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ORGANIZAČNÍ ŘÁD GEMINI  
stav k 26. 1. 2017 (verze 14/2017) 

 

1. ČINNOST GEMINI  
 

 1.1. Cíle a poslání 
GEMINI z.s. je dobrovolné zájmové sdružení (zapsaný spolek) dětí, mládeže a dospělých, usilující o všestranný rozvoj 
mladého člověka. Ve spolupráci s rodinou a školou se snaží podporovat aktivní a pozitivní přístup k sobě samému a k 
okolnímu světu. Toto poslání naplňuje v rovině programové kombinací kulturních a sportovních aktivit v duchu ideálu 
„kalokagathia“, doplněných o výchovu k odbornosti v rámci interního zkouškového systému a vzdělávacích projektů. 

 
 1.2. Hlavní složky programu 

Turistika pěší, vodní, lyžařská 
Plavecký výcvik  
Vodácký a námořnický výcvik 
Plachtění a yachting 
Lacrosse, softball 
Kluby s různou programovou nabídkou – umění (zejména film, fotografie, animovaný film, divadlo), historie, sport  
Cesty za krásou (zaměřeno na historii, umění) a další. 

 
 1.3. Tradice a zásady 

Část názvosloví a většina organizačních prvků navazuje s ohledem na vodácký výcvik na oblast mořeplavby. 
Řada zvyklostí a programových prvků byla převzata z Jedenáctky – oddílu existujícího v letech 1967 – 1977 (postupně 
pod hlavičkou Tábornického klubu Psohlavců, Junáka, Českého Červeného kříže a TJ Slavia Vysoké školy). 

 
Zásady výchovné a vzdělávací činnosti v GEMINI jsou postaveny na principech humanismu s důrazem na vyvážený 
program podněcující rozvoj duchovní i tělesný, na principech demokracie ve vzdělávání a výchově a pedagogického 
konstruktivismu (zážitková pedagogika).  

 
 1.4. Členská základna, organizační struktura 

Činnost GEMINI je zaměřena zejména na práci s dětmi a mládeží od 7 do 18 let.  
 

Přijetí do GEMINI vzniká podáním členské přihlášky, schválením členství admiralitou a uhrazením členského příspěvku 
(jeho výše je pravidelně aktualizována). Člen se tak stává členem tzv. Kruhu GEMINI. Člen Kruhu GEMINI se může a nemusí 
aktivně podílet na činnosti některé z organizačních složek.  
 
Člen Kruhu GEMINI, který se zapojuje do činnosti aktivně a pravidelně se může stát součástí některé z těchto 
organizačních a programových složek:  
- admiralita  
- oddíl (podle různého věkové stupně a zaměření) 
- klub (podle různého věkové stupně a zaměření) 
- Kruh rodičů a přátel 

 
V případě mimořádných zásluh o GEMINI může udělit admiralita i čestné členství. Čestné členství je udělováno doživotně. 
Odňato může být admiralitou pouze za dlouhodobé jednání proti zájmům GEMINI.    

 
1.4.1. Admiralita 

Vedení GEMINI se nazývá Admiralita a skládá se z těchto funkcí: admirál, viceadmirál, přístavný, hospodář, 
kapitáni oddílů-klubů a navigátor, zastupující Kruh rodičů a přátel. Každý z členů admirality má jeden hlas. 
Admirál má právo veta ve všech případech hlasování vyjma svého odvolání.  
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1.4.2. Oddíl 

Oddíl nejmladší  
Dle možností lze organizovat oddíl pro děti nejmladší ve věku 1. a 2. třída. Jeho vedením je pověřen někdo 
z rodičů či bývalých členů. Schůzky jsou jednou týdně, účast je dobrovolná a zpoplatněna. Poplatky se vybírají 
dopředu, nebo i na místě. Výpravy jednodenní se konají max. 1 do měsíce, účast na táborech je možná s jejich 
rodiči a to na max. tři dny.   
 
