2.9.2014


Plánované akce oddílu (změny vyhrazeny:):
19.-21.9.2014
24.-29.10.2014
21.-23.11.2014
19.-21.12.2014

1.

Sraz oddílů – Krhútská louka
Podzimní prázdniny – Mukařov, začátek nové celoroční hry
Výprava – Blatiny
Vánoční výprava – místo ještě neurčeno

3.9.2014 – DNEŠNÍ první schůzka v novém oddílovém roce trochu jinak !

Světlo Vašim krokům Poutnící a Poutníčci! Dnes ve středu odstartujeme nový oddílový rok v netradičním duchu! Půjdeme si společně
zahrát hru pro malé zbohatlíky, minigolf, do Gutovky v Praze 10 :)
SRAZ: ve středu 3.9. a výjimečně dříve – v 16:00 před klubovnou – adresu klubovny naleznete na stránkách http://poutnici.desitka.cz/schuzka/
ROZCHOD: je již v obvyklém čase v 18:30 na stejném místě ve stejný den
S SEBOU: vhodné oblečení, jízdenku na MHD nebo Opencard, 90,–Kč na vstup
Prosíme o nahlášení na akci jakýmkoliv dostupným způsobem, ať víme, s kým počítat:) Děkujeme! Těšíme se a ve středu ahoj!
A KDO JDE : Bláťa, Michal, Krtek, Miky, Lentilka, Kulička, Koza, Viky
PS: informace o této schůzce (hlavně o mimořádném posunu srazu na 16:00) již několik dní visí na webu, na fb stránkách, jsou rozeslány pomocí sms a nyní
i zpravodajem. Tak doufám, že se nenajde nikdo, kdo by přišel na tuto schůzku až v 16:30… :)

2.

19.-21.9.2014 – Sraz oddílů – Krhůtská louka

Na začátku letošního oddílového roku se vydáme již podruhé na sraz oddílů. Bude opět na Krhútské louce a určitě se budou hrát jak
známe, tak i ty neznámé hry. Při setkání s jinými oddíly můžeme vnímat a srovnávat, kde jsme si podobní a kde něco děláme každý jinak:) Je to
nejen zajímavá výměna zkušeností. Kdo jste byl na srazu oddílů v loňském roce, můžete vyprávět:)
Střechu nad hlavou mít budeme, ale žádnou pevnou - jede se pod stan:)
SRAZ: v pátek 19.9.2014 v 17:10 na Hlavním nádraží v přízemí u známé tabule s odjezdy
NÁVRAT: v neděli 21.9.2014 v 16:30 tamtéž
CENA – ještě upřesníme
S SEBOU: jedeme do přírody, berte jen to, co unesete a to nejnutnější – což je: karimatka, spacák, pevné boty do terénu, nepromokavou bundu
(klasickou dvojici: plavky+pláštěnku), lžíci, hrníček umělohmotný nebo plechový, ešus, nádobu na vodu (PET láhev 1,5l), baterku, hygienické
potřeby, kartičku zdravotní pojišťovny, vhodné oblečení na noc do spacáku, záložní suché oblečení, kdybychom snad zmokli. Nedílnou součástí
každého batohu je i díl proviantu, o který se staráme, do té doby, než je sněden. Večeři na pátek s sebou také!
PROVIANT: dáme vědět – nezapomeňte na paragon!
Kdo máte možnost vzít stan, řekněte to při nahlášení na tuto akci:)
Hlaste se do neděle 14.9.2014.

3.

24.-29.10.2014 – Podzimní prázdniny v Mukařově

V letošním roce se vydáme na podzimky opět do Mukařova. Jen pro ty, co tento objekt neznají: jde o základnu v Mukařově blízko
městečka zvané Mnichovo Hradiště. Je to objekt, který je vybaven lůžky, ale záleží na tom, kolik vás (dětí) bude a podle toho si vaši vedoucí buď
vezmou (nebo nevezmou) karimatky :) V objektu je běžné kuchyňské vybavení, budeme si sami vařit i topit a vůbec se starat o to, aby nám bylo
dobře.
SRAZ, NÁVRAT a CENA – ještě upřesníme
S SEBOU: balení snad už většina z vás máte v malíčku ;) A pokud ne, použijte Návod na Výpravu na webu (tam se dočtete téměř všechno).
Nezapomeňte spacák, hygipotřeby, přezůvky, pevné boty do podzimního počasí, teplé prádlo, bundy, které snesou třeba i sníh. Speciální
vybavení: každý šátek (do hry) a doporučujeme také teplé oblečení do spacáku. S sebou si nezapomeňte vzít funkční baterku, kartičku
zdravotní pojišťovny, KPZ, Poutnický zápisník, tužku a uzlovačku. Večeři s sebou – první společné jídlo na místě bude sobotní snídaně.
Doporučujeme, dejte dětem zásobu jídla a pití jen v množství, které dokážou sníst a vypít ještě v pátek ;)
NECHTE DOMA: drahé předměty, jejichž ztráta a zničení by byl problém, včetně mobilních telefonů :)
PROVIANT: pokud nedáme vědět jinak (změna je možná), počítejte s tím, že včas dostanete lísteček o nákupu části proviantu. Což znamená (pro
ty, co to neznají) nakoupit na paragon z částky za akci a ten společně se zbylými penězi přinést k odjezdu. Proviant si zabalíte do svého batohu
a staráte se o něj až do cíle cesty. Zabaleno mějte tak, abyste vše pohodlně nesli na zádech, igelitky v rukou – ne:) Od nádraží jdeme večer
pár kilometrů pěšky :)
PARAGON: je nejlépe lístek z inteligentní kasy, kde je prodejce, konkrétní názvy položek a jejich ceny. Pokud kasa toto neumí, chtějte vypsat ruční
paragon, kde bude vše potřebné, včetně razítka. Paragon nijak neupravujte, neškrtejte v něm (pokud kupujete najednou i potraviny pro sebe). Jen u
položek, které jsou pro nás, udělejte malou tečku.
HLÁSIT se můžete třeba hned, ale ještě máte čas – do neděle 12.10.2014:)

Kontakt na oddíl:
Bláťa Latrová, telefon: 728312480
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:)

