3. 4. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2016/2017 (změny vyhrazeny):
12.–16. 4. 2017
28. 4.–1. 5. 2017
Od 16:30hod.

Velikonoční výprava - Nové Hrady
Dubnová výprava - Měsíční údolí u Vlašimi
Každou středu schůzka oddílu

Lentilka vytvořila „korál“, prohlédněte si ho na druhé straně Zpravodaje.

Do konce měsíce odevzdávejte přihlášky, zdravotní způsobilosti a
peníze na tábor a seniorský tábor. Více: poutnici.desitka.cz/tabor
12.–16. 4. 2017 Velikonoce s vílou Bárou a Vlčící – Nové Hrady
,,Hody, hody doprovody, půjdem s dětmi podél vody, natrháme proutí a ono se zkroutí.“ Velikonoční výprava bude
ohledně vzdělávání, kondičních prvků a naladění se na správnou atmosféru Velikonočních svátků. Projdeme památky
v okolí Nových Hradů, a že jich tam je. Budeme barvit vajíčka přírodními materiály (slupka od cibule, tráva a další),
plést pomlázku a péct mazance.
Hlásit se můžete nejpozději do 5. 4. 2017
Sraz: 12.4.2017 v 17:25 na Hlavním nádraží pod cedulí odjezdů
Návrat: 16.4.2017 v 16:25 tamtéž
CENA: 900 Kč
S SEBOU: bílé a zelené tričko(klidně staré s potiskem), přezuvky, oblečení přiměřené k počasí, pevné boty (nejsou
tenisky), hrnek, ešus, baterku, uzlovačku, tužku, papír nebo zápisník, spacák, večeři na středu, Dovednosti či ZOZ.
28. 4.–1. 5. 2017 Dubnová výprava Jasnovidectví - Měsíční Údolí
Už samotný název místa je krásný a zároveň skrývá tajemství. Vlčice: „Já už to vím, a proto Vás zvu na výpravu,
která skrývá poodhalení jak kouzelníci mohou znát budoucnost. Netvrdím, že to umím či že vás to naučím. Ale slibuji
napínavý děj a zároveň nahlédnutí do světa nejen kouzelníků ale i čarodějek. Nemyslím ty zlé z pohádek.“
Čarodějka je každá osoba, co se snaží být každým dnem lepší ke svému okolí a blízkým lidem.
Hlásit se můžete nejpozději do 23. 4. 2017
Více informací v nejbližších dnech bude na poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce

STŘÍPKY:
 Od tohoto Zpravodaje je hlášení na všechny akce Michalovi. Věříme, že tím zvýšíme efektivitu a rychlost






práce. E-mail: oddilpoutnici@gmail.com, Tel: 777 334 383, FB: https://www.facebook.com/xargosovo
14. 5. 2017 proběhne od 18:00 v klubovně povinná schůzka s rodiči, jejichž děti pojedou na tábor. Více
informací poskytneme v příštím Zpravodaji.
Prozkoumali jsme, jak žijí mudlové. Bez kouzel to mají těžké, ale my jsme to na březnové výpravě zvládli
Putovali jsme za Povidlovým koláčem ve velkém vedru
Táborový Škrpál vítá příspěvky. Dva měňáky za každý obrázek či text se hodí.
Nepostrádá někdo rukavice, které jsou na další straně na fotce? Zbyly nám po Lyžo-bobo.

KONTAKT NA ODDÍL:
Libuše (Bláťa) Latrová, telefon: 728 312 480
E-mail: oddilpoutnici@gmail.com
Web: poutnici.desitka.cz
Facebook: facebook.com/oddil.poutnici
YouTube: youtube.com/oddilpoutnici
Působíme pod MOP Tuláci: tulaci.eu

