
      Akce skautů a informace na září 2018:                    v Liberci  27.8.2018,  aktualizace 18.9.2018   
   

 
 

Schůzky: každou středu po celý rok 2018/2019 od 16 do 18 hodin 
    

 

Schůzky s výcvikem na vodě na přehradě v září jsou:  12.9. a  26.9. 
POZOR ZMĚNA !!!  19.9. schůzka je pracovní a na klubovně Majáku 
Sebou:       boty do vody a s vestou + kompletní věci na převlečení, když spadnu do vody (včetně spodního prádla a ponožek) 
 
 
 

Ping-Pong (zatím bude probíhat každý čtvrtek od 13.9.)   
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 vyšší zájem, může ping-pong probíhat i v další den v týdnu (v pondělí či v úterý) 
 

 

Seleška – podzimní brigáda (14.-16.9.2018) 
s hraním krátkých her v přírodě, deskových her a Medžiků, ale už bez aktivity na via ferratě 

nutné je včas a předem si nahlásit svou účast na této brigádě !! 
 

Sraz:    v pátek 14.9.  nahlášení a vybraní skauti: Lori, Siam, Návod a Démon v 16:30 hod. u klubovny Majáku 

                ostatní:  Roman, Kašpar, Křéma, Puštík, Ztracenej, Reflex, v 16:57 vlakem do Jabloného 
v Podještědí, kde budou čekat na odvoz autem k chatě 

Návrat:        v neděli 16.9.  vybraní skauti:  kolem 16:30-17:30 hodin s dovezením až před svůj domov (Čajíčkem s jeho autem) 

   ostatní: vlakem v 15:13 hodin  (odjezd z Jablonného v P.  (14:19 hod.) 

Sebou:       věci na spaní, prostěradlo a spacák, přezůvky, pracovní oblečení k ušpinění, jak na ven, tak uvnitř chaty, pláštěnku, 

 hyenu - /ručník, šampón, toaletní potřeby, kapesník, hřeben, kartáček, pasta, apod./ 
Jídlo:   páteční večeři + sobotní snídaně od maminky, ostatní jídlo už bude zajištěno (i na sobotní večerní grilování) 

Finance:      akce vyjde do 150 Kč.   
 

SALZA – podzimní divoká voda pro starší (21.-23.9.2018) 
 
 

Sraz:          Křéma, Reflex, Vořech, Puštík s Čajdou  v pátek 21.9.2018 u klubovny Majáku v 16:00 hodin 
 

Návrat:        v neděli 23.9. kolem 22:00 hodin s dovezením všech až před svůj domov (Čajíčkem s jeho autem) 
 

Sebou:        -     karimatka a spacák s kompletním převlečením na spaní, čelovka, (spaní bude ve stanech v dobře zajištěném kempu) 
- 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 (kšiltovku), opalovací krém 
- ešus, misku či hrnek, nůž, bagr (lžíci), utěrku!, otvírák,… 
- hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky,... 

 

- vlastní jídlo na pátek až do soboty večera včetně pití (oběd bude na vodě, sobotní teplá večeře bude už zajištěna) 
 

Finance:      max. 30,-€  (ubytování v kempu osoba/den 12€ včetně teplé sprchy + za auto parkoviště 5€/den u vody) 
 max. 1.000,-Kč (doprava tam a zpět cca 1.000 km, jídlo, pomoc dalších na dopravě kolem vody a ostatní poplatky) 
  

Nabídka:  pro někoho mohu zapůjčit svůj starší neoprén, k dispozici jsou dva kusy různé velikosti… 
 

 

Závod napříč Prahou přes 3 jezy (28.9.2017)  jen na jeden den! 
 

Závodníci:  Vořech, Puštík, Pepíno a Čajíček, Mrazík nebo Skuhra – dle rozhodnutí…     
 

Sraz: v pátek  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 (nic, co by se muselo ohřívat) 
doporučuji mít sebou i termosku s teplým čajem. 
po závodě budete mít každý jako dycky malé občerstvení v cíli čaj a buřtík s chlebem…   

 

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

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. 

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

3.) Fotografie z akcí a z tábora za minulý školní rok (2017/2018), 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 

4.) Dluhy:  za dopravu na Navigamus18 dluží Čajíčkovi 50,-Kč Vořech, 200,-Kč Pepíno. Barel z tábora nevrátil Puštík a Ztracenej 
5.) Kdo potřebuje nějakou skautskou výstroj, ať své požadavky nahlásí co nejdříve Čajíčkovi (trika, košile, turbánek, apod.) 
6.) AKCE:  včas nahlásit svou účast na brigádu na Selešce či na podzimní divokou plavbu po Salze – pravidlo: kdo dřív ten jede 
 

 

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

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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