Oddíl malý – Kirké 
Sdružuje nejmladší členy GEMINI ve věku cca 8-11 let. Schází se jednou týdně a pořádá alespoň jednu výpravu 
měsíčně, event. další akce. V činnosti odpovídající věku připravuje své členy na přestup do středního oddílu. 
Pořádá zimní a letní tábor. Členové se učí chápat Lodní řád a plní si plavčíka.  

 
Oddíl střední – Calypso 
Tvoří hlavní složku členské základny GEMINI. Usiluje v největší míře o naplnění střediskových zásad. Pracuje 
posádkovým systémem. Jeho kapitán úměrně věku členů spolupracuje s větším počtem kadetů a vicekadetů a je 
v častém kontaktu s rodiči. 
Počet členů by se měl udržovat  mezi 20 – 35 členy. Tento počet je rozdělen do posádek. Kapitán oddílu dbá o 
pravidelné doplňování členské základny a to nejenom ze zdrojů malého oddílu. 
Nabízí členům pravidelnou činnost v průběhu oddílového roku (schůzky oddílu a posádek, kluby, plavecký výcvik, 
nejméně jednu výpravu měsíčně a další akce). Pořádá zimní a letní tábor. Činnost oddílu odpovídá věku členů a 
možnostem oddílu. 
 
Oddíl starších – Poseidon 
Dle možností nabízí středisko pro zájemce cca od 15ti let výše oddíl Poseidon, což je tradiční název pro oddíl 
starších. Posláním Poseidonu je provádět výchovu v duchu poslání a zásad GEMINI volně přenesených na vyšší 
věkový stupeň. Činnost oddílu je zaměřena na nabídku programů a aktivit, s nimiž si členové mohou vytvářet 
program svépomocí. 
 
1.4.3. Klub 

Kluby patří mezi významnou složku činnosti, která zpestřuje běžnou a tradiční náplň oddílu. Vypisují se podle 
potřeby a možností, ideálně však pro každý semestr činnosti. Kluby jsou zaměřeny na konkrétní činnosti v oblasti 
umění, tvorby, řemesla, sportu aj. Každý klub má své vedení z řad členů Kruhu GEMINI či přímo admirality. Kluby 
jsou nabízeny všem členům oddílů, mohou být také otevřeny pro další členy, hlásící se pouze na činnost klubu. 
V takovém případě je pro účast na klubu stanoven speciální poplatek.  
Mezi tradiční kluby patří například fotografický klub, filmový klub, dramatický klub, gurmánský klub, klub 
horolezecký, klub plavání, klub yachtingu apod. 
 
1.4.4 Kruh rodičů a přátel 

Spolupráce s rodinou i bývalými členy oddílů, klubů a admirality je důležitou součástí činnosti GEMINI. Proto je 
podporována forma členství i pro dospělé či starší, kteří, se momentálně nezapojují do jiné z činností GEMINI a 
nepodílejí se na činnosti v admiralitě. Členy GEMINI (respektive Kruhu GEMINI) se tak mohou stát rodiče 
stávajícího člena, osoby, sympatizující a podporující cíle a činnost GEMINI, starší, kteří zatím nemají přímé 
zařazení do jiné činnosti apod. Aktivita této skupiny členů je organizována jako užší Kruh rodičů a přátel. Pro 
tento užší Kruh admiralita volí navigátora, který činnosti Kruhu organizuje. Členství v Kruhu vzniká podáním 
přihlášky admiralitě a zaplacením ročních příspěvků člena Kruhu v aktuální výši. Členství musí být ročně 
obnovováno se souhlasem admirality. Pro členy Kruhu jsou organizovány speciální akce (alespoň dvakrát do 
roka), jsou přednostně zváni na všechny akce GEMINI a mohou se zapojovat do příprav a pomoci s vedením 
jednotlivých aktivit a tradičních akcí. Členové Kruhu mohou pro svou činnost disponovat vybavením a inventářem 
GEMINI. 

