
 PROSINEC 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 !!! 


 

2.12 KUFROVÁNÍ (nedělní akce) Bob 

Pořádáme akci pro širokou veřejnost, přijď podpořit a přiveď někoho s  sebou. Orienťák je lehký pro každého. 

VYBAVENÍ: papír, tužka, buzola, špekáček 
MÍSTO AKCE: Rozhledna Semenec 
ČAS AKCE: 9:30 – 12:00 

7. – 9.12  RACHAČKA ALÁ SMAŽÁK (víkendová akce) Smažák, Šárka 

Účast je pro bronty 14+, program má na starosti Smažák, kuchyň si vezme na starost Šárka a Řízek. 
Takže se máme na co těšit, večer samozřejmě ligreto a bang,,, Páteční schůzka není!!!! 
VYBAVENÍ: pevné boty, pláštěnku, baterku - čelovku, něco na zub, spacák, pití, sirky, nůž, provázek 
na přístřešek a vše co by se mohlo hodit na přežití Smažákovo úkolů… Cena 250 Kč (jídlo, bus, 
ubytování) 
MÍSTO AKCE: autobusové nádraží 
ČAS AKCE: pátek 16:10 – neděle 15:45  

14.12 HLEDÁNÍ BOMBY (páteční schůzka) Bob 

Britská královna povolává všechny tajné agenty, aby odhalili útok, který hrozí celé zemi. 
VYBAVENÍ: pevné boty, kartičku agenta, zbraně, tužku papír 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

21.12 VÁNOČNÍ SKÁLA (páteční schůzka) Bob 

Rok pomalu končí, vydáme se na Vánoční skálu, kde si rozdáme dárečky a pohovoříme… 
VYBAVENÍ: dárky – alespoň jeden, který dáme do koše a poté jej náhodně rozdáme, lodičky ze 
skořápek na vodu, něco pro zvěř, něco pod zadek – podsedák, pytlík … 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHUZKY: 15:30 – cca 17:30 

23.12 VÁNOČNÍ SKÁLA PRO STARŠÍ BRONTY (vánoční akce) Bob 

Sraz brontů napříč všemi generacemi. 
VYBAVENÍ: něco na zahřátí, baterku, sirky, podsedák 
MÍSTO AKCE: viadukt 
ČAS AKCE: 17:30 – 20:00 

29.12 VÝLET NA KLEŤ (vánoční akce) Bob 

Výprava na Kleť, pěší pochod na vrchol...  
VYBAVENÍ: svačinu, pití, peníz na polévku a na čaj, zimní doplňky 
MÍSTO SCHŮZKY: parkoviště Lídl 
ČAS SCHŮZKY: 10:00 – 14:30 

1.1.2019 NOVOROČNÍ ORIENŤÁK Bob 

Tradiční novoroční orienťák pro srdcaře, kteří i v době svátků si vzpomenou na Bronty…. 
VYBAVENÍ: papír, tužku 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 

ČAS SCHŮZKY: 14:00 – 15:10 

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


