12.5.2014


Plánované akce do konce školního/oddílového roku (změny vyhrazeny:):
16.-17.5.2013
23.-25.5.2014
7.-8.6.2014
13.-15.6-2014
26.-28.6.2014
2.-7.7.2014
26.7.-9.8.2014

1.

24 hodin na koloběţce – 25. ročník jsme byli poprvé a bylo to fajn, tentokrát buďme ještě lepší..!! :)
Výprava – Zátoka pláňat, Keblov
Víkend zdravovědy pro Seniory
Výprava – Hosíň
Stavění tábora
Putování po Šumavě, Husinec, koně
Letní oddílový tábor – Zátoka pláňat, Keblov

16.-17.5.2014 – 24 hodin na koloběžce

Kdo sledujete oddílové dění, víte dávno, ţe se tento víkend – od pátku přes noc do soboty – koná akce 24 hodin na koloběţce a počítáte se svou účastí:)
Bliţší informace najdete na samostatné stránce http://poutnici.desitka.cz/24-hodin-na-kolobezce/, nebo i zde:
Minulý rok jsme skončili jsme jako 9., coţ je úspěch!!! Porazili jsme Wemena (Tuláci&Skasapa) a vyhráli koloběţku. Poklona patřila všem, co za nás jezdili. A
hlavně těm, co byli celých 24 hodin (Tesák, Krťas, Yellen, Chumba, Ţwejkal, Bláťa, Hugo, Michal a Opičák). Co ale tenhle rok? Kdo zvítězí? S kým to bude o chlup a
komu dojdou síly? Bude gril? Bude se spát? To zjistíme! Přijďte všichni, ať je sranda:)
SRAZ: 16.5.2014 v 16:30 na startu (Psí louka ve Stromovce)
KONEC: 17.5.2014 v 17:00 tamtéţ
JÍDLO: kaţdý vlastní na celou dobu. K dispozici bude gril, takţe je moţné donést maso a zeleninu pro všechny hladové krky
S SEBOU: pokud máš, tak velkou koloběţku (střídáme se o jednu, nemáš-li, nevadí, půjčíme), spacák (budeš-li spát), dobrou náladu a naučený text našeho pokřiku!
DOTAZY: směřujte na Opičáka (opicakuz@gmail.com, či mobil: 774 570 292)
CENA: Platí se pouze příspěvek za WC. Takţe kdyţ kaţdý donese kolik můţe, bude to fajn. Na místě bude kasička.
PŘIHLÁŠENÍ: není nutné – přijďte, do chcete. Kdo bude přespávat, dejte vědět (aby se s vámi počítalo na místo ve stanu). Jinak vše je na Opičáka – kontakty o
kousek výše:)

2.

23.-25.5.2014 – Rytířská výprava do Zátoky pláňat

Letos poprvé v tomto roce se vydáváme do Zátoky pláňat! Jedná se o místo, kam v létě jezdíme na tábor. Tentokrát budeme však spát ve dřevěném srubu,
na stany si budete muset ještě počkat. Pokud bude počasí přát, tak se vykoupeme v naší zátoce, o co ale nepřijdete je další kousek z naší celoroční hry!
SRAZ: v pátek 23.5.2014 na Hlavním nádraţí v přízemí pod odjezdovou tabulí v 16:00
NÁVRAT: v neděli 25.5.2014 v 16:31 tamtéţ
Benešovští mohou mít odjezd z Benešova v 17:15 z vlakového nádraží a příjezd v 15:40 tamtéž:)
S SEBOU: na to máme na webu „Návod na výpravu“, coţ uţ máte mít všichni dávno přečteno, ne-li staţeno z našich stránek a balíte na akce podle toho:) Takţe jen
zběţně: spacák, ešus, uzlovačku, tuţku, zápisník, šátek, oblečení přiměřené počasí (plavky a pláštěnku:), pevné boty, kartičku pojišťovny a jak většinou bývá – večeři na
pátek s sebou, první společné jídlo je sobotní snídaně. Na akci počítejte s proviantem (kaţdý koupí část společného jídla z částky za akci a přinese k odjezdu paragon a
zbytek peněţ).
CENA: 350,– Kč
HLÁSIT SE na tuto akci se můţete na známá čísla 777334383-Michal nebo 728312480– Bláťa, nebo na oddílový mail oddilpoutnici@gmail.com a to do této neděle
18.5.2014.

