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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 !!! 


5.10. PAŠOVÁNÍ Z JIHU NA SEVER (páteční schůzka) Bob 

Tradiční hra, kterou si zahrajeme v našem lese. Připravte se na běhání v lese a sbírání různých vzácných plodů, které 
každá družina může vyměnit u indiánů za pořádný kus zlata.  

VYBAVENÍ: pevné boty na běh, oblečení na běh 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

7.10. PUŤÁK – VÝPRAVA NA SEVEROZÁPAD (nedělní akce) Bob 

Pochod, který nás čeká, bude provázet řada úkolů, za které získáte informace o nových zlatonosných ložiskách. Ale 
pozor, po cestě se můžete střetnout s různými indiánskými kmeny. Délka trasy bude 10 – 15 km.
VYBAVENÍ: pevné boty, svačina, 30 Kč na autobus, jídlo – špek a chleba, rozinky a pití - vodu, kdo má buzolu, 
pláštěnku, lihový vařič, líh, ešus do dvojice – polévku a čaj. 
MÍSTO AKCE: autobusové nádraží 
ČAS AKCE: 6:55 – cca 15:00 ± 1 hodina 

 

12.10. VPÁD PRO ZLATO (páteční schůzka) Bob 

Po získání informací o místě, kde se nacházejí zlatonosná ložiska, se vydáte na jejich zabrání… 

VYBAVENÍ: pevné boty na běh, oblečení na běh, papír, tužka, 10 papírových míčků 
MÍSTO SCHŮZKY: ROZHLEDNA NA SEMENCI!!! 
ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

14.10. LIGRETTO A BANK V KLUBOVNĚ (nedělní akce) Bob 

Odměnou pro všechny je odpočinek u našich karetních her – sejdeme se v klubovně, popovídáme a pořádně si 
zahrajeme… a také něco pojíme – vypisuji soutěž o domácí výrobek…. vlastnoručně vyrobený a chutný… 
VYBAVENÍ: něco malého na zakousnutí, vlastní pití, ligretto a bank kdo má 
MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 
ČAS SCHŮZKY: 17:30 – 20:00 
 

19.10.  RÝŽOVÁNÍ ZLATA (páteční schůzka) Bob, Brácha, Delfín 

Po zabrání území se každá družina pokusí v závěrečné hře etapy o zlatokopech ubránit své zlato a získat zlato 
z ostatních zlatonosných ložisek. 

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

 

26.-
29.10. 

KOCOURKOV (výprava) Sochy 

Opět Vás Sochy zavede do Kocourkova, kde zažijete mnoho super her a příběhů. 

VYBAVENÍ: spacák, celta, hygiena, ešus, lžíce, hrneček, věci do klubovny, věci do lesa, věci na spaní, nepromokavé 
boty, pláštěnku, čelovku, kapesní nůž, cena výpravy 350 Kč – (cena zahrnuje jízdné, stravu, ubytování,  provozní režie) 
MÍSTO AKCE: Oslov 
ČAS AKCE: bude upřesněno na schůzce nebo na www a fcb. 

 

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


