1. 5. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2016/2017 (změny vyhrazeny):
12–13. 5.
14. 5. 2017
19.–21. 5. 2017
OD 16:30

24 Hodin na koloběžkách
Schůzka rodičů – letní tábor
Květnová výprava
Každou středu schůzka oddílu

12–13. 5. 2017 24 hodin na koloběžkách
Otevřená akce pro rodiče, sourozence i přátelé oddílu Poutníci. Pokud si někdo vzpomínáte, minulý rok nás opustil
Opičák, jelikož jel sám za sebe. Letos jede opět s námi. Okruh délky 2,4 km ve Stromovce je zábava. Koloběžky vozit
nemusíte, máme oddílovou.
SRAZ: 12. 5. v 16:30 na Psí louce ve Stromovce (https://mapy.cz/s/1AqBR)
NÁVRAT: 13. 5. v 17:00 na Psí louce ve Stromovce (klidně ale můžete končit dříve)
CENA: 20 Kč
S SEBOU: Vlastní jídlo a pití po dobu, co tam budete - k dispozici bude gril. Spacák, karimatku, teplé oblečení pro
případ deště, dobré tenisky na jízdu. Hlásit se můžete Michalovi (777 334 383) nebo na oddilpoutnici@gmail.com.
Nahlašování na akci do neděle 7. 5. Pokud přijdete neohlášeně, nebudeme počítat s místem na spaní, ale rádi Vás
uvidíme.
14. 5. 2017 schůzka rodičů – letní tábor
Povinná schůzka pro všechny rodiče, jejichž děti jedou s námi na tábor. Dostanete základní informace o vybavení,
návštěvním dnu a výrazných změnách od minulého roku. Přijďte prosím včas, ať se mimopražští dostanou domů
v rozumnou dobu. Schůzka bude trvat přibližně jednu hodinu.
SRAZ: 14. 5. v 18:00 v klubovně (poutnici.desitka.cz/klubovna)
19.–21. 5. 2017 Květnová výprava - Psí Zub u Pikovic
Celoroční hra „Škola umění a magie“ se pomalu blíží ke konci. Čím překvapí profesoři na další výpravě? Jedeme do
malebného údolí Sázavy pod vrch Medník. Nachází se zde totiž srub Psí Zub, kde budeme přebývat.
SRAZ: 28. 4.2017 v 16:40 před nádražím Praha-Vršovice
NÁVRAT: 30. 4.2017 v 16:00 před nádraží Praha-Vršovice
S SEBOU: oblečení přiměřené k počasí, pevné boty, večeři na pátek, hrnek, ešus, baterku, spacák,
Dovednosti/Základní oddílovou zkoušku/Stezky, více viz návod na výpravu
Nahlašování na akci do neděle 14. 5.
Aktuální informace o akcích: poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce

STŘÍPKY:
 Při putování za povidlovým koláčem jsme poznali krásné okolí Benešova a zámku Konopiště. Naučili jsem se



novou hru Sardinky.
Velikonoční výpravu, jsme si užili na plno – pomlázky, kopřivová jídla, vodopád, mazance, frisbee.
Posílejte příspěvky do táborového Škrpálů. Odměna formou měňáků Vás nemine.

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