 
1.5. Tradiční akce GEMINI 

Vánoční zpívání - prosinec 
Otevírání řek a vod – jaro 
Návštěvní den - léto 
Promítání fotografií a velký sněm Kruhu - září 
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1.6. Cesty za krásou  
Podle možností se snaží GEMINI také alespoň jednou ročně organizovat pro své členy i pro zvané hosty z řad nečlenů 
poznávací cestovní historicko-umělecký program, zaměřený na návštěvu zajímavých uměleckých sbírek a historických 
míst v České republice a zahraničí  (Paříž, Provence, Vídeň, Mnichov, Berlín, Amsterodam, Florencie, Řím, Neapol, 
Madrid, pobřeží Řecka, Turecka atd.). Zpravidla se v roce plánuje jedna cesta na prodloužený víkend do některé 
z metropolí a jedna cesta zhruba týdenní a delší během léta. Cesty za krásou mohou být rovněž propojeny s činností 
některého z klubů jako jeho vyvrcholení během roku (například klub yachtingu). V takovém případě je cesta 
organizována jako cesta po moří na plachetnici v některé z historicky zajímavých destinací.  

 
 
 1.7. Námořní Akademie  

Je označením pro všechny druhy zvyšování úrovně osobního vzdělání ve středisku. Zahrnuje celou oblast zkoušek 
Námořnické knížky, boatsmanský kurs, Vysokou školu GEMINI – pro kadety a kapitány. Dále různé druhy 
specializovaných kurzů. 

 
 
 1.8. Symbolika 

Znakem GEMINI je hvězdářské označení souhvězdí GEMINI, které je součástí oddílového znaku.  
Znak oddílu je tvořen kruhem o průměru 4,5 cm, v jehož středu je symbol oddílu v libovolném barevné provedení a nad 
ním je znak GEMINI ve výrazné barvě. Znak oddílu v elektronické podobě nemusí být nutně tak složitý. 
Symbolem admirála je pádlo, na jehož listě jsou jména a volební období předchůdců. 
Slavnostní pokřik GEMINI:  „Druh co druh v pevný kruh, nikdo nás nezdolá !” 
Sportovní pokřik GEMINI:  3x„Hip, hip, hooray“ a na závěr „zdar, zdar, zdar!“  
Signál je pískaný začátek rozverné skautské písničky  „Stály báby”. 
Tradiční písně ke slavnostnějším příležitostem jsou  „We shall over come” a  „Dávno již”. 
Pozdravem je podání ruky s pevným stiskem a pohledem do očí. 

 
 

2. Jmění GEMINI 
 

2.1. Způsob nabytí a obhospodařování 
Jmění vzniká z členských příspěvků, z výtěžků pořádaných podniků, z darů, podpor, grantů  a z hospodářské činnosti / 
vlastní činnosti (krátkodobý pronájem věcí, pozemků a Korzu, prodej materiálů, semináře, kurzy a konzultace a cílený 
fundraising). Cílem získávání a rozšiřování jmění je zefektivnění střediskové výchovy a programů. 
 
Jmění se dělí na jmění oddílů a jmění GEMINI, dále pak na hotovost a inventář. 
Oddílové převážně slouží členům jednoho oddílu a je jím obhospodařováno. Vůči oddílu i GEMINI za něj zodpovídá 
kapitán oddílu, který jej na konci svého kapitánského působení předává svému nástupci. O majetku oddílu jsou vedeny 
písemné záznamy, jejichž kopie předává kapitán přístavnému. Stav majetku oddílu je prověřován inventurou alespoň 
jednou za rok. V případě zániku oddílu přechází oddílový majetek na středisko. 
Majetek GEMINI slouží členům střediska. Za obhospodařování svěřeného inventáře ručí admiralitě přístavný (a případně 
správce fotokomory, kteří vedou jeho inventární seznam, aktualizovaný vždy k prvnímu dni kalendářního roku, navrhují 
nutná opatření (opravy, vyřazení, nákup) a zajišťují vhodným způsobem jeho využití. Do seznamu inventáře je zapsán 
přístavným veškerý majetek v pořizovací hodnotě nad 2.000 Kč a s dobou předpokládaného používání nad jeden rok, 
Stav majetku konzultuje přístavný s hospodářem a admirálem střediska. 
Za střediskový majetek v hotovostní podobě ručí admiralitě hospodář střediska. Spolu s účetní vede pokladní knihu o 
veškerých příjmech a výdajích střediska, dále veškerou agendu spojenou s hospodařením, řídí se přijatým rozpočtem a 
rozhodnutími admirality. Dle dohody s admirálem provádí hotovostní i bezhotovostní úhrady.  
V případě zániku střediska rozhodne o způsobu naložení se jměním střediska admiralita. 
 
