
Akce a informace na listopad 2017:      V Liberci 1.11.2017           aktualizace: 9.11.2017 
 
 

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků: 
 

1.) Příspěvky pro první pololetí činní 500,-Kč při zaplacení včas do konce října !!! Kdo do tohoto termínu nezaplatil příspěvky, již 
platí plné příspěvky bez slevy v hodnotě: 550,-Kč. Zaplaceno ke dni 9.11.2017 nemají:  Hroch a Moták. 

2.) Dluhy:  Čajíček dluží vyrovnání za akce některým členům… (Zamykání Ploučnice 60,-Kč a Podzimní akce 50,-Kč). 

3.) Od Ondry M. prosím o předání kopie zdravotní kartičky (jen tu stranu kde je uvedeno jeho rodné číslo) a ještě jeho fotografii 
na skautskou průkazku. 

4.) Ti co chtějí si pořídit – zařídit nějaké skautské / vodácké vybavení, ať se předem poradí nebo kontaktují Čajíčka či 
Šahanku (trika, košile, kšiltovku, nášivky, apod.) , ale i s udáním požadované velikosti, pokud možno do termínu 9.11.2017. 

Čajíček zatím eviduje tyto objednávky ke dni 8.11.2017:  
Denis:  triko M, šátek, 2x turbánek, šňůrka na píšťalku, pásek s přezkou, kšiltovka + nášivky “Liberec“ a “10“ na košili 
Tomáš M. kompletní skautský kroj - skautská košile velikost 39, triko L 
Ztracenej skautská košile velikost 170 (s nášivkami), triko M 
Křemílek:  skautský šátek a turbánek 

 

Ping-Pong (zatím bude probíhat každý čtvrtek)   
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 pondělí či úterý) 
 

 
 

 

Schůzky v listopadu: 
 

8.11.2017  organizují společně spolu část schůzky:  Puštík a Křemílek 
 

15.11.2017 organizují společně spolu část schůzky:  Kašpar, Ztracenej a Tomáš M. 
 

 
 

Víkendová vigílie 16.-19.11.2017  (v Harrachově) 
 

 

! Svou účast mít včas a předem nahlášenou nejpozději do středeční schůzky: 8.11.2017,  platí i pro rovery ! 
 

Sraz: ve čtvrtek   16.11.2017  v 17:00 hodin na ČD,  přijď včas !             (odjezd vlakem či autem 17:35 hod.)  
 

Návrat:        v neděli  19.11.2017  vlakem či autem  v 16:18 hodin  na ČD    (odjezd vlaku z Harrachova v 14:57 hod.) 
 
 

Sebou:         všechny věci v jednom batohu, nic do ruky  (zabaleno tak, že nic z batohu nesmí ani při převrácení vypadávat) 

 úplný skautský kroj se skautským tričkem  (může být zabalen v batohu) 
 kompletní věci na schůzku včetně stezek a hry Sacculus  ( nezapomenout  doma ! ! ! ) 
 (KPZ, uzlovačka, zápisník, obyč. tužka a propiska, čtyřcípý šátek nebo šála) 

- spacák, věci na spaní, prostěradlo, karimatku a přezůvky 
- kompletní oblečení na vícedenní podzimní výpravu (navíc náhradní spodní prádlo, ponožky apod.)… 
- obuv na celodenní výpravu přírodou (mít zpevněný kotník), né tenisky 
- pláštěnku navrchu batohu, teplý svetr, zásobu vlněných ponožek, plavky, nezapomeň na čepici a rukavice ! 
- hygiena: (ručník, mýdlo, kartáček, pasta, toaleťák, hřeben,…) 
- případně je dovoleno majitelům přibalit a vzít své herní disky do  XBOX 360 KINECT 
 

Jídlo:    na čtvrtek večeři s teplým pitím a páteční snídani od maminky, ostatní zajištěno 
 

Finance:    max. výlohy za akci do 500,- Kč / doprava, ubytování, potraviny, ostatní /… 

 
 
 

Noční zimní přechod Jizerských hor (1.-2.12.2017) 
 

Sraz: v pátek   1.12.2017    na vlakovém nádraží u příjezdové haly v 18:00 hod.  (odjezd vlaku je v 18:33 hod.) 
Návrat:        v sobotu 2.12.2017  v ranních hodinách kolem  3. hodiny do Lidových Sadů 
 

Účast:        je povolena i předem nahlášeným rodičům či starším sourozencům… 
 

Sebou:        přechod proběhne z Hejnic přes Bílou Kuchyni, Závory, Černou Nisu, Bedřichov a Českou chalupu do Liberce 
- vhodné obutí a oblečení (rukavice, čepice jsou podmínkou, kdo má bere i sněhové návleky) + pláštěnku 
- potvrzený souhlas rodičů s účastí na akci  
- mobilní telefon povolen mít sebou, pro případný svůj odvoz rodiči z akce (včasným zavoláním)… 
- do malého batohu na celou noc svačinku a pití nejlépe do termosky, vhodné přibalit čokoládu, ovoce a bonbón 

 

Finance:       do 60,-Kč (na jízdenku vlakem, případný rozvoz autem po Liberci pro čtyři osoby) 
 

 
 

Schůzka v plaveckém bazénu (6.12.2017) 
 

 
 

Mikulášská výprava  (9.-10.12.2017) 
 

! Svou účast mít včas a předem nahlášenou nejpozději do středeční schůzky: 29.11.2017,  platí i pro rovery ! 
 

Sebou budete mít:   dárky pro své brášky v oddíle – vlastnoručně vyrobené 
      vlastnoručně upečené cukroví – nemusí toho být bedna! 

 
 
 
 

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

           Čajíček v.r. 
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