Akce skautů a informace na květen 2019:

V Liberci 25.4.2019 – aktualizováno 29.4.2019

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.) Tábor 2019 – zaplatit tábor a odevzdat zdravotní posudek do 30.4.2019 !! - nemá zaplaceno: Pepíno, Návod, Vážně
2.) Upozorňuji Vás na plnění skautských stezek – nových experimentálních či starých fantasie – noste je na schůzky a na akce

Ping-Pong - probíhá každý čtvrtek

!

(9.5. nebude)

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)

Přístavní brigáda na klubovně (1.5.2019) společně s rodiči
Sraz:
ve středu 1.5.2019 v 9 hodin. (brigáda/schůzka je hlavně pro členy Svojsíkova závodu, kde si rozdělí proviant)
Ukončení: kolem 14 hodiny.
Sebou:
pracovní oblečení, batoh na materiál pro Svojsíkův závod, svačinu s pitím…

Svojsíkův závod (3.-5.5.2019)
Sraz:
Návrat:
Sebou:

v pátek 3.5.2019 ve skautských krojích (i krojové tričko) v 18:10 hod na vlakovém nádraží (odjezd 18:33 hodin)…
v neděli 5.5.2019 vlakem v 10:23 hodin (čtyři asi dorazí dříve autem)…
spacák s kompletním převlečením na spaní i s karimatkou, stany (ti co je obdrží od Čajíčka), pláštěnku, čelovku...
kompletní oblečení na výpravu (náhradní spodní prádlo a ponožky), pevnou obuv na celodenní výpravu…
hygienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zub.pastu, kapesníky, toaleťák)
čtyřcípí šátek, KPZ, uzlovačku, zápisník, psací potřeby, (určená osoba barevné fixy), sirky
hrnek, misku, ešus, lžíce, určená osoba kotlík, každý 2 litrovou lahev na vodu a pití…
jídlo na celý víkend každý zvlášť, počítat s vařením jednoho jídla dle propozic závodu…
doporučuji si vzít i malý batůžek na závody ..
kdo vlastní, tak bere svůj mobil s datovým připojením na wifi síť…
max. výlohy za celou akci budou do 200,-Kč

Informace pro družinu: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/Svojsikuv_zavod_2019.pdf

Jarní plavba Sázava + Vltava (8.-12.5.2019)
Sraz:
Návrat:
Sebou:

POZOR:

Filip B., Vojta H., Siam, Michal J. ve středu 8.5.2019 u parkoviště v ul. Na Perštýně (vedle Fugnerky) v 8 hodin
ostatní přihlášení: pod vedením Puštíka na ČD v 6:10 hodin (odjezd vlakem v 6:28 do Mimoně – náhradní doprava!)
určení v neděli 12.5.2019 ke klubovně kolem 15 hodiny (předpokládám, že ve stejném obsazení jako při srazu)
ostatní přihlášení přijedou vlakem v 17:05 hodin. (bude-li se stíhat předchozí vlak, bude možný příjezd už v 15:28 hodin)
- spacák s kompletním převlečením na spaní, čelovku, přezůvky, (spaní bude ve vytápěné ubytovně na palandách)
-

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, opalovací krém, plavky
ešus, misku či hrnek, nůž, bagr (lžíci), utěrku!, otvírák,…
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky, šest kolíčků na prádlo,...

-

vlastní jídlo na celou středu včetně pití (počítat s tím, že večeře již bude společná a bude zajištěna)
šátek, KPZ, skautské stezky, tužku a papír, skautské triko se šátkem a turbánkem a kšiltovkou.

-

výlohy za akci budou do 1.400,-Kč /všechna doprava, ubytování na ubytovně, jídlo a ostatní náklady+vstupy/

Mobily, různé přehrávače a drahé věci nechte doma, oddíl za ně NERUČÍ !

Květinový den (15.5.2019)

akce je místo středeční schůzky

ve skautských krojích u Neptunovy kašny před radnicí, kdo z Vás může, tak už od 14 hodin
bude v 17:30 hodin na stejném místě
20,-Kč na zakoupení své kytičky: Měsíček lékařský

Sraz:
Ukončení:
Sebou:

Jizerskohorská kolová akce (25-26.5.2019)
Účast je jen pro ty, kteří se nahlásí nejpozději do 15.5.2019, ještě není rozhodnuto o možnosti účasti rodičů…
Přihlášeni ke dni 1.5. jsou: Čajíček,
Sraz:
v sobotu 25.5.2019 v x:xx hodin na xxxx
Návrat:
v neděli 26.5.2019 u klubovny Majáku kolem 14. hodiny
Sebou:
dva batohy: malý si vezeš na kole, velký ti odebereme a odvezeme autem na chatu do Kristiánova
-

kompletní vybavené, seřízené a zkontrolované kolo s náhradní duší a pumpičkou, !! přilbu !! bez ní nikdo nepojede!
oblečení na kolo dle počasí, dobrou obuv vhodnou na kolo (počítat s chladnějším a deštivým počasím)
v malém batůžku: pláštěnku, svačinu a oběd na sobotu s teplým pitím, navíc na kole pití v lahvi (může být i studené)

-

ve velkém batohu: spacák, karimatka, věci na spaní, přesuvky a čelovku
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky
převlečení - do chaty a na vycházku do lesa, navíc si přibal spodní prádélko a ponožky
ešus, hrnek, lžíce, utěrku!, otvírák, sirky
šátek, KPZ, skautské stezky, tužku a papír
buřty ( počet dle vlastní chuti na opečení ), 1/4 chleba, 1x jablko, železnou zásobu (sušenka/čokoláda)
max. výlohy na akci do 250,- Kč /ubytování 120,- / noc, doprava osob+ kola 60,- , strava a doprava batohů,.../

Meandry – Boj o Mimoňské pádlo (31.5.-1.6.2019)
Účastníci:

Čajíček, + někdo??? – budeme obhajovat potřetí 1.místo ???

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.

