7. 2. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2016/2017 (změny vyhrazeny):
17-19. 2. 2017
17-19. 3. 2017
1. 4. 2017
12-16. 4. 2017

Lyžo-bobo
Březnová výprava
Putování za povidlovým koláčem.
Velikonoční prázdninovka

17-19. 2. 2017 Lyžo-bobo, Liberec
Na pravý nefalšovaný sníh se všichni moc těšíme. Sice je tato akcička bez celoroční hry, ale uznejte… Boby, lyže,
snowboard, koulovačky a prostě zimní radovánky. To na nic jiného nebude čas. Akce je otevřená přátelům, rodičům a
všem kdo mají přátelský vztah k oddílu. Nahlášení už proběhlo, místenky jsou nakoupeny.
SRAZ: 17. 2. 2017 v 17: 30 na Černém Mostě, nástupiště číslo 6 – pro lyže, boby a prkna bude přistavěno auto na
parkovišti K+R
NÁVRAT: 19. 2. 2017 v 16:05 na Černý Most
CENA: 350 Kč + peníze na vlek cca 500 Kč
S SEBOU: Oblečení dle zimního počasí, lyžaři a snowboardisti helmu, spacák, baterka, boty do sněhu, ešus,
zápisník

17 – 19. 3. 2017 Březnová výprava, Harasov
Už jste někdy slyšeli o Náckově rokli, zřícenině Harasov, Pokličkách či o údolí Kočičina? Že ne? Tak pojeďte na
výpravu, kde všechna tato místa navštívíme. Pojedeme do táborové základny Alberty získat zkušenosti, dovednosti a
zážitky. Hlaste se nejpozději 12. 3. 2017.
Sraz: 17. 3 v 16:00 na nádraží Praha-Vršovice
Návrat: 19. 3 v 18:20 na nádraží Praha-Vršovice
CENA: 350 Kč
Sebou: 1,5 litrovou láhev na vodu (voda se nosí z blízké studánky), Dovednosti/ZOZ/Stezky, spacák, přezůvky,
baterku, pevné boty (opravdové pohorky, ne tenisky!!!), oblečení přiměřené počasí, zvíře, kotlík (ešus), index, hůlku,
koště, zápisník, uzlovačku a KPZ
Více informací: poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce

STŘÍPKY:
 Naučili jsme se jak vařit lektvary.
 Zahráli jsme si famfrpál i se zlatonkou
 Zapalovač (vzdělávací kurz pro budoucí vedoucí) proběhl pod vedením Bláti, Opičáka a Matese. Všichni zažehli, tak


jen aby dokázali udržet palec na přívodu plynu dost dlouho.
Nápady do Škrpálů stále vítány. Další díl je aprílový, tak posílejte všemožné pitomosti a žertíky na oddílový mail.

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

