
SKAUTI:  seznam schůzek a připravovaných akcí v roce 2020/21
tento seznam je jen informativní plán, koncem září bude doupřesněn… červené označené akce jsou orientační!

Datum: Akce: Informace:

02.09.20 Zahajovací schůzka

04.09.20  - 06.09.20 Seleška - brigáda možné výpravy i na via ferraty v okolí 

09.09.20 Schůzka - na přehradě kompletní převlečení na vodu !!

16.09.20 Schůzka - na přehradě kompletní převlečení na vodu !!

18.09.20  - 20.09.20 Expedice Salza (na Barakách) a kajaku jen pro čtveřici starších členů - finančné náročnější

23.09.20 Schůzka

25.09.20  - 27.09.20 Tajná výprava s Puštíkem akci organizuje Puštík - pokyny budou zvlášť

28.09.20 Tři jezy - závod v Praze

30.09.20 Schůzka - Květinový den odpoledne v krojích u radnice od 14:00 do 17:30 hodin 

07.10.20 Schůzka

10.10.20 Jablonecké Skáre na Mšeně - zrušeno jachetní závod v Jablonci již bez přespání

14.07.20 Schůzka  - zrušeno

16.10.20  - 17.10.20 Noční Ploučnice + Zamykání  - zrušeno

17.10.20 18.10.20 Vavřinec - vypouštění - zrušeno pro čtyry - osum roverů - plavba do Toušic

16.10.20  - 17.10.20 Raftový víkend - Roudnice  - zrušeno jen pro čtveřici starších členů - finančné náročnější

21.10.20 Schůzka  - zrušeno

25.10.20  - 01.11.20 Podzimní prázdniny Krkonoše  - zrušeno na chatě v Harrachově a to na celý týden

04.11.20 Schůzka  - zrušeno

06.11.20  - 08.11.20 Výjezdní zasedání Seleška  - zrušeno jen pro vedení oddílů a přístavů

11.11.20 Schůzka  - zrušeno

13.11.20  - 15.11.20 Vigílie: - víkendová  - zrušeno s přespáním v klubovně

18.11.20 Schůzka  - zrušeno

20.11.20  - 22.11.20 Podzimní sraz K+K - zrušeno jen pro vedení oddílů a přístavů

25.11.20 Schůzka  - zrušeno

27.11.20  - 29.11.20 Mikulášská výprava - přístavní - zrušeno na Selešce

02.12.20 Schůzka - bazén - zrušeno

09.12.20 Schůzka s rouškou

11.12.20  - 12.12.20 Noční zimní přechod Jizerských hor přechod je bez účasti Flotily - jen oddílová akce

16.12.20 Schůzka s rouškou

18.12.20  - 20.12.20 Vigílie: ve skautském kroji - zrušeno s přespáním v klubovně nebo bude jen jednodenní

19.12.20 O zlaté prase - volejbal - zrušeno pouze pro OS, R&R a rodiče

23.12.20 Nadílka lesní zvěři - zrušeno akce je otevřená pro sourozence, rodiče,...

01.01.20 Novoroční výstup na Ještěd akce je otevřená pro sourozence, rodiče,…

06.01.21 Schůzka - bazén

09.01.21 Lyžování - dle sněhových podmínek poprvé dostanou přednost běžky, akce je otevřená …

13.01.21 Schůzka

15.01.21  - 17.01.21 Vigílie:ve skautském kroji - víkendová s přespáním v klubovně

20.01.21 Schůzka

23.01.21 Ples přístavů libereckých restaurace u Košků od 20:00 hodin (pro dospělé)

23.01.21 Lyžovačka - dle sněhových podmínek na sjezdovkách a prkně a to i s rodiči a sourozenci

27.01.21 Schůzka - Bowling bude v Babylonu

28.01.21  - 31.01.21 Pololetní akce na Selešce s oddíly s Flotilou, Ještědem a Jabloncem

plán aktualizován Čajíčkem: 16.12.2020 plán vypracoval: Čajíček    dne: 24.7.2020

Kontakty: Čajíček - Patočka Roman Energetiků 483/3, 460 01, Liberec 4

mob.: 604 983 210,  služ. mob.: 606 778 903

e-mail: patocka.r@email.cz

Šahanka - MUDr. Šerhantová Hana e-mail: serhantova@volny.cz

mob.: 737 315 170,   služ. mob.: 725 524 639

Klubovna: Vlčí vrch 953, 460 15, Liberec 15


