8.10.2014


Plánované akce oddílu (změny vyhrazeny):
11.10.2014
24.-28.10.2014
2.11.2014
21.-23.11.2014
19.-21.12.2014

1.

Jednodenní výprava
Podzimní prázdniny – Mukařov, začátek nové celoroční hry – pozor, změna návratu !
Promítání fotek z roku 2013/2014 a táborového videa
Výprava – Blatiny
Vánoční výprava – místo ještě neurčeno

Členský poplatek

Milí Poutníci, dnešní zpravodaj začínám informací, která není příliš populární, ale je nutná. V letošním oddílovém roce vybíráme
jednorázový členský poplatek ve výši 700,- Kč. Tato částka nekončí v nějakém tunelu, ale znamená pro nás možnost opatřit materiál k činnosti
(od svíček, papírů a lepidel, přes toner do tiskárny, až třeba k sádrovým obvazům na masky. Ale dotujeme také nájem za klubovnu, navíc budeme
hradit registraci za každého člena bez ohledu na jeho častou, nebo jen občasnou docházku do oddílu – zaplacením registrace je každé dítě
úrazově pojištěno). Žádáme tedy o uhrazení této částky osobně, nebo na účet organizace, který je na našich stránkách uveden například zde:
http://poutnici.desitka.cz/kontakt-na-oddil/. Při platbě na účet uveďte do zprávy Poutníci poplatek - „celé jméno dítěte“. Neposílejte na účet jinou, než
uvedenou částku:) Termín uhrazení – do středy 22.10.2014.
Pokud si s námi chcete domluvit jiný termín nebo způsob uhrazení, ozvěte se, prosím, sami a dříve, než stanovený termín vyprší.
Domluvíme se vždy. Pokud ale nedodržíte termín a zároveň se s námi ani nedomluvíte na jiném, budou pro vás ceny následujících akcí,
kterých se děti zúčastní, navýšeny takto: podzimní tábor o polovinu částky poplatku (+350,- Kč) a následující akce o 50–100,- Kč a to do úplného
uhrazení členského poplatku. Díky za pochopení:)

2.

11.10.2014 – Jednodenka, Karlštejn a okolí

Říjen je docela dlouhý a až na jeho konci jedeme na podzimní prázdniny. Proto vznikl nápad vydat se ještě před nimi na jednodenní
výpravu. Jde o otevřenou akci, takže s námi mohou rodiče i jiné spřízněné duše. Vydáme se do podzimní krajiny v okolí Karlštejna a překrásných
lomů Velká, Malá Amerika a Mexiko. Třeba se dostaneme i k odlévání stop a jiným činnostem. Nezapomeňte si papání a bumbání na celý den a
dobrou náladu :)
SRAZ: 11.10.2014 v 10:30 před stanicí metra Zličín (pojedeme autobusem) - stánek s pečivem přímo naproti vchodu do metra
ROZCHOD: 11.10.2014 v 18.10 na Hlavním nádraží (vlak) - pod známou cedulí
CENA: 80,– Kč
Hlaste se do středy 8.10.2014 – to je do dnešního dne:)

3.

24.-28.10.2014 – Podzimní prázdniny v Mukařově (pozor, změna v návratu – 28.10., v úterý!)

V letošním roce se vydáme na podzimky opět do Mukařova. Jen pro ty, co tento objekt neznají: jde o základnu v Mukařově u Mnichova
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: v pátek 24.10.2014 na nádraží Praha-Vršovice v prostoru před nádražím v 16:45. Čas dodržte:)
NÁVRAT: tamtéž, v úterý 28.10.2014 v 18:41 také v prostoru před nádražím
CENA: 900,- Kč. Tuto částku uhraďte v hotovosti nebo na účet nejpozději do středy 22.10.2014. Při platbě na účet napište do zprávy Poutníci
podzimky – „celé jméno dítěte“. Na účet, prosím, neposílejte jinou částku :)
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 ;) Od nádraží nás čeká pár kilometrů pěšky.
Mějte dobře zabaleno, bez pověstných igelitek v rukou ;)
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.
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.
ČASU JIŽ NENÍ MNOHO – podívejte se na web http://poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce/, kdo je přihlášen a jestli tam třeba nechybíte ;)
Hlaste se do této neděle, tj. do 12.10.2014 !

4.

2.11.2014 – Klubovna Poutníků - Promítání fotek z roku 2013/2014 a táborového videa

Krácte po podzimkách, v neděli, od 14:00, máte všichni (děti, rodiče a přátelé) jedinečnou šanci podívat se v naší klubovně na fotky
z uplynulého rytířského roku a hlavně na film z našeho letního tábora v Camelotu u krále Artuše. Kdo si chce oživit vlastní zážitky z uplynulého léta,
nebo se chce podívat, co jsme vlastně zač, protože se k nám chce přidat, má dveře otevřené:)
Zúčastníte se? Dejte nám vědět, ať aspoň přibližně víme, kolik vás bude:)

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:)

