
 ČERVEN 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 !!! 


 

1.6 TAMANGO VALVERDŮV SYN I. (páteční schůzka) Bob 

Valverde je mrtev – zabili jste ho na výpravě v Bečících. Valverde měl však syna, který chce pomstít smrt svého otce a 
skoncovat navždy s černým stínem 

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

8.6 TAMANGO VALVERDŮV SYN II. (páteční schůzka) Bob 

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

10.6 BRIGÁDA V LESE (nedělní akce) Bob 

Jako každý rok se vydáme na pomoc panu slepičkovi se dřevem do lesa na Hněvkovicķé přehradě. Máme u 
něho klubovnu, tak by bylo vhodné se mu revanžovat 
VYBAVENÍ: pevné boty, staré oblečení, svačinu, pití, rukavice 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 8:00 – 12:00 

10.6 PLÁNOVÁNÍ VÝSTAVY BRONTŮ (nedělní posezení) Bob 

Kdo se chce zapojit do příprav brontské výstavy která se bude konat v říjnu ať dorazí do naší klubovny 
VYBAVENÍ: fotky, předměty na výstavu,  
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHUZKY: 16:00             

15-
16.6 

PUŤÁK – VYHLÁŠENÍ celoročního bodování (akce) Bob 

Vydáme se společně z Dobronic v pátek do Bechyně, kde si nakoupíme buřty a v židovce opečeme. Zde 
také přespíme. V sobotu nás bude čekat cesta z Bechyně do Týna. Dorazíme cca kolem poledne… Neberte 
si nic zbytečného vše ponesete celou cestu. 
VYBAVENÍ: pevné boty, pláštěnku, baterku - čelovku, svačina, spacák, celtu / lze si ji půjčit nebo za 250 
kč koupit v klubovně/peníze na autobus a buřta max 100 kč, pití, sirky, nůž, provázek na přístřešek- vše 
zabaleno v 1 batohu na záda půjde se cca 25 km 
MÍSTO AKCE: autobusove nadraží 
ČAS AKCE:patek 16:05 – sobota 13:00 

22.6 POSLEDNÍ SCHUZKA – BANK  a KOSTKY V KLUBOVNE (páteční schůzka) Skřítek, Brácha 

Závěrečná schůzka bude v naší klubovně, zahrajeme si bank a nebo kostky dle aktuální nálady...  
VYBAVENÍ: svačinu, pití 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

29.7 
– 
10.8 

BRONTSKÝ TÁBOR Bob 

 

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


