Akce skautů a informace na říjen 2018:

V Liberci 30.9.2018 – aktualizace 24.10.2018

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.)

2.)
3.)

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.
Zaplaceno (co evidujeme i z účtu přístavu) ke dni 24.10.2018 nemají: Moták, Vořech, Tomáš, Ztracenej, Siam, Vojta, Filip.
Od nových příchozích do oddílu prosíme o předání kopie zdravotní kartičky (jen tu stranu kde je uvedeno rodné číslo) +
fotografii pro legitimaci a příspěvky 500,-Kč uhradit na půl roku do 15.11.2018. (tato výzva neplatí pro přecházející vlčata)
Velké poděkování patří Vám všem skautům za onu brigádní schůzku 19.9., a kteří pomohli i ve čtvrtek 20. 9. 2018.

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)

Jablonecká regata (jachting) na Mšeně (5.-6.10.2018)
určení: Lorenzo, Filip, Vojta, Skuhra v pátek 5.10. v 16:30 hodin u klubovny Majáku
ostatní: pod vedením Kašpara a Puštíka 17:00 hodin na Fugnerce na zastávce tramvaje směr Jablonec (odjezd

Sraz:
Návrat:
Sebou:
-

-

Finance:

17:15 nebo 17:30), Brownies přistupuje do tramvaje ve Vratislavicích, Mrazík ve Vratislavicích u Lékárny…
určení: Lorenzo, Filip, Vojta, Skuhra v sobotu 6.10. kolem 18:30 hodiny ke klubovně Majáku
ostatní: pod vedením Kašpara a Puštíka kolem 18:00 hodiny na Fugnerku na zastávku tramvaje z Jablonce
(příjezd 17:48,18:03) Brownies vystoupí z tramvaje ve Vratislavicích, Mrazík ve Vratislavicích u Lékárny……
odjezd všech je ve skautském krojí !!! (kromě nováčků) //ti co jedou tramvají mít jízdenku pro dvě pásma//
věci na spaní, spacák, karimatka není potřeba
náhradní kompletní převlečení 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
neoprén boty //kdo nedonesl si na schůzku bere si svou vestu// na své mokré věci měj sebou igelitové tašky či pytle,
hyenu - /ručník, toaletní potřeby, kapesník, hřeben, kartáček, pasta, apod./
lžíci, ešus, hrneček, utěrku (!! nezapomenout – jinak nemáte do čeho si dát sobotní oběd)
přezůvky do skautské klubovny, pláštěnku, bundu dle počasí

Jídlo: vlastní páteční večeři + sobotní snídani od maminky + pití + železná zásoba / malá čokoláda nebo sušenka /
akce vyjde do 250 Kč. (70 startovné, 90 ubytování a něco také spolkne doprava lodí a tramvají)
Budeme vracet peníze zpět, až po vyúčtování celé akce, určitě min. 60,-Kč a i více… Čajíček

Brigáda na klubovně (sobota 13.10.2018)

od 9:00 hodin

Opět po půl roce Vás rodiče prosíme o pomoc na naší další velké přístavní brigádě kolem klubovny. Mnozí z Vás si již asi všimli, že se
snažíme zkulturnit a zpevnit zahradu. Jde nám především o bezpečnost Vašich dětí, aby venkovní prostor byl po brigádě už bezpečný a
bez provizorních příkopů. Jako poděkování Vám zajistíme drobné občerstvení na závěr brigády. Tímto Vás prosíme, abyste napsali Ti z
Vás, kteří se této brigády zúčastníte a budete i schopni pomoci a případně vezmete sebou požadované (dle seznamu) své nářadí…
!!! DĚTI OPRAVDU NECHTE DOMA, CHYSTANÉ PRÁCE OPRAVDU NEJSOU PRO NĚ !!!

U oddílu roverů toto nařízení neplatí a u oddílu skautů také neplatí pro:
Jasana, Kašpara, Křému, Motáka, Puštíka, Vořecha, Mrazíka, Tomáše M., Reflexe, Ztraceného, Skuhru a Pepína

Raftový víkend - divoká voda pro starší (19.-21.10.2018)
Přihlášeni: Čajíček, Vořech, Puštík, Moták… Dopravu jim zajišťuje Čajíček.

Organizačně domluvíme na schůzce 17.9…

Podzimní prázdniny 2018 (26.-30.10.2018) v Harrachově
Nahlásit svou účast do neděle 21.10., aby se dala akce včas zorganizovat a zajistit
Sraz:

pátek

Návrat:

úterý

26.10.2018 na nádraží ČD v 17:00 hodin na ČD, přijď včas!! (odjezd vlakem 17:35 hod.)
určené osoby: Vojta, Brownies, Lorenzo mají sraz u klubovny už v 16:30 hodin, odjez autem
30.10.2018 na nádraží ČD v 16:20 hodin (příjezd vlakem ve 16:18 hod., odjezd z Harrachova 14:57 h.)

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 ! ! ! )
- spacák s kompletním převlečením na spaní, karimatku a přezůvky
- kompletní oblečení na vícedenní podzimní/zimní výpravu (navíc náhradní spodní prádélko, ponožky apod.)
- obuv na celodenní výpravu přírodou cestou i necestou (mít zpevněný kotník), né tenisky
- podnikneme dva výlety na hřebeny Krkonoš, podle toho mít oblečení a obuv !!
- přibal si malý batoh na půldenní výpravy, termosku…
- pláštěnku navrchu batohu, teplý svetr, zásobu vlněných ponožek, plavky, nezapomeňte na čepici a rukavice !
- hrneček, ešus a i misku, bagr (lžíci), nůž, otvírák na konzervu, utěrku!…
- hienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zubpastu, toaleťák, …)
- nezapomeň na čelovku či baterku…
- základní věci na schůzku (šátek, KPZ, tužku, papír, skautské stezky, Sacculus,…)
- případně je dovoleno majitelům přibalit a vzít své herní disky do XBOX 360 KINECT

Jídlo:
Finance:

na pátek večeři s teplým pitím a sobotní snídani od maminky, ostatní už bude zajištěno
max. výlohy za akci do 600,- Kč / doprava, ubytování, potraviny, benzín elektrocentrála, ostatní /…

náš skautský oddíl má webové stránky zde: http://skauti.majak-liberec.cz/ kde naleznete všechny aktuality a informace i změny !!
oddílové fotografie a videa z akcí naleznete na tomto portále: http://skauti-liberec.rajce.idnes.cz/

Čajíček v.r.