2.2. Členské příspěvky 
Výši členských příspěvků, způsob a termíny jejich platby stanoví admiralita. Příspěvky platí všichni členové střediska 
s výjimkou kapitanátů, admirality, čestných členů.  
V sociálně odůvodněných případech může na žádost zákonného zástupce nezletilého člena admiralita výši příspěvku 
snížit. 
 
2.3. Hospodaření, rozpočet 
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Hospodaření s majetkem střediska je určeno tímto organizačním řádem a rozpočtem pro konkrétní kalendářní rok. 
Návrh rozpočtu připravuje admirál, viceadmirálové a hospodář na první akci admirality na začátku kalendářního roku. 
 

   
3. FUNKCE V GEMINI 
 
Admiralita 
Je nejvyšším orgánem GEMINI. Skládá se z admirála, viceadmirálů, kapitánů oddílů, navigátora, přístavného, hospodáře 
(případně správce fotokomory, je-li aktuálně v provozu).  
Zasedání admirality se konají dle potřeby, svolává je admirál a probíhají v demokratickém duchu. Body k projednání 
navrhuje admirál i ostatní členové. Admirál se snaží předem seznámit členy admirality s body navrhovanými pro příští 
zasedání. Projednávané body z pořadu admirality jsou zaznamenány a v podobě zápisu admirality co nejdříve k dispozici 
členům, příp. i hostům. Účast na zasedání admirality je doporučená kadetům, vicekadetům a starším boatsmanům (dle 
dohody kapitána s admirálem). Jako hosté se mohou účastnit i další členové Kruhu, které na admiralitě zastupuje 
navigátor. Tito hosté mají právo pouze poradního hlasu. O účasti všech hostů na zasedání admirality rozhoduje admirál. 

Každý ze členů admirality má na zasedání admirality jeden hlas. Za nepřítomného člena admirality může hlasovat jím 
pověřený jiný člen nebo host zasedání. V případě kumulace funkcí (např. viceadmirál a přístavný v jedné osobě) má 
po jednom hlasu každá funkce. O přijetí návrhu rozhoduje většina hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje admirál.  
Admiralita volí admirála a může ho odvolat. Admirál může vetovat každé rozhodnutí přijaté admiralitou, kromě svého 
odvolání admiralitou. 
V případě odvolání admirála pověřuje admiralita vedením admirality jeho zástupce až do doby zvolení nového 
admirála. 
Člen admirality má volný přístup na akce střediska a oddílů i jejich části (posádkovky, kapitanáty atd.). 

 
4.1. Admirál 

Admirál GEMINI je starý nejméně 21 let. Podílel se aktivně delší dobu na vedení oddílu nebo střediska a prokázal 
přitom přesvědčivě své schopnosti a potřebnou míru odpovědnosti. Ve výkonu své funkce je povinen jednat 
s nadhledem potřebným pro zajištění dlouhodobé existence, poslání a kvality střediska. 
Je zvolen na admiralitě v září, případně na poslední admiralitě před prázdninami na období dvou let. Funkce se ujímá 
na první akci admirality po prázdninách. Symbolem zvolení je předání admirálského pádla. 
Je oprávněn jednat a vystupovat jménem střediska, uzavírat smlouvy a jiné závazky. Řídí jednání admirality a 
střediskové akce, pokud není jejich řízením admiralitou pověřen někdo jiný. Každý člen střediska je povinen mu být ve 
výkonu funkce všestranně nápomocen. 
Jmenuje do funkce viceadmirála, navigátora, kapitána, přístavného, hospodáře (a případně správce fotokomory). 
Potvrzuje do funkce kapitánem vybraného kadeta a vicekadeta. Má právo veta vůči všem rozhodnutím admirality 
kromě odvolání admirála. 
 

