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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 !!! 




8.9. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA – stěhování, rozvržení klubovny (páteční schůzka) Bob 

Položili nám nové lino, máme vymalováno tak se musíme zpět nastěhovat a uspořádat klubovnu. 

VYBAVENÍ: pití, rukavice… 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna                                                  ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

9. 9. VODÁCKÉ SLAVNOSTI (sobotní akce) Bob, Kobera 

Mezi mosty budou probíhat závody na lodích a mnoho dalších disciplín.  
MÍSTO SCHŮZKY: u věže mezi mosty v Týně nad Vltavou  ČAS AKCE: bude upřesněno pro zájemce 

9.-
10. 9. 

ORIENŤÁK V PÍSKU (víkendová akce) Bob 

Písek pořádá závody – Bob se účastní jen 10.9. – rád Vás vezme, ale nic nebrání jet i 9.9. Doporučuji se 
účastnit orienťáku pro příchozí, je to méně náročná trasa. 

VYBAVENÍ: buzolu, svačinu, věci na převlečení 
MÍSTO SCHŮZKY: parkoviště Lídl                                         ČAS AKCE: bude upřesněno pro zájemce 

15.9. SOUTĚŽE (páteční schůzka) Bob 

Příprava na HVNH, naučíme se různé hry, které by nás mohly potkat v porovnávání sil mezi ostatními 
oddíly. Uzle, poznávačky, obratnost, rostliny….  
VYBAVENÍ: běžecké boty, papír a tužku 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna                                                  ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

22. – 
24. 9. 

HVNH - HRA V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH (víkendovka) Bob 

Vydáme se kousek za Malonty, kde porovnáme síly s ostatními oddíly. Utvořte tříčlenná družstva, nahlaste 
Bobovi. Pojede jen ten, kdo uhradí 250 Kč nejpozději 15. 9. Bobovi. Pro více informací neváhejte volat. 
Pojedeme jen pokud se přihlásí min. 6. brontů. 

Kdyby nějaký rodič byl ochoten odvést, nebo přivést nějaké děti budeme rádi – info Bobovi 
VYBAVENÍ: spacák, karimatka, ešus, baterka, nůž, oblečení, pláštěnka, 2 x boty, hygiena, jídlo, klobouk, 
spodní prádlo, hrneček, lžíce, kartičku pojišťovny – vše zabalené v jednom batohu!!! Stany zajištěny. 
MÍSTO SCHŮZKY: autobusové nádraží – parkoviště Lídl 
ČAS ODJEZDU: 13:35 – pokud pojedeme auty tak déle  ČAS PŘÍJEZDU V NEDĚLI: cca 15:00 

27. 9. TRASOVÁNÍ NA ŠLÁPOTU (akce) Bob 

Kdo bude chtít pomoci s trasováním na šlápotu a s přípravou věcí nechť se nahlásí Bobovi. 
VYBAVENÍ: na trasování je dobré kolo, nebo dobré boty, batoh – ledvinka na napínáčky a cedulky. 
MÍSTO AKCE: klubovna                       
ČAS AKCE: cca12:00 – 17:00 – popřípadě kdo jak může 

28. 9. ŠLÁPOTA (akce) Bob 

Tradiční pochod nebo cyklo vyjížďka v okolí našeho městečka. Potřebujeme zajistit co největší účast a 
pomoci označit trasy a připravit jednotlivé disciplíny. 
VYBAVENÍ: pevné boty, pláštěnka, svačina, pití 
MÍSTO AKCE: klubovna                                                                           
ČAS AKCE: 8:00 – 14:00 

29.9. LOV KACHEN (páteční schůzka) Bob 
Bojovka, která nikdy neomrzí.  
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

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


