Informace pro skauty na březen 2019:

V Liberci 28.2.2019, aktualizováno 19.3.2019

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.) Tábor 2019 – náš oddíl bude mít tábor kombinovaný: v prvních pěti dnech bude stálý společný s celým přístavem u Ledče n/S a
zbytek tábora proběhne vodácký putovní tábor po řece Sázavě. Návrat z tábora bude samostatný. Přihlášku odevzdat do konce
března, úhradu tábora v částce 3.700,-Kč provést do konce dubna. Kdo byl minulý rok na táboře, má tzv. odevzdaný zdravotní
posudek, který je platný na dva roky (jinak odevzdat kopii do konce dubna). Termíny jsou pevně dané a jejich nesplnění je
závažným prohřeškem a na tábor onen vyník nepojede ! Všechny dokumenty k táboru jsou ke stažení na oddílovém webu…
2.) Novou kopii zdravotní kartičky (platnou i na táboře) potřebuji od: Filip. B, Spacák, Mrazík, Brownies, (Rexlex má do 10/19)…
3.) V klubovně jsou k dispozici za 20,-Kč přístavní DVD s fotografiemi a dokumentací ze školního roku 2017/2018 a 2016/2017…
4.) Upozorňuji Vás na plnění skautských stezek – nových experimentálních či starých fantasie – noste je na schůzky a na akce !

Schůzka o jarních prázdninách 6.3.2019 odpadá
Ping-Pong (probíhá každý čtvrtek)

(kromě termínů 7.3.)

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…

MDŽ - 8.3.2019 - vaření maminkám
Úkol:

splnit do schůzky 13.3.2019
úkol můžete splnit o prázdninách o víkendu či ve všední den (obědem či večeří) – snídaně neplatí!
Pokyn k úkolu:
vymyslet jídlo, které uvařím… nastuduji jeho postup v kuchařce… nakoupím potřebné suroviny… uvařím jídlo –
pokud možno sám za dohledu třeba tatínka…slavnostně prostřu stůl, pozvu rodinu ke stolu a obsloužím
ji…sklidím po jídle, uklidím kuchyň, umyji nádobí, vynesu kuchyňský koš (i s košem z pokojíčku)
nakonec požádáte rodiče o potvrzení, zda poznali, co jste ukuchtili a ať ohodnotí Vaši snahu
Odměna: za tento splněný úkol pro rodinu Vám potvrdím jednu aktivitu ve stezce, kterou si myslíte, že se nedá zvládnout !

Schůzka v plaveckém bazénu (13.3.2019)
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 zálohu na klíče od skříňky

Horolezecká schůzka na Šutru (20.3.2019)
Místo:
Sraz:
Ukončení:
Sebou:

Finance:

proběhne na horolezeckém centru nazvaném ŠUTR
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
na stejném místě v 18:30 hodin
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
100,-Kč

Výprava s překvapením a Moranou (22.-24.3.2019)
Sraz:
Návrat:
Sebou:

pátek 22.2.2019 na nádraží ČD v 18:10 hodin. /vlakem v 18:33 hod./
neděle 24.2.2019 na nádraží ČD v 15:00 hodin. /vlakem ve14:46 hod. z Andělské Hory/

spacák s kompletním převlečením na spaní (karimatka není potřeba)
kompletní oblečení na vícedenní výpravu (navíc náhradní spodní prádélko, teplé ponožky, trika s dlouhým rukávem, apod.)
obuv na celodenní výpravu přírodou cestou i necestou, (mít zpevněný kotník)
druhá tzv. sportovní obuv (tzv. botky na přezutí do srubu)
pláštěnku, teplý svetr, čtyřcípý šátek, čepici i rukavice
hienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zubpastu, toaleťák, …)
nezapomeň na čelovku či baterku (zabalenou navrchu v batohu)…
na pátek večeři a teplé pití v termosce + na sobotu vlastní snídani,
1/4 chleba, 2 buřty, ostatní potraviny budou nakoupeny a zajištěny
Finance:
max. výlohy do 350,- Kč / doprava, ubytování, potraviny, benzín elektrocentrála, ostatní /…
Poproste maminku či babičku, jestli Vám dají nějaké staré již nepotřebné oblečení pro Moranu. (když se použije, již toto oblečení
zpět nepřinesete, protože toto oblečení odplave společně s Moranou třeba až do Německa…
Rafting:
v tomto období bývá dostatek vody v řece Nise i na rafting - může se proto na akci i uskutečnit krátká
dvouhodinová plavba na raftech a kánoích a to v neděli dopoledne. Plavba se uskuteční z Machnína ke srubu.
Na horolezecké schůzce před akcí se dle počasí a vodního stavu rozhodne – „bude-li rafting potvrzen“ - pak si každý
přibalí, kdo má doma věci na vodu:
- kompletní převlečení na vodu: šusťáky, větr.bunda, boty do vody, ponožky, triko s dlouhým rukávem, punčocháče
či jégrovky, kdo má bere si neoprénové kalhoty.
- vestu a případně své pádlo
- větší a pevnější igelitový pytel na mokré oblečení a na boty do vody, na akci se namočené věci nestihnou usušit !

Schůzka v plaveckém bazénu (3.4.2019)
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 zálohu na klíče od skříňky

Akce Sv. Jiří ve Sloupu (12.-14.4.2019)
Prosíme Vás takto dopředu, abyste si zablokovali tento termín pro tuto zajímavou, velkou a přístavní akci. (i roveři)…
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.

