5. 1. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2016/2017 (změny vyhrazeny):
13-15.1.2017
27-29.1.2017
17-19.2.2017

Lednová výprava, Lektvary - Kamenice
Zapalovač - přípravný kurz pro vedoucí oddílů
Lyžo-bobo - Liberec

13. – 15. 1. 2017 Lednová výprava
S novým rokem přicházejí nová dobrodružství. Pokračování ve studium ve světě, který nám poukazuje mnohé
tajemství. Víkend strávíme spolu s hrami, dobrým jídlem a krásnou oddílovou atmosférou. Děti si mohou doplnit
dovednosti či ZOZ. A budou o krok blíže k těm, kteří už jsou ve kmeni oddílu.
Hlaste se nejpozději do 8.1.2017 Blátě na mail
SRAZ: 13.1.2017 v 16:40 na Hlavním nádraží pod spodní tabulí s odjezdy
NÁVRAT: 15.1.2017 v 15:50 na Hlavním nádraží pod spodní tabulí s odjezdy
CENA: 350 Kč
S SEBOU: spacák, přezůvky, baterku, pevné boty, oblečení přiměřené počasí, herbář, zvíře, kotlík (ešus), index,
hůlku, koště, zápisník, uzlovačku a KPZ
Nahlašování na akci do 8. 1. 2017

27 – 29.1.2017 Zapalovač
Jedinečná a premiérová možnost dozvědět se něco zajímavého a užitečného o vedení oddílu. Nebudeme probírat o
suchou teorii, ale spíše praxi dlouholetých vedoucích oddílu. Nepůjde o žádné povídání do větru, ale o přímé a
výstižné informace pro budoucí nadšence, kteří chtějí pracovat v oddílech s dětmi.
Přihlášení již není možné, ale vězte, že nás pojede patnáct ze čtyř různých oddílů.
Více na http://poutnici.desitka.cz/zapalovac/

17. – 19. 2. 2017 Lyžo-bobo
A je to opět tady. Jedna z nejočekávanějších akcí. Vezměte rodiče, známé a kamarády a hup na lyže, boby a
klouzající se prkna (snowboard) a trádá na sjezdovku. Prosíme hlásit se s písmenem B-boby, L- lyže, S-snowboard.
POZOR! Nahlašování na akci už do 22. 1. 2017
Více informací o všech akcích na: poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce

STŘÍPKY:
 Večerní hra byla krásnou procházkou a plná informací z dob Karla IV.
 Díky výpravě Magického divadla, jsme o kus dále k výborným výkonům v herectví.
 Putování za vánoční vločkou s jarním nádechem Svatojánských proudů bylo kouzelné.
 Vyrobili jsme si nože na další borcovce.

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

