Akce skautů a informace na květen 2018:

V Liberci 18.4.2018 – aktualizováno 17.5.2018

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.)
2.)

Tábor 2018 – zaplatit tábor a odevzdat zdravotní posudek do 30.4.2018 !! - všichni splnili ke dni 25.4.2018
Plnění skautských stezek někteří se ani nesnaží o plnění. Smutné je, že ani polovina oddílu neuvařila maminkám oběd na MDŽ,
natož splnit jednu aktivitu ze stezky týdně. Nedivte se pak, že na táboře nemůžete plnit nějakou výzvu.

Ping-Pong - probíhá každý čtvrtek

(10.5. nebude, 31.5. nebude)

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)

Schůzky na přehradě (25.4. a 2.5.2018) a v bazénu (30.5.2018)

Skáre (27.4.-1.5.2018) přihlášeni jsou Čajíček + Kašpar, Křéma, Vořech a Moták.
Sraz:
v pátek 27.4.2018 u klubovny Majáku v 15:30 hodin.
Ukončení: v úterý 1.5.2018 u klubovny Majáku kolem 18-19 hodiny, příjezd bude dle závodu a možného odjezdu ze Skare
Sebou:
skautský kroj i s trikem, převlečení a věci na závod (vesta, pádlo, boty do vody, kompletní převlečení- nejlépe neoprén –
možno zamluvit si jej u Čajdy + plavky)
spacák, karimatka, jídelní nádobí, věci na spaní a převlečení na půldenní výpravu a venkovní hry,
KPZ, uzlovačka, notes, tužka, skautské stezky, čelovka,
věci na hygienu, pláštěnku, jídlo na pátek večer a na sobotní snídani
max. výlohy na akci do 800,- Kč /doprava, ubytování, jídlo, startovné.../

Jarní plavba Sázava + Vltava (4.-8.5.2018)
Sraz:
Návrat:
Sebou:

POZOR:

Reflex, Ztracenej, Pepíno, Mrazík v pátek 4.5.2018 u klubovny Majáku v 7:30 hodin,
ostatní přihlášení: Puštík, Pavouk, Klíště, Skuhra na ČD v 14:40 hodin (odjezd vlakem v 14:57 do Mimoně)
určení v úterý 8.5.2018 ke klubovně kolem 16 hodiny (předpokládám, že ve stejném obsazení jako při srazu)
ostatní přihlášení přijedou vlakem v 17:13 hodin. (bude-li se stíhat předchozí vlak, bude možný příjezd už v 15:43 hodin)
- spacák s kompletním převlečením na spaní, čelovku, přezůvky, (spaní bude ve vytápěné ubytovně na palandách)
-

věci na převlečení, na cestu, na vodu, a ještě jedno do reservy! Počítej s tím, že žádné na akci si neusušíš!
kompletní výstroj na vodu: boty do vody, neoprén doporučuji, šusťáky a větrová bunda, pádlo a vestu,
pláštěnku, čepici na vodu, opalovací krém, plavky
ešus, misku či hrnek, nůž, bagr (lžíci), utěrku!, otvírák,…
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky, šest kolíčků na prádlo,...

-

vlastní jídlo na celý pátek včetně pití (počítat s příjezdem na ubytovnu až kolem 21-22 hodiny)
šátek, KPZ, skautské stezky, tužku a papír, skautské triko se šátkem a turbánkem a kšiltovkou.

-

výlohy za akci budou do 1.300,-Kč /doprava, ubytování na ubytovně, jídlo a ostatní náklady/

Mobily, různé přehrávače a drahé věci nechte doma, oddíl za ně NERUČÍ !

Plavba rodičů (12.5.2018)

včas nahlásit účast, plavba je bez dětí !

Účast je zajištěná jen pro ty, kteří se nahlásí nejpozději do 10.5.2018 Čajíčkovi na e-mail: patocka.r@email.cz !!
Přihlášeni ke dni 9.5. jsou: rodiče od Skuhry a Kašpara…

Kotorský závod (13.5.2018)
Sraz:
v neděli 13.5.2018 u klubovny Flotily v 8:15 hodin. (přijď včas a už ve skautském kroji)
Ukončení: u klubovny Flotily kolem 14 hodiny.
Sebou:
- skautský kroj i s trikem, převlečení a věci na závod (vesta, pádlo, boty do vody, kompletní převlečení)
-

větší svačinu s pitím, (nebudete mít čas se stravovat v restauraci na pláži)…

Květinový den (16.5.2018)

akce je místo středeční schůzky

ve skautských krojích u Neptunovy kašny před radnicí, kdo z Vás může, tak už od 14 hodin
bude v 17:30 hodin na stejném místě
20,-Kč na zakoupení své kytičky: Měsíček lékařský

Sraz:
Ukončení:
Sebou:

Jizerskohorská kolová akce (26-27.5.2018)
Účast je jen pro ty, kteří se nahlásí nejpozději do 16.5.2018 (spoluúčast rodičů na sobotní den je vítána)
Přihlášeni ke dni 17.5. jsou: Čajíček, Vořech+1, Křemílek+1, Puštík, Ztracenej, Pepíno+2, Spacák+1, …
Sraz:
v sobotu 26.5.2018 v 7:45 hodin před ČD - rodičové se vrací v sobotu večer do LBC, nepřespávají!
Návrat:
v neděli 27.5.2018 u klubovny Majáku kolem 14. hodiny
Sebou:
dva batohy: malý si vezeš na kole, velký ti odebereme a odvezeme autem na chatu
-

kompletní vybavené, seřízené a zkontrolované kolo s náhradní duší a pumpičkou, !! přilbu !! bez ní nikdo nepojede!
oblečení na kolo dle počasí, dobrou obuv vhodnou na kolo (počítat s chladnějším a deštivým počasím)
v malém batůžku: pláštěnku, svačinu a oběd na sobotu s teplým pitím, navíc na kole pití v lahvi (může být i studené)

-

ve velkém batohu: spacák, karimatka, věci na spaní, přesuvky a čelovku
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky
převlečení - do chaty a na vycházku do lesa, navíc si přibal spodní prádélko a ponožky
ešus, hrnek, lžíce, utěrku!, otvírák, sirky
šátek, KPZ, skautské stezky, tužku a papír
buřty ( počet dle vlastní chuti na opečení ), 1/4 chleba, 1x jablko, železnou zásobu (sušenka/čokoláda)
max. výlohy na akci do 250,- Kč /ubytování 120,- / noc, doprava osob+ kola 60,- , strava a doprava batohů,.../

přístav má webové stránky: www.majak-liberec.cz , původní starý web je pořád ještě funkční zde: http://stary.majak-liberec.cz
náš skautský oddíl má web: skauti.majak-liberec.cz kde naleznete všechny aktuality a informace i změny !!

Čajíček v.r.

