
      Akce skautů a informace na srpen/září 2017:                 v Liberci  2.8.2017  

                      aktualizováno 6.9.2017 
 

 

Klubovna – velká brigáda (26.8.2017) 
je určena pro skauty a rovery,  ale je též vítána i pomoc Vašich rodičů 

 
 

Sraz: v sobotu 26.8. od  8:30 hod.  u klubovny Majáku     

 (ukončení brigády počítáme až kolem 14 hodiny) 
 

 

Brigáda:         je hlavně zaměřená na terénní úpravy zahrady, opravu plotu, vykopání pařezů, pořezání dřeva a úklid 

 loděnice a příprava kluboven do další sezóny.  Případně výroba kačen a kormidla na plachtění… 
 

Sebou:         pracovní oblečení k ušpinění s rozumným obutím (ne krosky či sandále) 

 svačinu s pitím 
 přibalit prosím slušné chování a velmi dobrou náladou s chutí pomoci, ať se nám vše naplánované podaří… 

 

 
 
 

Seleška – brigáda s via ferratami (8.-10.9.2017) 
 

Nutné předem nahlásit svou účast a to co nejdříve, nejlépe na brigádě na klubovně v srpnu !! 
 

Sraz: Čajíček + Kašpar, Reflex - skauti nahlášení předem s potvrzením od Čajíčka: 
 v pátek  8.9. v 17:00 hod.  u klubovny Majáku 

 Puštík a Tomaš H. kdyby bylo přihlášeno moc osob, tak ostatní (skauti a roveři) budou mít sraz: 
 v pátek 8.9. v 18:10 hodin na ČD  (odjezd vlakem v 18:28 hodin), které od ČD z Jablonného autem dopravíme k chatě… 
 

Návrat:        v neděli 10.9. kolem 16:30 hod. na Fugnenku či ke klubovně dle požadavku účastníků 

 ostatní opět vlakem v 15:43 hodin 
 

Sebou:       - věci na spaní, prostěradlo a spacák  

- pracovní oblečení k ušpinění na práce v lese – těžba dřeva či na natírání 
- oblečení na výlet s pořádnou obuví na via farrate do DE 
- hyenu - /ručník, šampón, toaletní potřeby, kapesník, hřeben, kartáček, pasta, apod./ 
- přezůvky, pláštěnku, bundu a oblečení dle počasí 
- kdo má bere svůj horolezecký sedák s případným via ferratovým úvazkem… 

 

Jídlo:   páteční večeře + snídaně od maminky  
   čtvrtku chleba, cibule a brambora, 

 

Finance:      akce vyjde do 150 Kč.   
 

 
Schůzky: každou středu po celý rok 2017/2018 od 16 do 18 hodin 
  první oddílová schůzka:  středa 6.9.2017 na klubovně   
    

 

Schůzky  s výcvikem na vodě  na přehradě v září budou:  13.9.  a  20.9. 
 
 

 
 
 

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků: 
 

1.) Příspěvky: pro první pololetí činní 500,-Kč a termín zaplacení je stanoven do konce října !!! Kdo do tohoto termínu 
nezaplatí příspěvky, již platí plné příspěvky bez slevy: 550,-Kč.  Je možnost platit příspěvky na celý rok v částce 1.000,-Kč. 

2.) Kdo potřebuje nějakou skautskou výstroj, ať své požadavky nahlásí co nejdříve Čajíčkovi (trika, košile, turbánek, apod.) 
 

 

 

náš skautský oddíl má webové stránky zde: http://skauti.majak-liberec.cz/  kde naleznete všechny aktuality a informace i změny !! 
přístavní web najdete na tomto odkaze: www.majak-liberec.cz 
 
na obou těchto webech najdete i odkazy na fotografie či videa z tábora 2017 

 
 
 

 
Čajíček v.r.   

http://skauti.majak-liberec.cz/
http://www.majak-liberec.cz/

