Akce a informace na prosinec 2018:

V Liberci 29.11.2018 – aktualizováno 13.12.2018

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
Nejpozději do 12.12. prosíme nahlásit, kdo z Vás závazně půjdete (včetně roverů) na „Vánoční Vigílii“ v termínu 27-28.12.2018.
Přihlášku jediný neodevzdal Michal J. !! Vojtu H. prosíme o jeho fotografii na skautskou průkazku.
Dluhy: Spacák dluží přístavu 500,-Kč za předané skautské krojové oblečení (z před odjezdu na tábor).
Dopředu Vás upozorňuji, že do konce ledna 2018 máme mít všichni zaplacenou druhou část příspěvků (v hodnotě 500,-Kč)
Ti co chtějí si pořídit – zařídit nějaké skautské / vodácké vybavení, ať se předem poradí nebo kontaktují Čajíčka či Šahanku.
(trika, košile, kšiltovku, nášivky, plovací vestu apod.) , ale i s udáním požadované velikosti. Bude i vyhlášena připravovaná burza
nepotřebného oblečení a dalších věcí. Jak to bude připravené, vyhlásíme ji…
6.) Betlémské světlo dorazí do Liberce v neděli 16. prosince 2018 v 13:56 hod. vlakem od Pardubic (rychlíkem „Ještěd“ R 1270)…
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Ping-Pong (probíhá každý čtvrtek)

v prosinci jen 6.12 a 13.12.

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)

Noční zimní přechod Jizerských hor (30.11.-1.12.)
Sraz:
Návrat:
Účast:
Sebou:

Finance:

v pátek
30.11.2018 na vlakovém nádraží u příjezdové haly v 18:00 hod. (odjezd vlaku je v 18:33 hod.)
v sobotu 1.12.2018
v ranních hodinách kolem 3. hodiny do Lidových Sadů
je povolena i předem nahlášeným rodičům či starším sourozencům…
přechod proběhne z Hejnic přes Bílou Kuchyni, Závory, Černou Nisu, Bedřichov a Českou chalupu do Liberce
- vhodné obutí a oblečení (rukavice, čepice jsou podmínkou, kdo má bere i sněhové návleky) + pláštěnku
- potvrzený souhlas rodičů s účastí na akci
- mobilní telefon povolen mít sebou, pro případný svůj odvoz rodiči z akce (včasným zavoláním)…
- do malého batohu na celou noc svačinku a teplé pití nejlépe do termosky, vhodné přibalit čokoládu, ovoce a bonbón
do 60,-Kč (na jízdenku vlakem)
Čajíček a táta Puštíka nabízí případný rozvoz autem po Liberci pro všechny…

Schůzka v plaveckém bazénu (5.12.2018) a (9.1.2019)
Sraz:

ve vestibulu v 16:00 hod., konec v 18:00 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 zálohu na skříňku

Mikulášská výprava (7.-9.12.2018)
Sebou přibalte: dárky pro své brášky v oddíle – vlastnoručně vyrobené
vlastnoručně upečené cukroví – nemusí toho být bedna! Stačí malá krabička cukroví.
Přihlášení včas k datu 30.11. se zaplacenou zálohou: Kašpar, Křéma, Puštík, Mrazík, Vořech, Skuhra, Ztracenej,
Spacák, Brownies, Démon, Siam, Návod, Michal J. a Čajíček
Všichni z Nočního přechodu Jizerských hor budou mít u sebe na nádraží odrazovou pásku zapůjčenou od Čajíčka !!
Sraz:
v pátek
7.12.2018
na vlakovém nádraží v 16:20 hod. /odjezd v 16:57 hod./ pláštěnku a čelovku mít navrchu batohu!
Návrat: v neděli
9.12.2018
na vlakové nádraží v 15:00 hod. /odjezd z J.v/P. 14:08 hod./
Sebou: všechny věci v jednom batohu, nic do ruky! aby nic neviselo na batohu, nebalit zbytečně to, co na seznamu není !
- spacák, prostěradlo, věci na spaní včetně karimatky, přezůvky do chaty
- kompletní oblečení na vícedenní výpravu (navíc náhradní spodní prádélko)
- pláštěnku, zásobu vlněných ponožek, plavky, čtyřcípý šátek nebo šálu, povinně: čepici i rukavice !!!
- hienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zubpastu, kapesníky,…)
- KPZ, uzlovačka, zápisník, skaut. stezky, obyč. tužka a propiska, pastelky, nůž, nůžky
- skřipec se svíčkou na stromeček, čelovku nebo baterku,
- večeře na pátek od maminky (nic k ohřívání) s teplým pitím v termosce,
- 1 větší bramboru a mrkev, vlastní řízek v alobalu - podepsaný lihovým fixem na alobalu,
- (2 jablka, 2 mandarinky nebo 1 pomeranč) – odevzdáte po příchodu na chatu
Finance :
záloha 100,-Kč – do 30.11.2018, doplatek na akci 150,-Kč
Kdo nezaplatil zálohu včas, na tuto akci nejede !

Nadílka lesní zvěři (23.12.2018)
Sraz:
Návrat:
Sebou:

v neděli 23.12.2018 na Fugnerově ulici u autobusu č.18 ve 13:10 hod. (autobus má odjezd 13:28 hod.)
do Lidových Sadů kolem 16:00 hodiny ( čas není přesný, uvidíme, jaké bude počasí a jak bude zasněžená cesta )
srdečně jsou zváni na tuto akci, jak rodiče, přátelé i sourozenci.
- jízdenku do autobusu nebo průkazku na MHD LBC
- drobnou sváču s teplým pitím v termosce, čelovku nebo baterku
- vhodné obutí a oblečení (rukavice, čepice jsou podmínkou, kdo má bere vezme si i sněhové návleky)
- krmivo pro zvířátka, která žijí v našem lese: kaštany, tvrdý chléb, seno, řetězy z mrkve, jablíčka apod. (do krmelce)
nebo zrní pro ptáčky...
- klipsničku se svíčkou na stromeček, případně i prskavku, bude-li sníh: přibalte sebou silný igelitový pytel nebo ježdík

Vigilie 27.-28.12.2018 - akce se uskuteční !!!
Přihlášení zatím jsou k datu 13.12.2018: Kašpar, Reflex, Ztracenej, Návod, Brownies, Démon, Michal J., Vojta H. a Čajíček.
Program:
Karaoke+deskové hry+Medžiky+ping pong+Sacculus+XBOX360
Sraz:
klubovna Maják ve čtvrtek 27.12.2018 od 14 hodin !! přijď už ve skautském kroji !!
Ukončení:
klubovna Maják v pátek 28.12.2018 kolem 15 hodiny, počítat s možností ukončení +/- půlhodina
Sebou:
kompletní věci na schůzku a to včetně všech stezek/nováčka, majitelé hry Sacculus ji nezapomenou doma
- spacák, věci na spaní a přezůvky do klubovny, karimatka není potřeba…
- čtyřcípý šátek nebo šálu, nezapomenout čepici i rukavice, budou probíhat krátké hry i venku
- hygiena: (ručník, kartáček, pasta, hřeben,…) ,
Finance:
250,-Kč (potraviny na akci zajistíme dle nahlášeného počtu) jen na mlsání sebou přibalte trochu svého cukroví
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.

