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organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků: 
 

1.) Do konce ledna 2020 uhradit příspěvky (500,-Kč):  Nemá uhrazeno ke dni 1.2.2020: Pepíno. 
2.) Dluhy: Skuhra dluží 250,-Kč za listopadovou Vigílii,  Spacák dluží 100,-Kč za horolezeckou schůzku. 
3.) Svou fotografii na skautskou průkazku nepředali doposud nováčci: A. Černý a S. Matuška – spěchá to 
4.) Upozorňuji na plnění skautských stezek – jak nových či původních fantasie – kterou kdo vlastníte 

 
 
 

Bowlingová schůzka v Babylonu (29.1.2020) 
 

Sraz:          v předsálí v Babylonu v 15:55 hod. (levý hlavní vchod, je to druhá chodbová místnost, tzv. u velblouda)  
 ten, kdo dorazí později, ať se nahlásí dopředu e-mailem či SMSkou u Čajíčka, abyste měli na dráze zajištěné své jméno 
Ukončení: v bowlingové hale v 18:30 hod.  
Finance: finance: jen 100,-Kč  
 

 

Ping-Pong  (probíhá každý čtvrtek)     (kromě termínů 30.1. a 13.2.) 
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… 

 
 

RESET games  (30.1.-2.2.2020)  na Selešce 
Přihlašování na odkaze v termínu 16.-23.1.2020:  https://forms.gle/MvbTWxUaerXdVicW9 
 

Další podrobnosti k této akci budou sděleny následně od vedení a roverů Flotily a Ještědu… 
 

Sraz:          čtvrtek 30.1..2020  v 17:55 hod. na nádraží ČD, čelovku/baterku, večeři s pitím, pláštěnku,  toto vše zabaleno zvlášť v malém batůžku  
Návrat:      neděle 2.2.2020  vlakem v 15:30 hodin  na nádrží ČD  
Finance:    450,-Kč  
Sebou: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/RESET_2020.pdf 
 
 

Přihlášeni jsou zatím k datu 29.1.2020:  Čajíček, Křéma, Puštík, Démon, Brownies, Mrazík a Siam. 
   . 
 
 

Schůzka v plaveckém bazénu (5.2.2020) 
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 „skautů“ na Šutru (12.2.2020) 
   + (ve čtvrtek 13.2.2020 s vlčaty) 
   + (v pátek 14.2.2020 s žabičkami a se skautkami) 
Nabídka:  roverům a skautům (rodičům co pomůžou)  nabídnuta možná účast na všech třech horolezeckých schůzkách… 
Místo:         proběhne na horolezeckém centru nazvaném ŠUTR 
Sraz: 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 
Ukončení: na stejném místě v 18:30 hodin 
Sebou: 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 
Finance: 110,-Kč 
 

Maškarní bál „Z pohádky do pohádky“ (15.2.2020) 
Akce:         účast je v oblečku dle propozic a letáčku: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/Maskarni_2020.pdf 
Sraz: ve 13:00 hodin v sokolovně TJ Slovan Vesec  (sraz je dříve, protože skauti a roveři pomohou s přípravami této akce) 
Ukončení: na stejném místě v 17:00 hodin (roveři a skauti opět pomohou s úklidem a odnesením zapůjčených židlí a stolů do školy) 
Sebou: přezutí do tělocvičny a hlavně přibalit sebou „slušné chování“ a mít chuť pomoci s organizací této divoké a dětské akce 
Finance: vstupné 30,-Kč – přines přesnou částku!  + na místě bude k dispozici malé občerstvení, za symbolickou drobnou  Vaši útratu 
 
 
 

Schůzka rodičů s promítáním (čtvrtek 27.2.2020) 
Místo:         klubovna skautů od 18:10 hodin 
Program: předání důležitých informací k připravovanému  táboru a k vybavení, s promítáním a zodpovězení jakýchkoliv Vašich dotazů 
 Budou i k dispozici přístavní DVD s fotografiemi z posledních dvou školních roků:  2017/2018  a  2018/2019 – za 20,-Kč/ks 
 
 

Víkendová vigílie 28.2.-1.3.2020   (klubovna) 
! Svou účast mít včas a předem nahlášenou nejpozději do středeční schůzky: 26.2.2020, platí i pro rovery ! 
Sraz: v pátek   28.2.2020  v 18:30 hodin u klubovny  

Návrat:        v neděli  1.3.2020  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 ! ! ! ) 

- spacák, věci na spaní, karimatka není potřeba ! 
- 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,…) 
- případně je dovoleno majitelům přibalit a vzít své herní disky do  XBOX 360 KINECT 

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

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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