
BŘEZEN 2019 


NA  VŠECHNY  ODDÍLOVÉ  AKCE  SI  STÁLE  BER  S  SEBOU: 
 ! tužku a papír! oddílové odznaky ! šátek!  předepsané oblečení a převlečení! Oddílové triko! 

!!! DOSTAV  SE  NA  AKCI  VČAS (nejlépe 5 minut předem) !!! 
!!!! POKUD BUDE PRŠET, SRAZ V KLUBOVNĚ !!!! 

!!! Program a jiné informace jsou vyvěšeny na našich stránkách: www.brontove.cz !!! 


 

1.3. BOJ O VOJVODŮV DRAHOKAM (páteční schůzka) Bob 

Získej zbraně a vyzvi Vojvodu na souboj. Pokud ho porazíš můžeš získat první drahokam do družiny. 
VYBAVENÍ: papír, tužku 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 

ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

8.3.  TÁBORNICKÉ DOVEDNOSTI (páteční schůzka) Bob 

Boj o posvátnou kabelu se blíží, nutno si zopakovat tábornické dovednosti, mezi kterými nebude 
chybět morseovka, uzly, šifry, rychlost, obratnost. 
VYBAVENÍ: papír, tužka 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

15.-
17.3. 

BOJ O POSVÁTNOU KABELU (víkendová akce) Bob 

Výprava bude na hájovnu Mášovna kousek od Malont. V hájovně se dá topit. Jídlo zajištěno. Nutno vše 
zabalit do jednoho batohu na záda. Počínaje touto výpravou si každý bude nosit všechny svoje zavazadla 
sám a bude s nimi cestovat i autobusem. Pečlivě rozmysli, co si vezmeš s sebou.  
VYBAVENÍ: spacák, karimatka, hygiena, ešus, hrnek, lžíce, přezuvky do hájovny, baterku, 
kartičku pojišťovny, pláštěnku, věci na spaní, věci na převlečení, pevné boty, 10 papírových míčků, 
cena  výpravy 250 Kč 
MÍSTO SRAZU A NÁVRATU: autobusové nádraží Týn nad Vltavou 
ČAS ODJEZDU A PŘÍJEZDU: 14:10 (kdo pojede z BČ tak v 15:00 na nádraží) – příjezd neděle 15:00 

22.3. TYGŘÍ KÁMEN (páteční schůzka) Bob 

Pokračování v získávání kamenů, které budete potřebovat pro další průběh etapovky. Zjistíte barvu tohoto 
polodrahokamu a ti nejšikovnější získají tento šperk. 
VYBAVENÍ: papír, tužku, 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHUZKY: 15:30 – 17:00 

29.3.  ACHÁT (páteční schůzka) Bob 

Pokračování v získávání kamenů, které budete potřebovat pro další průběh etapovky. Zjistíte barvu tohoto 
polodrahokamu a ti nejšikovnější získají tento šperk. 
VYBAVENÍ: pevné boty, tužku, papír  
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

31.3. LIGRETTO A BANG (nedělní akce) Bob 

Zahrajeme si něco v klubovně, ligretto, bang, člověče, a cokoli jiného 
VYBAVENÍ: ligretto, bang, něco na zub 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHUZKY: 17:30 – 19:00 

14. – 
26.7. 

LETNÍ TÁBOR BRONTOVÉ – RYTÍŘSKÉ KRÁLOVSTVÍ Bob 

Letošní termín tábora bude opět v Bečicích u Malšic. Můžete se těšit na rytířské klání, splouvání Lužnice… 
MÍSTO SCHŮZKY: Bečice 

INFORMACE BUDOU TAKÉ NA NAŠEM FACEBOOKU (STAČÍ VYHLEDAT SKUPINU BRONTOVÉ) 
HLASTE SE DO VYPSANÝCH ANKET…. 


