
 

 

  

 

TK Brontové Týn nad Vltavou

Severozápadní cesta

 Hurrrrráááá, máme den volno……….teď jen vymyslet, co s

na tradiční podzimní (zimní) procházku z

později, nebo že vezme jiného koně než bílého, tak je škoda to nevyužít. Věřím, že cestou zažijeme spoustu

legrace a projdeme spoustu krásných míst jihočeské krajiny.

 

Termín:  17. listopadu 2011

Odjezd: 7:00 autobusové nádraží Týn nad Vltavou (sraz 6:50)

Návrat: v odpoledních hodinách

Co s sebou: svačinu, teplé oblečení, obuv vhodná pro delší chůzi, příp. nějaké drobné kapesné

Akce je vhodná: pro všechny, kteří jsou schopni ujít delší vzdálenost (slabší jedinci, kteří by chtěli akci

  v průběhu vzdát, budou ponecháni svému osudu a mís

Cena:  20 Kč (v případě kartičky na slevu), jinak 40 Kč

Za akci zodpovídá: Sochy (tel. 602 654

Pro více informací:  brontove@brontove.cz

TK Brontové Týn nad Vltavou 

pořádají akci   

 

Severozápadní cesta 

Hurrrrráááá, máme den volno……….teď jen vymyslet, co s ním! Pokud nevíš, můžeš se s

na tradiční podzimní (zimní) procházku z Písku do Týna. Se svatým Martinem jsme dohodli, že buď dorazí 

koně než bílého, tak je škoda to nevyužít. Věřím, že cestou zažijeme spoustu

legrace a projdeme spoustu krásných míst jihočeské krajiny. 

17. listopadu 2011 

7:00 autobusové nádraží Týn nad Vltavou (sraz 6:50) 

odpoledních hodinách 

svačinu, teplé oblečení, obuv vhodná pro delší chůzi, příp. nějaké drobné kapesné

pro všechny, kteří jsou schopni ujít delší vzdálenost (slabší jedinci, kteří by chtěli akci

průběhu vzdát, budou ponecháni svému osudu a místním šelmám 

20 Kč (v případě kartičky na slevu), jinak 40 Kč 

654 944)  

brontove@brontove.cz; tel. Sochy 

 

ním! Pokud nevíš, můžeš se s námi vydat 

Se svatým Martinem jsme dohodli, že buď dorazí  

koně než bílého, tak je škoda to nevyužít. Věřím, že cestou zažijeme spoustu 

svačinu, teplé oblečení, obuv vhodná pro delší chůzi, příp. nějaké drobné kapesné  

pro všechny, kteří jsou schopni ujít delší vzdálenost (slabší jedinci, kteří by chtěli akci 

tním šelmám ☺) 

    


