandských skautů pobývat v prostoru naší klubovny po několik dnů 
v srpnu tohoto roku. Oddílová rada schválila tento pobyt za následujících podmínek: 

- Pokud bude třeba dokupovat dřevo, zaplatí jej oni 

- Nebude rozbito žádné okno (bohužel máme špatné zkušenosti) 

- Vylejí po sobě chemický záchod 

- Bude striktně dodržován noční klid 

13. Možnosti prostoru nové klubovny (MIKI) 

Členové rady se zamysleli nad možnostmi zisku nové klubovny (potažmo rozšíření současné) a 
shodli se na nutnosti jejího nalezení v horizontu několika let. Její nalezení budou všichni přítomní 
aktivně podporovat a pomohou, jak mohou.  

14. Termín příští oddílové rady 

Další oddílová rada proběhne v případě potřeby 8. 4. 2017 v rámci roverské brigády u klubovny. 
Členové rady se shodli na tužbě uspořádat oddílovou radu v prostorách bližších centru města. 

 

 

Dne 12. 3. 2017 

Zapsal MIKI 


