
Akce a informace na listopad 2019:      V Liberci 23.10.2019           aktualizace: 13.11.2019 
 
 

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků: 
 

1.) Příspěvky: pro první pololetí činní 500,-Kč a termín zaplacení je stanoven do konce října !!! Kdo do tohoto termínu nezaplatí 
příspěvky, již platí plné příspěvky bez slevy: 550,-Kč.  Je možnost platit příspěvky na celý rok v částce 1.000,-Kč. Ke dni 13.11.2019 mají 
příspěvky uhrazené všichni. 

2.) Od nových příchozích do oddílu prosím o předání přihlášky, kopie zdravotní kartičky (jen tu stranu kde je uvedeno rodné číslo) + 
fotografii pro legitimaci a příspěvky 500,-Kč uhradit na půl roku do 15.11.2019. Přihlášku zatím mi neodevzdal: Kaudak. 

3.) Ti co chtějí si pořídit – zařídit nějaké skautské / vodácké vybavení, ať se předem poradí nebo kontaktují Čajíčka či Šahanku (trika, 
košile, kšiltovku, nášivky, apod.) , ale i s udáním požadované velikosti 

4.) Kdo si bude cokoliv kupovat na www.junshop.cz  ať si v objednávce zadá náš přístavní 10% slevový kód: 58674670085 
 

Ping-Pong (zatím bude probíhat každý čtvrtek)   
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) 
 

 

Zamykání Ploučnice  (1.-2.11.2019)   !!! akce je zrušena !!! 

s netradiční noční plavbou, Nahlásit svou účast do 31.10.2019…   
 

Sraz: Staník, Spacák, v pátek  1.11.2019  v 16.30 hodin u klubovny Majáku 

 Ostatní – zatím nejsou na ČD v 16:40 hod. (odjezd vlakem 17:01 hod.) 

Návrat:        Staník, Spacák, v sobotu 2.11. kolem 19:00 hodiny ke klubovně Majáku 

 ostatní  – zatím nejsou návrat vlakem v 18:54 hodin     (odjezd vlaku z Mimoně 17:50 hod.) 

Sebou:        -    věci na vodu do chladného počasí, když budete jen v trenkách a tričku, tak Vám bude zima /pro jistotu dvojitě/ - - (abyste měli se 

do čeho převléci při nechtěném vykoupání i při noční plavbě),  pádlo, vestu, boty do vody,…  (na mokré věci po plavbě měj sebou 
igelitové tašky či pytle), čelovku či baterku na noční plavbu… 

- na pátek večeři s teplým pitím v termosce a snídani (nic k ohřívání!) – teplý čaj ráno Vám bude uvařen… oběd již zajištěn… 
- spacák, karimatku, věci na spaní, hrneček, misku či ešus, lžíci, nůž, utěrku,  hienu (ručník, kartáček, zubpastu, toaleťák, …)  

Finance:    max. výlohy za akci do 300,- Kč / doprava, ubytování, strava /…  
 
 

Víkendová vigílie 15.-17.11.2019    (klubovna) 
 

Nahlásit svou účast do schůzky 13.11.,  aby se akce včas mohla zorganizovat a zajistit  platí toto i pro rovery ! 
 

Sraz: v pátek   15.11.2019  v 18:30 hodin u klubovny  
 

Návrat:        v neděli  17.11.2019  ve 14:00 hodin u klubovny 
 

Sebou:         úplný skautský kroj se skautským tričkem už na sobě ustrojený 
 kompletní věci na schůzku včetně stezek a hry Sacculus  ( nezapomenout  doma ! ! ! ) 
 (KPZ, uzlovačka, zápisník, obyč. tužka a propiska, čtyřcípý šátek nebo šála) 

- spacák, věci na spaní,  
- kompletní oblečení  i na venkovní malý výlet, obuv na celodenní výpravu přírodou (mít zpevněný kotník), né tenisky 
- pláštěnku, teplý svetr, náhradní ponožky a spodní prádlo, plavky, nezapomeň na čepici a rukavice ! 
- hygiena: (ručník, mýdlo, kartáček, pasta, toaleťák, hřeben,…) 
- případně je dovoleno majitelům přibalit a vzít své herní disky do  XBOX 360 KINECT 
 

Jídlo:    na pátek večeři a sobotní snídani od maminky, ostatní zajištěno 
 

Finance:    max. výlohy za akci do 250,- Kč / ubytování, potraviny, ostatní /… 
 
 
 

Noční zimní přechod Jizerských hor (29.-30.11.2019) 
 

Sraz: v pátek   29.11.2019    na vlakovém nádraží u příjezdové haly v 18:00 hod.  (odjezd vlaku je v 18:33 hod.) 
Návrat:        v sobotu 30.11.2019   v ranních hodinách kolem  3. hodiny do Lidových Sadů 
 

Účast:        je povolena i předem nahlášeným rodičům či starším sourozencům… 
 

Sebou:        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 do termosky, vhodné přibalit čokoládu, ovoce a bonbón 

 

Finance:        do 60,-Kč (na jízdenku vlakem) 
 Čajíček předem nahlášeným nabízí případný rozvoz autem po Liberci - pro čtyři osoby: + někdo 

 

 
 

Schůzka v plaveckém bazéně (4.12.2019) 
 
 

Mikulášská výprava (13.-15.12.2019)  
 

! Svou účast mít včas nahlášenou se zaplacenou zálohou 200,-Kč nejpozději do 30.11.2019,  toto platí i pro rovery !  

Přístavní akce bude probíhat až u Litoměřic a bude finančně celá stát kolem 500,-Kč. 
 

Sebou budete mít:   dárky pro své brášky v oddíle – vlastnoručně vyrobené 
      vlastnoručně upečené cukroví – nemusí toho být ale bedna! 
 

 
 

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. 
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