PLÁN schůzek a akcí na rok 2019 - skauti Maják
tento seznam je jen informativní plán, koncem ledna bude doupřesněn… červené označené akce jsou orientační!

Datum:

Akce:

01.01.19
05.01.19
09.01.19
16.01.19
18.01.19
19.01.19
23.01.19
26.01.19
30.01.19
31.01.19
31.01.19
06.02.19
13.02.19
15.02.19
16.02.19
20.02.19
21.02.19
22.02.19
27.02.19
06.03.19
13.03.19
20.03.19
22.03.19
27.03.19
03.04.19
05.04.19
10.04.19
12.04.19
17.04.19
24.04.19
24.04.19
27.04.19
28.04.19
01.05.19
03.05.19
08.05.19
15.05.19
22.05.19
25.05.19
24.05.19
29.05.19
31.05.19
05.06.19
12.06.19
19.06.19
26.06.19
29.06.19

Novoroční výstup na Ještěd
akce je otevřená pro sourozence, rodiče,…
Lyžování - dle sněhových podmínek
poprvé dostanou přednost běžky, akce je otevřená …
Schůzka - bazén
Schůzka
Vigílie ve skautském kroji
s přespáním v klubovně
Ples přístavů libereckých
restaurace u Košků od 20:00 hodin (pro dospělé)
Schůzka
Lyžovačka - dle sněhových podmínek na sjezdovkách a prkně a to i s rodiči a sourozenci
Schůzka - Bowling
v Centru Babylonu
Pololetní akce "s překvapením"
s oddíly z Flotily, Ještědu, Jablonce na chatě Selešce
Žirafa v Krkonoších
jen pro starší skauty - přihlášeni jsou - Reflex a Ztracenej
Schůzka - bazén
Schůzka - horolezectví
na Šutru v Liberci /už od 15:45 hodin do 18:30 hodin/
Schůzka se skautkami - horolezectví
v pátek na Šutru /od 16:30 do 18:30 hodin/
Maškarní bál - Piráti a mořští živočichovéSokolovna ve Vesci od 14:00 hodin (termín pro děti)
Schůzka
Schůzka rodičů - promítání a informace klubovna od 18:10 hodin - promítání a informace tábor, N18
Výprava na srub Andělka
změna akce, Vigílie v klubovně není - špatně domluveno
Schůzka
Schůzka - nebude - jarní prázdniny
MDŽ - akce pro maminku v rodinném kruhu a s potvrzením
Schůzka - bazén
Schůzka - horolezectví
na Šutru v Liberci /už od 15:45 hodin do 18:30 hodin/
Srub Andělka s akcí Morana
sobotní Morana je společně s přístavem (možný i rafting Nisa)
Schůzka
Schůzka - bazén
Jarní sraz K+K
jen pro členy vedení oddílů a přístavů (sraz bude prý volební)
Schůzka
Akce "Svatý Jiří"
Sloup - přístavní akce, nutnost s pomocí akce od roverů
Schůzka
asi bude malá účast, začínají Velikonoční prázdniny
Schůzka - výcvik na přehradě
na pramici - jediná možnost a příprava na Kotorák
Lampiónová plavba na přehradě
večerní akce pro veřejnost "už v krojích" od 18:30 hod.
Plavba rodičů a sponzorů
Jizera
Kotorský závod
přehrada
Schůzka
asi bude malá účast, státní svátek
Svojsíkův závod - Liberecká oblast
termín potvrzen už Keckou ze Stopy
Jarní plavba - Vltava + Sázava
s Mimoňským přístavem (bez nabídky skautkám a roverům ! )
Schůzka - Květinový den
odpoledne v krojích u radnice od 14:00 do 17:30 hodin
Schůzka
Na kolech po Jizerských horách
možná i účast rodičů a sourozenců (ale jen v sobotu)
Svojsíkův závod - krajské kolo
dle umístění naší hlídky a schválení termínu závodu
Schůzka
Meandry - Mimoňské pádlo
dle zájmu členů z oddílu - máme předat putovní pádlo
Schůzka
Schůzka
Schůzka
přípravy na tábor, kontrola vybavení na puťák
Táborová schůzka a nakládání
odevzdávání osobních věcí, nakládání vleku na puťák
Tábor stálý / putovní SÁZAVA
přístav na stálém společně, po řece už jen oddílový puťák

- 20.01.19

- 03.02.19
- 03.02.19

- 24.02.19

- 24.03.19

- 07.04.19
- 14.04.19

- 05.05.19
- 12.05.19

- 26.05.19
- 26.05.19
- 01.06.19

- 14.07.19

plán aktualizován Čajíčkem: 11.2.2019

Kontakty:

Informace:

vytvořil: Čajíček

dne: 10.12.2018

Čajíček - Patočka Roman

mob.: 604 983 210, služ. mob.: 606 778 903
e-mail: patocka.r@email.cz

Šahanka - MUDr. Šerhantová Hana

mob.: 737 315 170, služ. mob.: 725 524 639
e-mail: serhantova@volny.cz

Klubovna:

Vlčí vrch 3, 460 15, Liberec 15

