
Akce a informace na únor 2018              V Liberci 21.1.2018 – aktualizováno 12.2.18 
 
 

 

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků: 
 

1.) Do konce ledna 2018 uhradit příspěvky (500,-Kč):  splnili všichni 
2.) Ondra M. pořád nedonesl kopii zdravotní kartičky (pojišťovny) 
3.) Nejpozději do 28.1. prosíme nahlásit, kdo z Vás závazně pojede i kdo nepojede na akci Fantasty games – 1.-4.2.2018 
4.) Nejpozději do 31.1. prosíme nahlásit, kdo z Vás pojede (včetně roverů) na „NAVIGAMUS 2018“   a do konce února pak mít 

uhrazený účastnický poplatek ve výši 900,-Kč. Všechny informace k mezinárodní akci: http://navigamus.cz/ 
5.) Upozorňuji Vás na plnění skautských stezek – nových experimentálních či starých fantasie 

 

 
 

Ping-Pong  (probíhá každý čtvrtek)   
u výměníkové stanice na Kunraticích od 17. do 18. hodin   (adresa: Nezvalova 2, GPS: 50.7625425N, 15.0914539E) 
 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) 

 
 

Fantasty games (1.-4.2.2018) v Bělé 
 

Sraz:          čtvrtek 1.2.2018  v 18:00 na nádraží ČD, čelovku/baterku mít připravenou navrchu čí do kapsy 
Návrat:      neděle 4.2.2018  vlakem v 15:45 hodin  
Finance:    do 500,-Kč  
 

Nahlásit svou účast, ale i neúčast předem Čajíčkovi do 28.1.2018 !!!   
  

Sebou: spacák, karimatku, věci na spaní  
přezůvky, oblečení do chaty i na ven, vhodné oblečení a boty dle počasí (rukavice, čepice, návleky) 
černé triko pokud možno bez potisku (nebude zničeno) 
ešus, lžíce, utěrka, hygiena, ručník,  
věci na schůzku (šátek, uzlovačka, tužka, papír, zápisník, KPZ s věcmi na šití, nůž)  
Jídlo: večeře na čtvrtek, snídaně na pátek, železná rezerva, 1× jablko, 1× pomeranč, 1x větší brambora 
  

Vše sbalit do jednoho batohu. Nic do ruky! 
 

Prosíme do 28.1.2018 o potvrzení účasti i neúčasti na akci pomocí tohoto formuláře: https://goo.gl/forms/7mpVRwx8u4fVBSau2 
     . 

           (za tým R&R Flotily Liberec) 

 

Schůzka v plaveckém bazénu (7.2.2018) 
Sraz:          ve vestibulu v 16:00 hod., konec v 18:00 hod. 

- plavky, ručník, mýdlo,  igelit.tašku na mokré věci  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  
 
 

Maškarní dětský bál na téma CIRKUS (10.2.2018) 
Akce:         účast je v oblečku dle propozic a letáčku: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/Maskarni_2018.pdf 
Sraz: ve 13:00 hodin v sokolovně TJ Slovan Vesec  (skauti pomohou s přípravami akce) 
Ukončení: na stejném místě v 17:30 hodin (skauti opět pomohou s úklidem a odnesením židlí a stolů do školy) 
Sebou: přezutí do tělocvičny a hlavně přibalit sebou „slušné chování“ a mít chuť pomoci s organizací této akce 
Finance: vstupné 20,-Kč – přines přesnou částku!   + bude na místě i občerstvení za drobnou Vaši útratu 

 
 

Horolezecká schůzka na Šutru (14.2.2018)+ (skautky 16.2.2018) 
Místo:         proběhne na horolezeckém centru nazvaném ŠUTR 
Sraz: na mostíku před „Šutrem“ pod kterým teče řeka Nisa  v 15:45 hodin 
 ten, kdo dorazí později, ať se nahlásí dopředu e-mailem či SMSkou u Čajíčka, abyste měli zakoupené levné vstupné 
Ukončení: na stejném místě v 18:30 hodin 
Sebou: převlečení jako do tělocvičny s čistou obuví, doporučuji tepláky a triko s dlouhým rukávem, a hladovci, ať si vezmou svačinu s pitím 
 kdo má vlastní horolezecký sedák či karabiny, tak je bere sebou 
Finance: do 100,-Kč 
 

Promítání a schůzka rodičů (čtvrtek 15.2.2018) 
Místo:         klubovna skautů od 18:10 hodin 
Program: předání důležitých informací k táboru a k akci Navigamus, s promítáním, zodpovězení jakýchkoliv Vašich dotazů 
 Budou i k dispozici i přístavní DVD s fotografiemi z posledních dvou školních roků:  2015/2016  a  2016/2017 – za 20,-Kč/ks 
 
 

Vigilie   (17.-18.2.2018) 
   

Program: Karaoke+deskové hry+Pandemie+ping pong+Sacculus+XBOX360 
Sraz:          klubovna Maják v sobotu  17.2.2018  od 9 hodin   !! ve skautském kroji  !! 
Ukončení: klubovna Maják v neděli   18.2.2018  kolem 14 hodiny 
 

Sebou:         kompletní věci na schůzku a to včetně všech stezek, majitelé hry Sacculus ji nezapomenou doma 
 spacák, věci na spaní a přezůvky do klubovny, karimatka není potřeba… 
 plavky, čtyřcípý šátek nebo šálu, nezapomenout čepici i rukavice, budou probíhat i krátké hry venku 
 hygiena: (ručník, kartáček, pasta, hřeben,…) ,  
 

Finance:      150,-Kč  (potraviny na akci zajistíme dle nahlášeného počtu) 
 
 

Schůzka o jarních prázdninách 28.2.2018 odpadá 
 
 
 

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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