4.2. Viceadmirál 
Vybrán a jmenován admirálem. Řídí akce a koná potřebná rozhodnutí v admirálově nepřítomnosti. Je pověřen 
dohledem nad některou z oblastí – např. personální agenda, hospodaření, Námořní Akademie atd. 
 

4.3. Navigátor 
Je vybrán a jmenován admirálem. Reprezentuje všechny členy Kruhu rodičů a přátel a organizuje jejich činnost.  

 
4.4. Přístavný 

Jmenován admirálem. Pečuje o veškerý inventární majetek střediska (vyjma fotokomory, ale to pouze v případě, kdy 
středisko má správce fotokomory) – klubovna, loděnice, vlek, lodě, rafty, stany atd. V oblasti střediskového majetku 
jsou mu podřízeni i kapitáni oddílů, navrhuje a zajišťuje nutná opatření vedoucí k ochraně a zvelebení kluboven, 
loděnice či majetku ostatního. V případě potřeby pořádá opravářské kurzy pro získání opravářského patentu. Jedná 
v duchu zásad GEMINI. 
 
4.5. Hospodář 
Jmenován admirálem. Pečuje o finanční jmění GEMINI. Ve spolupráci s účetní(m) sestavuje rozpočet roční činnosti, 
účetní závěrku, daňové přiznání, vyúčtování dotací apod. Je zodpovědný za případné investice, činěné za účelem 
navýšení jmění. 
 

4.6. Správce fotokomory (je-li fotokomora aktuálně v provozu) 
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Jmenován admirálem. Pečuje o veškerý inventární majetek, uložený ve fotokomoře nebo související s jejím provozem, 
rovněž o prostory fotokomory. Eviduje návštěvnost fotokomory a zacházení s vybavením, propaguje ve středisku 
fotografování, pořádá kursy a zájmové kluby fotografování. O činnosti pravidelně  informuje admiralitu. Je v přímém 
kontaktu s kapitány oddílů, jejichž členové fotokomoru nebo její zařízení používají. Jedná v duchu zásad GEMINI. 
 

 
Oddíly: 
4.7. Kapitán oddílu 

Je starší osmnácti let a má potřebné předpoklady k vedení oddílu, jakož i zkušenosti s prací v oddíle či středisku. Do 
funkce je jmenován admirálem. Svou činností zodpovídá admiralitě, po právní stránce nese plnou zodpovědnost i za 
své spolupracovníky. 
Vede oddíl v duchu zásad GEMINI a s dostatečným nadhledem. Navrhuje admirálovi své kadety a vicekadety. Řídí 
kapitanáty. 
 
4.8. Kadet a vicekadet 
Náplň shodná – pomáhá kapitánovi a oddílu v duchu zásad GEMINI. Je vybrán kapitánem a schvalován admirálem. 
V oddíle je pověřen konkrétními úkoly. Věk: vicekadet min. 16 let, kadet min. 18 let. Vicekadet, který se ve funkci 
osvědčí, je po roce (a při plnoletosti) jmenován kadetem. 
 
4.9. Boatsman 
Vede v oddíle posádku. Je jmenován kapitánem. Patří k oporám oddílu, ostatním členům je vzorem, jeho osobní i 
oddílový vývoj je sledován kapitánem a admiralitou. 

 
 

  4. USTAVENÍ GEMINI, ZÁNIK, ORGANIZAČNÍ ŘÁD 
 
GEMINI bylo oficiálně ustaveno v červnu 1991. Ve skutečnosti ale existuje od března 1977 (ponecháme-li stranou 
kořeny sahající k  Jedenáctce). GEMINI nezanikne nikdy! Kdyby ale přeci, tak rozhodnutím admirality a po vyčerpání 
všech stávajících možností a dodržení bodů, předepsaných stanovami. 
 
Organizační řád GEMINI bude zařazen k případné novelizaci do programu vždy na první akci admirality v oddílovém 
roce. Po úpravě platí poslední verze značená v nadpisu (např. 14/2017). 

 
* * * 

Organizační řád GEMINI v tomto znění platí od 26. 1. 2017 a ruší v plném rozsahu předcházející organizační řády. 


