1. 6. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2016/2017 (změny vyhrazeny):
10. 6. 2017
16–18. 6. 2017
24.–25. 6. 2017
30. 6.–1. 7. 2017
1. 7. –6. 7. 2017

Kmenová akce – lezení (informace jen pro Kmeňáky na facebookové skupině)
Cyklo-pěší výprava, Zátoka pláňat
Poutnický Top Gear (akce jen pro Kmen)
Stavění tábora (informace pro Seniory na facebookové skupině)
Šumava, Husinec

16–18. 6. 2017 Cyklopěší výprava, Keblov
Výprava se odehrává v malebné přírodě (většina z vás zná) Zátoky pláňat. Ano, je to místo kam pojedeme na tábor.
Rozdělíme se do dvou skupinek. Na pěší a cyklisty. Cyklisti min. věk 10 let. Pokud nemáš kolo, a nebo jsi mladší, jet
můžeš, ale půjdeš na pěší výlet.
Hlásit se můžete nejpozději do neděle 11. 6. 2017 s informací, jestli jedete s kolem či bez.
S sebou: malý batůžek na svačinu, oblečení přiměřené k počasí, pevné boty, večeři na pátek, hrnek, ešus, baterku,
spacák, karimatku, Dovednosti/Základní oddílovou zkoušku/Stezky, více viz návod na výpravu
Cyklisté navíc: helma, rukavice na kolo, kolo, láhev na kolo.
Sraz: 16.6.2017 v 16:15 před nádražím Praha-Vršovice, (Benešáci 17:10, směr Trhový Śtěpánov)
Návrat : 18.6.2017 v 17:20 tamtéž (Benešov 16:40).
Cena: 350 Kč.
24.–25. 6. 2017 Poutnický Top Gear (akce jen pro Kmen)
„Vezměte kola, koloběžky, nebo můžete i pěšky. Za zatáčkou u trati, se vám to vyplatí. Cíl nám hlásí první, pátá, a kdy
dorazí ta Bláťa? Už si to sem žene taky, z Brna nejezdily vlaky.‘‘
Ano tradiční Top Gear tedy jak se dopravit z bodu A do bodu B. Praha – Zátoka Pláňat. Cca 80 km. Dopravní
prostředek je na vás. Má to jednu podmínku a tím je být Kmeňák.
Více informací dostanou Kmeňáci zavčas skrze Facebookovou skupinu. Ostatní, nechť naše zpravodajství z cest
sledují na Facebookové události Poutnický Top Gear #5 a přečtou si základní informace na webu.
1. 7.–6. 7. 2017 Šumava, Husinec
První prázdninová akce. Tradičně jezdíme na Šumavu do vesnice Husinec, kde spíme pod přístřeškem u koní. Vaříme
na ohni, chodíme na pouť, koupeme se v rybníku. Prostě pohodová akce pod širým nebem. Zatím nevíme detailnější
informace. Dáme vědět speciálním emailem během června.
Více informací: poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce

STŘÍPKY:
 Na dubnové výpravě jsme zjistili, že kdo studuje Školu umění a magie, má svojí věštbu na ministerstvu záhad.
 Závod 24 hodin na koloběžkách se posunul z důvodu jiné akce na trati, ale i přesto jsme byli na startu a ujeli


472,8km.
Na výpravě obrana proti černé magii jsme se naučili rozesmát strach.

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
Instagram: instagram.com/oddilpoutnici/
Působíme pod MOP Tuláci: tulaci.eu

