
DUBEN 2018 


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 !!! 




6.4. TAMANGO POKRAČOVÁNÍ (páteční schůzka) Bob 

Počasí nám snad začne přát tak konečně zahrajeme nějakou pořádnou hru. 

VYBAVENÍ: papír, tužka, pevné boty 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

13. – 
15. 4. 

BOJ O POSVÁTNOU KABELU (víkendová akce) Bob 

Vydáme se na Rachačky, kde se znovu utkáme o Posvátnou Kabelu proti Čtverákům. Jídlo zajištěno. Ubytování ve 
zděné budově vybavené elektřinou a topením.  

VYBAVENÍ: spacák, věci na spaní, věci na ven, věci do klubovny, hygiena, čelovka, přezůvky, boty na ven, pláštěnka 
vše sbalené do jednoho batohu, který si budete moci sami odnést 

CENA VÝPRAVY: 250 Kč 
MÍSTO SCHŮZKY: parkoviště Lidl 
ČAS AKCE: 17:00 – 15:00 

 

20.4. TAMANGO (páteční schůzka) Bob 

Další hra Tajemného Tamanga. 
VYBAVENÍ: papír, tužka, pevné boty, 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

21.4. VÝPRAVA NA KAMÝK (sobotní akce) Pancho 

Pancho pořádá pro Bronty výstup na Kamýk. Odjezd z autobusového nádraží ve 12:00 do Albrechtic, odtud výstup na 
Kamýk a poté přes Bohunice do Týna nad Vltavou. Středně náročná trasa, vzdálenost cca 16 km.  
VYBAVENÍ: svačina, 30 Kč na autobus, pití, pevné boty 
MÍSTO SCHŮZKY: autobusové nádraží 
ČAS SCHŮZKY: 11:55 – cca 18:00 
 

27.-
29.4. 

VODA (víkendová akce) Bob 

Vydáme se na jarní vodu. Snad nám bude přát počasí a my si to pořádně užijeme a nebudeme mrznout. Spát budeme ve 
stanech iglú. Pojedeme Vltavu. Bližší informace budou na facebooku a na našich stránkách. Pojedeme na těžko, žádné 
doprovodné auto, proto vše sbalit do sudu a žádná jiná zavazadla. 
VYBAVENÍ: věci do lodi, pláštěnku, boty do vody, boty na souš, věci na souš, věci na spaní, hygiena, ručník, spacák, 
karimatka, ešus, lžíce, čelovka, jídlo, pití, kapesné na čaj a polévku 
CENA AKCE:  250 Kč 
MÍSTO AKCE: parkoviště Lidl 
ČAS AKCE:  15:50 – 15:00 

 

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