3.

7.-8.6.2014 – Víkend zdravovědy pro Seniory

V uvedeném termínu se bude v Praze v Divoké Šárce konat „školení“ zdravovědy. Naučíme vás jak se chovat v krizových situacích, které vás mohou potkat
a jak správně postupovat v první pomoci. Od zástavy krvácení, po resuscitaci a transport. Naučíte se, jak správně volat záchranku, jak určit polohu, kde jste bez mapy a
co dělat s lidmi okolo. Co nečekejte je odborná znalost anatomie, sešívání stehů, milion pouček co a jak je o 0,1% bezpečnější apod. Jde o praktické věci.
Lektoři: Opičák a Bláťa (oba prošli kurzem Zdravotník zotavovacích akcí od Červeného kříţe + školení zdravovědy v rámci kurzu Hlavní vedoucí tábora a vedoucí
dětského kolektivu). Budete mít ale informace, které se učí na ZDrSEMu. Kvalifikaci za kurz nedostanete, ale sáhněte si na srdce – jde o papír, nebo o znalosti?
Pro koho je akce určena: pro Seniory z oddílu Poutníci, vedoucí Poutníků a starší děti a vedoucí ze spřátelených oddílů.
Proč: protoţe je sakra velká pravděpodobnost, ţe se nachomejtnete k bouračce, infarktu, zlomeninám či krvácení!
SRAZ: v sobotu 7.6. v 10:00 na zastávce Dědina (autobusová zastávka blízko ruzyňského letiště, jezdí tam bus 119 z Dejvické)
KONEC: zhruba v neděli 8.6. v 16:00 tamtéž – může se to ale protáhnout. Kdo bude potřebovat odejít přesně, propustíme ho:)
Ubytování: na Zlodějce. Nutno mít s sebou karimatku a spacák.
Jídlo: kaţdý si přineste vlastní. K dispozici bude ohniště, případně pak kamna uvnitř budovy. Pitná voda je na místě.
Cena: 60 Kč
Nahlášení: nejpozději do 1.6., ale pozor, kapacita je omezena, takţe se hlaste co nejdříve. Poutníci se hlaste jednotlivě, ostatní oddíly se prosím přihlaste pomocí
jednoho emailu (telefonátu), ve kterém bude seznam všech lidí. oddilpoutnici@gmail.com nebo 774 570 292 (Opičák)
POZOR: Jiné oddíly, prosím, zvaţte, které děti přihlásíte. Jde o to, aby vydrţely sedět cca 2–3 hodiny v kuse na místě a dávat pozor. Zdravověda bude prokládána
praktickými zkouškami, ukázky telefonátů ze záchranky, videi a přestávkami, ale nebude to kaţdých 10 minut něco jiného:)
Těšíme se na vás! Opičák a Bláťa

4.

Zátoka pláňat, letní tábor 26.7.-9.8.2014 – Camelot – cesta k rytířství
Kdo se ještě „neprobudil“, má stále šanci nahlásit se na letní tábor. Veškeré informace jsou zde: http://poutnici.desitka.cz/tabor/
Zájem je o nás i zvenčí, nečekejte a hlaste se hned:)
Udivuje mne, že někteří „skalní“ Poutníci stále nejsou mezi přihlášenými, zatímco přihlášeny máme nové děti. Tak honem…

Kontakt na oddíl:

Michal Vitouš, telefon: 777334383
mail: oddilpoutnici@gmail.com
Oddílové stránky: http://poutnici.desitka.cz/
Fotogalerie: http://poutnicipraha.rajce.idnes.cz/
Facebook: http://www.facebook.com/oddil.poutnici/
YouTube: http://www.youtube.com/oddilpoutnici
Působíme pod MOP Tuláci: http://www.tulaci.eu/

Pokud máte jakýkoliv dotaz k akcím, nebo k čemukoliv, co se týká oddílu, ptejte se:)

