
KVĚTEN 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 !!! 




1.5. VLTAVOTÝNSKÉ SCHODY (úterní akce) Bob 

Třetí ročník Vltavotýnských schodů tluče na dveře. Překoná někdo rekord schodů? Dostane se někdo pod minutu? 
Přijďte se podívat, zasoutěžit a vemte sebou každý nějaké kamarády. 

VYBAVENÍ: běžecké boty, startovné 20 Kč 
MÍSTO SCHŮZKY: Vltavotýnské schody 
ČAS SCHŮZKY: 12:00 – 14:30 

 

4. 5. UKLID KLUBOVNY A ÚDRŽBA MATERIÁLU (páteční schůzka) Bob 

Po vodě a po výpravách a schodech potřebujeme uklidit klubovnu, uděláme nějaké míčky, opravíme meče a mnoho 
dalších potřebných věcí. 
VYBAVENÍ: papír na míčky, lepící pásku. 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

11.5. TAMANGO (páteční schůzka) Bob 

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

 

20.5. SOUTĚŽE V LESE (páteční schůzka) Bob, Pancho 

Uzle, Morseovka, střelecké soutěže, poznávačky, člunkový běh a mnoho jiných soutěží….. 
VYBAVENÍ: papír, tužka, pevné boty, 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

25.-
27.5. 

VÝPRAVA BEČICE (víkendová akce) Bob 

Vydáme se na tábořiště, kde bude letní tábor. Seznámíme se s lokalitou i vybavením tábořiště. Zahrajeme si mnoho 
super her, dozvíte se nové věci o tajemném Tamangu a jistě bude i nějaký ten čas na Naší oblíbenou hru Bank. 
Pojedeme autobusem a půjdeme asi 2 km pěšky, proto vše sbalit do jednoho batohu a neberte nic co nepotřebujete… 
VYBAVENÍ: pantofle, pláštěnku, boty do terénu, věci na ven i dovnitř, věci na spaní, hygiena, ručník, spacák, 
karimatka, ešus, lžíce, čepici, čelovka, hlavní jídlo bude zajištěno, končí se nedělí snídaní a svačinou oběd už bude 
doma, pití také zajištěno, buchta na snídani neurazí. 
CENA AKCE:  250 Kč 
MÍSTO SRAZU: parkoviště Lidl – odjezd bude z autobusového nádraží – nástupiště 1 příjezd tamtéž 
ČAS AKCE:  pátek 25.5. - 16:00 (odjezd Pražákem v 16:10) – 27.5. – příjezd na autobusák ve 12:00 

 

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


