20. 8. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2017/2018 (změny vyhrazeny):
2.–3. 9. 2017
6. 9. 2017
9. 9. 2017
22.–24. 9. 2017

Bourání tábora – Zátoka pláňat (kdo chcete jet, napište si o víc informací)
První schůzka
Borcovka: Smradi na chmelu
Sraz oddílů – první víkendová výprava

6. 9. 2017, První schůzka
Začíná nový školní rok a s ním i schůzky každou středu. První schůzka bude tradiční netradiční. Sami uvidíte. Sraz
v 16:30 u klubovny.

9.9.2017, Borcovka: Smradi na chmelu
A je tu jednodenka - borcovka. Rodiče a přátelé oddílu jsou vítáni. Však kapacita je omezena na maximálně 15 lidí.
Kdo se dřív nahlásí, ten pojede. N akci se seznámíme se zemědělskými stroji a zvířaty. Uvidíme, jak žijí v dnešní době
farmáři, a že to nemají jednoduché.
Nahlašování na akci do 3. 9. 2017
SRAZ: 9.9.2017 v 8:40 na Masarykově nádraží
NÁVRAT : 9.9.2017 v 19:05 na Masarykovo nádraží
CENA: ještě upřesníme
S SEBOU: malý batůžek, jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, oblečení na ušpinění

22.–24. 9. 2017, Sraz oddílů
Tradiční akce pod stan spolu s několika dalšími oddíly. Čeká nás hra, kde poměříme svoje síly s ostatními skauty,
mopíky a jinými dětskými organizacemi. Tak pojeďte podpořit Poutníky! Nezapomeňte na zelené oddílové tričko,
abychom byli na nástupu jednotní.
Nahlašování na akci do 17. 9. 2017
SRAZ: v pátek 22. 9. 2017 v 17:15 před nádražím Praha-Vršovice
NÁVRAT : v neděli 24. 9.2017 v 16:22 před nádražím Praha-Vršovice
CENA: 350 Kč
S SEBOU: ešus, lžíci, hrneček, baterku, spacák, karimatku, pohorky, šátek, uzlovačku, zápisník

Aktuální informace na stránce: http://poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce/
STŘÍPKY:
• Z Bradavic jsme se přesunuli do doby vikingské, co nás čeká na první výpravě s celoročkou?
• Seniorský tábor, který měl letos premiéru, se zdařil na 3 500%.
• Brigády na NEOBYČEJNÉ KLUBOVNĚ stále pokračují. Zapisujte se do tabulky a přijďte pomoci.

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

