
      Akce skautů a informace na září 2017:                    v Liberci  6.9.2017,  aktualizace 4.10.2017   
   

 
 

Schůzky: každou středu po celý rok 2017/2018 od 16 do 18 hodin 
    

 

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

Ping-Pong (zatím bude probíhat každý pondělí od 11.9.)   
u výměníkové stanice na Kunraticích od 17. do 18. hodin  (adresa: Nezvalova 2, GPS: 50.7625425N, 15.0914539E) 
 

Nabídka: je dovolena i účast kamarádů a kamarádek včetně rodičů… chtějících si to zkusit třeba proti své ratolesti… 

 bude-li zájem může ping-pong probíhat i v jiný den v týdnu (v úterý či ve čtvrtek) 
 

 

Skautský den na přehradě (16.9.2017) tuto akci pořádá FLOTILA LIBEREC 
 

Akce je pro kohokoliv, kdo chce si užít trochu aktivity buď na suchu či na vodě… 
Nabídněte tuto aktivitu klidně svým mladším sourozencům či spolužákům, příbuzným… 
 

Program: jízda na pramicích a kánoích, soutěže a hry na vodě i na břehu 
Bude zajištěno: opékání buřtů, točená limonáda, ukázka skautského podsadového stanu… 

 

Kde:  u klubovny FLOTILY LIBEREC (nachází se u hráze přehrady ve směru k pláži)   od 10:00 do 13:00 hodin… 
 
 

Závod napříč Prahou přes 3 jezy (28.9.2017) 
 

Závodníci:  Kašpar, Puštík, Vořech, Reflex a Čajíček     
 

Sraz: ve čtvrtek  28.9. v 6:45 hod.  hodin na parkovišti v ulici Na Perštině (je to vedle Fugnerky) 
  

Návrat:        kolem 17:30 hodin ke klubovně Majáku, příjezd bude autem a budeme společně ukládat lodě a výstroj do loděnice  
 

Sebou:         odjezd všech je ve skautském krojí !!! 

s kompletním náhradním převlečením na vodu. Počítejte s chladnějším a nepříznivým počasím: trenky, šusťáky, 
šusťáková bunda, triko s dlouhým rukávem, boty do vody s ponožkami, kdo vlastní bere si své vodácké oblečení: neoprén 
či neoprénové boty… //kdo nedonesl si na schůzku bere svou vestu//  na mokré věci měj sebou igelitovou tašku či pytel. 
 

Jídlo:    jídlo a pití na celý den na čtvrtek (nic, co by se muselo ohřívat) 
doporučuji mít sebou i termosku s teplým čajem. 
Po závodě budete mít každý jako dycky v cíli čaj a buřtík s chlebem…   

 

Finance:      max. 300,-Kč, budou spočítány náklady a přeplatek vrácen na následné schůzce 
 
 

Kormidelnický kurz (22.-24.9.  a  20.-22.10.2017) 
Zúčastnit se mohou jen: Kašpar, Vořech, Puštík, Tomáš M., Křemílek    PRO  MALOU  ÚČAST  BYL  K&K  ZRUŠEN! 
 

Jablonecká regata (jachting) na Mšeně (6.-7.10.2017) 
 

Sraz: jmenovaní: Reflex, Ztracenej, Denis M., Tomáš M. v pátek  6.10. v 16:30 hodin u klubovny Majáku 

ostatní: Kašpar, Puštíka a Křemílek v 17:15 hodin na Fugnerce na zastávce tramvaje směr Jablonec (odjezd 

17:30 nebo 17:45) 

Návrat:        jmenovaní: Reflex, Ztracenej, Denis M, Tomáš M. v sobotu 7.10. kolem 18:30 hodiny ke klubovně Majáku 

ostatní: Kašpar, Puštík a Křemílek kolem 18:00 hodiny na Fugnerku na zastávku tramvaje z Jablonce   (příjezd 

17:48,18:03) 
 

Sebou:         odjezd všech ve skautském krojí !!! 

- věci na spaní, spacák i karimatku,  
- náhradní kompletní převlečení na vodu. Počítejte s chladnějším a nepříznivým počasím: trenky, šusťáky, šusťáková 

bunda, triko s dlouhým rukávem, boty do vody s ponožkami, kdo vlastní bere si své vodácké oblečení: neoprén či 
neoprén boty //kdo nedonesl si na schůzku bere si svou vestu//  na své mokré věci měj sebou igelitové tašky či pytle, 

- hyenu - /ručník, toaletní potřeby, kapesník, hřeben, kartáček, pasta, apod./ 
- lžíci, ešus, hrneček, utěrku 
- přezůvky, pláštěnku, bundu dle počasí 

 

Jídlo:   páteční večeře + snídaně od maminky  
   pití + železná zásoba / malá čokoláda nebo sušenka / 

 

Finance:      akce vyjde do 250 Kč.  (50 startovné, 80 ubytování a něco také spolkne doprava lodí a tramvaj) 
 
 

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. 
Zaplaceno ke dni 4.10.2017 mají:  Reflex, Ztracenej, Denis M., Kašpar, Jasan, Lorenzo B.,. 

2.) Vedení oddílu – tj. Čajíček prosí rodiče přecházejících vlčat nebo u nových členů o jejich kontakty (email, mobil) a od synů 
předat kopii zdravotní kartičky (stačí jen zadní strana, kde je uvedeno RČ) + fotografii na legitimaci 

3.) Kdo potřebuje nějakou skautskou výstroj, ať své požadavky nahlásí co nejdříve Čajíčkovi (trika, košile, turbánek, apod.) 
4.) Fotografie z akcí a tábora za minulý školní rok (2016/2017), kdo fotil a má je k dispozici (i z řad rodičů), ať je poskytne co 

nejdříve Čajíčkovi. Budou zveřejněny na přístavním DVD-ROMu, které bychom rádi měli hotové na schůzce rodičů v listopadu 
5.) Velké poděkování patří rodičům a skautům, kteří pomohli při brigádě na klubovně a na Selešce. Velké díky! Na obou 

brigádách se toho moc a moc udělalo! 
6.) Nejpozději do 4.10. nahlásit,, kdo se účastní akce „Jablonecká regata“, aby se dala dobře zorganizovat a zajistit. 

7.) Nejpozději do 7.10. nahlásit a zaplatit 300,-Kč zálohu do 11.10.,, kdo se účastní akce „o Klíč Karla IV“, která proběhne 
v Karlových Varech ve dnech 20.-22.10.2017. Akce bude za podmínky, že se jí bude chtít účastnit Pepíno nebo Vořech… 

 
 

náš skautský oddíl má webové stránky: http://skauti.majak-liberec.cz/  kde naleznete všechny aktuality a informace i změny !! 

přístavní web najdete na tomto odkaze: www.majak-liberec.cz 

oddílové fotografie a videa z akcí naleznete na tomto portále: http://skauti-liberec.rajce.idnes.cz/   

            Čajíček v.r. 
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