Akce skautů a informace na duben 2019:

V Liberci 26.3.2019 aktualizováno 6.4.2019

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.) Tábor 2019 – přihlášku odevzdat nejpozději do 31.3.2019 !! Jinak na tábor opravdu nepojedete !! Jen Vás upozorňuji, že
ke dni 27.3.2019 mám přihlášku jen od 12 skautů, 1 rovera a 3 dospělých…Už máte na odevzdání jen pět dní !!!
2.) Tábor 2019 – u přihlášených včas - zaplatit účastnický poplatek 3.700,-Kč a to nejpozději do 30.4.2019 !!
3.) Akce Sv.Jiří: svou účast nám předem nahlásit nejpozději do 5.4.2019 se zaplacenou zálohou 200,-Kč !!
4.) Jarní plavba po Sázavě a Vltavě. Kdo se chce účastnit, ať svou účast nahlásí závazně nejpozději do 18.4.2019 Čajíčkovi. Náklady
budou asi do 1.300,-Kč, akce je společně s přístavem Ralsko z Mimoně, spaní je zajištěno ve vytápěné ubytovně.
5.) Některé akce ještě k dnešnímu dni nejsou přesně domluvené a upřesněné, proto jsou u nich nějaké údaje podbarvené předem
žlutě, vše bude zde v dokumentu a na webu upřesněno po přístavní čtvrteční radě 4.4...
6.) Novou kopii zdravotní kartičky (platnou i na táboře) potřebuji od: Filip. B, Spacák, Mrazík, Brownies, (Rexlex má do 10/19)…
7.) V klubovně jsou k dispozici za 20,-Kč přístavní DVD s fotografiemi a dokumentací ze školního roku 2017/2018 a 2016/2017…
8.) Upozorňuji Vás na plnění skautských stezek – nových experimentálních či starých fantasie – noste je na schůzky a na akce !

Ping-Pong (probíhá každý čtvrtek)
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)

Schůzka v plaveckém bazénu (3.4.2019)
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 skříňku

Akce Sv. Jiří (12.-14.4.2019) celopřístavní - ve Sloupu v Čechách
Přihlášky se zaplacenou zálohou 200,-Kč nejpozději do 5.4.2019 do 20:00 na mail fizda1@seznam.cz ( nebo na
e-mail vůdcům oddílu ), pozdější přihlášení nebereme v potaz, je třeba zajistit a zakoupit jízdenky na autobus a vlak..
Sraz:
v pátek 12.4. v 16:10 hod. na parkovišti nad autobusovým nádražím, na vrchu batohu mít u sebe čelovku a
pláštěnku, na sobě skautský kroj (oddílové tričko). VŠE SBALENÉ V JEDNOM BATOHU

Návrat:
Sebou:

Finance:

v neděli 14.4. v 15:20 hod. vlakem na ČD
-

spacák s kompletním převlečením na spaní, karimatku, přezůvky,, čelovku…
kompletní oblečení dle počasí na vícedenní výpravu (navíc si přibal náhradní spodní prádélko a ponožky)…
úplný kroj s krojovým tričkem na sobě na srazu
pevnou obuv na celodenní výpravu přírodou i mimo cesty
hienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zub.pastu, kapesníky, toaletní papír,…)
čtyřcípí šátek, KPZ, jehlu a niť, uzlovačku, zápisník, tužky, skautské stezky
jídlo na páteční večeři - nic k ohřívání, pití – vlažný čaj v termosce, 1 díl ešusu, 1 jablko
vlastnoručně upečenou buchtu na hostinu (nemusíte brát celý plech) – mimo batoh, odevzdáte na nádraží
malí odevzdají svůj velký batoh na nádraží, vyfasují zpět ve Cvikově
zákaz sebou mít mobil !! nebrat zbytečně to, co v seznamu není !
max. výlohy za celou akci 400,- Kč ( včas zaplatit zálohu v hodnotě 200,-Kč do 5.4.2019 u vůdce oddílu )

Schůzka na přehradě – s výcvikem na vodě (24.4.)
Schůzka bude na pramicích se zaměřením a přípravou na Kotorský závod, sebou mít kompletní převlečení vč. trenek, ponožek a bot do
vody. Schůzku oblečený jen v trenkách a v tričku omarodíte! Proto si vezměte tepláky a mikinu! Není ostuda mít čepici a šátek! Vhodná
je i účast z řad členů R&R, kteří se chtějí zodpovědně připravit na Kotorský závod. Nezapomenout si donést svou vestu z domova…

Lampiónová plavba (24.4.2019) – akce pro veřejnost
Sraz:
ve středu 24.4.2019 na přehradě u klubovny Flotily v 18:30 hodin (tzv. po schůzce)
Ukončení: ve 21:00 hodin na přehradě na pláži //dle přání je možno akci s rodiči opustit i dříve//
Sebou:
- kompletní převlečení na vodu i s botami do vody
-

přijít v kompletním skautském kroji, pod kterým minimálně dvě trika s dlouhým rukávem (bude chladno)
pádlo, vestu
komu to bude dovoleno, může zůstat na akci až do konce // 21:00 hodin //

Plavba rodičů (27.4.2019)

včas nahlásit účast, plavba je bez dětí !

Účast je zajištěná jen pro ty, kteří se nahlásí nejpozději do 25.4.2018 Čajíčkovi na e-mail: patocka.r@email.cz !!
Přihlášeni ke dni 6.4. jsou: rodiče od ???…

Kotorský závod (28.4.2019)
Sraz:
v neděli 28.4.2019 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, plavky, ručník)
-

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

Přístavní brigáda na klubovně (1.5.2019) společně s rodiči
připravované akce na květen/červen:

(je jich opět dost, proto Vám je zde předem uvádím)

Svojsíkův závod – hlavně počítat s co největší účastí, ať můžeme postavit dvě posádky
Jarní plavba Sázava a Vltava – hlavně a včas nahlásit účast do 18.4.2019 – akce bude s uvolněním ze školy na 9+10.5. se
souhlasem rodičů – zatím přihlášen: Čajíček,+ Puštík,
15.5.
Květinový den – sbírka ve skautských krojích ve městě Liberec (akce je místo schůzky, již od 14 hodin do 17:30 hodin)
25.-26.5. Na kolech po Jizerských horách – (s možnou účastí i rodičů, ale jen v sobotu) s přespaním na Kristiánově
31.5.-1.6. Mimoňské pádlo – štafetový závod u Mimoně – obhájíme naše 1.místo ? //kanoe, běh, horské a silniční kolo, pramice/
3.-5.5.
8.-12.5.

náš skautský oddíl má webové stránky: 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.

