
Nálet – podzimní lesní brigáda (sobota 12.10.2019) 
 
 
Informace pro členy oddílů: 

 
 

Sraz:    v sobotu 12.10.2019  v 9:00 hodin na konečné tramvaje v Lidových sadech         

Ukončení:   v sobotu 12.10.2019  v 16:00 hodin na konečné tramvaje v Lidových sadech       
   

Sebou: být v pracovním oblečení k možnému ušpinění během dne 

 doporučujeme pevnou zpevněnou obuv do terénu (nevhodné jsou tenisky) v krajním případě holínky 
 pracovní rukavice 
 pláštěnku 
 hrneček či ešus na zajištěný a uvařený čaj, nůž 
 malou svačinu a buřt s chlebem k opečení nad ohněm (větší jedlíci klidně ať si vezmou dva/tři buřty) 
 

Finance:  nejsou žádné potřeba.   

 
 
Informace pro vedení oddílů: 

 
 

 každý oddíl nějakou „celtu či velký igelit“ na odložení svých batohů pro svůj oddíl na jednom místě 
 počítat i s druhou celtou na přikrytí oněch batohů, když by během dne pršelo 
  
 za oddíl mít sebou minimálně: jednu či dvě polní lopatky   
     co nejvíce pil či menších pilek na dřevo 
     žádné sekyrky nejsou potřeba !!! 
     co nejvíce zahradních nůžek na trny a jemné větvičky 
     kdo je schopen za oddíl, tak přivést kárku či kolečko s několika gumicuky 
     případně vzít nějaké pracovní rukavice navíc pro své členy 
     !! motorový křovinořez na drobné větvičky – ale s obsluhou dospělého !! 
     !! motorovou pilu – ale s obsluhou dospělého !! 
     někoho s fotoaparátem a fotky předat co nejdříve k zveřejnění do masmédií 
     oddílovou lékárničku 
      

Vůdcové a dospělý: 
  
 projdeme si prostor onoho náletu v době kolem 8:10-8:30 hodin a určíme si postup prací a činností 
 najdeme vhodné místo pro několik ohnišť pro opékání buřtů na oběd 
 určíme si postup, když něco nepůjde – hlavní organizátor a koordinátor všech činností 
 domluvíme na místě hlavního zdravotníka, kde bude k zastižení se svou vybavenou lékárnou 
 pak si vůdcové oddílu dojdou pro své členy na konečnou tramvaje a začnou na NÁLETU pracovat 
 

  
přístav Maják Liberec / Čajíček zajistí: 
   Benzín a olej bude na místě dovezen, pro motorové pily a křovinořezy na drobné větvičky (né se strunou) 
 Plynový vařič s hrncem, pitnou vodou, čaj, cukr a citronek, 15 litrovou termosku na uvařený horký čaj 
 Malý či větší altánový stan dle počasí a podmínek  
 Dvě motorové pily + dva křovinořezy (ale bez obsluhy) – přístavní a ze Selešky (jednu pilu obslouží Čajíček) 
 Tácky, několik kelímků, hořčici, kečup, nějaký chléb, ubrousky, k opékajícím buřtům 
 V případě špatného počasí dovezeme 3 sady piknik stolů s lavicemi do altánových stanů pro odpočinek a na jídlo 
 Pracovní pytle na odpad co nepatří do lesa a parku 
 Snad se podaří dovézt i tři kolečka s gumicuky  (aby se naložené větve dali stáhnout a nepadali z kolečka) 
 
  
(přístav Maják Liberec bude tzv. žádat KRJ o dotaci, takže v případně další náklady předložit s doklady k proplacení) 

 

 
Doporučení:    mladší oddíly žábičky / světlušky / vlčata - aby si (jejich vůdci) během akce připravili nějakou 

   drobnou hru či dovednost, aby to nebyla jen dřina, ale na 20 minut nějaká akční zábava 

 
Ukončení akce:    mladší oddíly žábičky / světlušky / vlčata - aby zmizely do 15:30 hodiny 

   starší aby se pokusili dotáhnout rozdělanou práci s ukončením a úklidem do 16:30 hodin 
   dospělci a roveři vše ukončit s možností odejít z akce nálet do 17:30 hodin 
 

Parkování pracovních aut: cca tři / pět aut (s vlekem) jsme schopni zaparkovat v místě u garáží v prostoru u 

    NÁLETU, ale ostatní auta musí parkovat v placených zónách kolem ZOO 
 
 
 
 
Na co jsem zde zapomněl, tak mi to obratem napište na můj e-mail či volejte:     patocka.r@email.cz 
 
         606 778 903  nebo  604 983 210 
 
 
 

          Čajíček v.r. 
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