V Liberci 2.1.2018 – aktualizováno 25.1.2018

Akce a informace na leden 2018
organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:

1.) Do konce ledna 2018 mají mít všichni zaplacenou druhou část příspěvků (500,-Kč).
2.) Nejpozději do 31.1. prosíme nahlásit, kdo z Vás závazně pojede (včetně roverů) na „NAVIGAMUS 2018“ , do konce února pak
mít uhrazený účastnický poplatek ve výši 900,-Kč. Všechny informace k mezinárodní akci: http://navigamus.cz/
3.) Upozorňuji na plnění skautských stezek – nových experimentálních či starých fantasie

Ping-Pong (probíhá vždy 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…
ping-pong může probíhat i v jiný den v týdnu – (náhradní klíče od prostoru má k zapůjčení u sebe br. Puštík)

Schůzka v plaveckém bazénu (3.1.2018)
Sraz:

ve vestibulu v 16:00 hod., konec v 18:10 hod.
- plavky, ručník, mýdlo, hřeben, igelit.tašku a čepici na ven (při odchodu si ji zkontroluji a uličníci budou potrestáni)
- finance: 70,-Kč na vstupné a papírovou bankovku 100,-Kč na skříňku (když se nepodaří nám získat společnou šatnu)

32. námořní ples pro rodiče a přátele (20.1.2018)
Sál v restauraci u Košků (Pavlovice) od 20:00 hodin, k tanci a poslechu hraje kapela Kaleidoskop. Námořnický či
společenský oblek je nutnou samozřejmostí. Palubní lístek činní 170,- Kč, který lze si objednat pouze na webu.
vstupenky lze zamluvit a zakoupit na odkaze: http://flotila.darkhelm.eu/ples
letáček: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/Ples_2018.pdf

Lyžování 27.1.- sjezdovka
Sraz:
Návrat:
Sebou:

- uskuteční se !

na ČSAD v 7:55 hod. (odjezd v 8:10 směr Bedřichov)
na MHD Fugnerova u OD Balón ve 14:30 hodin
kompletní vybavení na lyže či prkno, povinně přilbu
teplé pití v termosce, svačinku, ovoce a oblíbenou sušenku
finance: 400,-Kč sjezdovky/prkno, (Ski pas záloha 100,-Kč, na 4 hodiny: 230,-Kč děti do 15 let, 280,-Kč junior do 18
let, 330,-Kč dospělý) + doprava autobusem tam a zpět
spoluúčast Vašich rodičů vítána, po dohodě lze vzít sebou sourozence (předem, ale včas nahlásit jejich účast!)
sobota 27.1.

-

Bowlingová schůzka v Babylonu (31.1.2018)
Sraz:
Ukončení:
Finance:

u pokladny v Babylonu v 16:00 hod. (levý hlavní vchod, je to druhá chodbová místnost rovně, u velblouda)
na stejném místě v 18:15 hod.
finance: 100,-Kč na vstupné, (budeš-li si chtít koupit něco k pití v místním baru, tak si vezmi drobné sebou navíc)

Fantasty games (1.-4.2.2018)
Podrobnosti k této akci budou Vám sděleny později roverstvem Flotily…

(tým R&R Flotily Liberec)

Kormidelnický kurz ŽIRAFA (1.-4.2.2018)
Pro skauty ve věku 13.-15. let, více na odkaze: http://zirafakrkonose.skauting.cz
Přihlášeni jsou Křemílek, Puštík a Kašpar. Dopravu tam a zpět si zajistí účastníci sami po dohodě

Schůzka v plaveckém bazénu (7.2.2018)
Sraz:

ve vestibulu v 16:00 hod., konec v 18:10 hod.
- plavky, ručník, mýdlo, hřeben, igelit.tašku a čepici na ven (při odchodu si ji zkontroluji a uličníci budou potrestáni)
- finance: 70,-Kč na vstupné a papírovou bankovku 100,-Kč na skříňku (když se nepodaří nám získat společnou šatnu)

Maškarní dětský bál na téma CIRKUS (10.2.2018)
Akce:
Sraz:
Ukončení:
Sebou:
Finance:

účast je v oblečku dle propozic a letáčku: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/Maskarni_2018.pdf
ve 13:00 hodin v sokolovně TJ Slovan Vesec (skauti pomohou s přípravami akce)
na stejném místě v 17:30 hodin (skauti opět pomohou s úklidem a odnesením židlí do školy)
přezutí do tělocvičny a hlavně přibalit sebou „slušné chování“ a mít chuť pomoci s organizací této akce
vstupné 30,-Kč – přines přesnou částku! + bude na místě i občerstvení za drobnou útratu

Horolezecká schůzka na Šutru (14.2.2018)
Vigilie (17.-18.2.2018)
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/
informace k Navigamus 2018: http://navigamus.cz/

Čajíček v.r.

