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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!!!! 

!!! Doplňující informace jsou vyvěšeny na našich stránkách: www.brontove.cz!!! 

4.11. Světová konference (páteční schůzka) Brácha 

Sjezd lídrů světových velmocí do Týna nad Vltavou za účelem projednání závažných problémů spojených se 

suchým deštěm a kolabující ekonomikou zapříčiněnou zářením omikron.  

 

VYBAVENÍ: tužku, papír 

MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 

ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

11.-13. 

11. 

Suchý déšť – poslední kapka (víkendová výprava)  Sochy, Brácha 

Příroda, posílená a zmutovaná zářením omikron, známým též jako „Suchý déšť“, přebírá kontrolu nad moderní 

říší lidí. Státy celého světa kolabují pod náporem rozzuřených inteligentních zvířat. Lidstvu zbývá poslední šance 

a jediná laboratoř v Terčině údolí. Podaří se vám vyzkoumat, jak odstínit nebezpečné záření omikron? Zvládnete 

zachránit svět před pandemií suchého deště? 

Švýcarský dům je skautská základna, v Terčině údolí u Nových Hradů. Zázemí tvoří zděná budova, spí se uvnitř 

na matracích. Dům je vybaven centrálním topením, tak není potřeba se obávat zimy. 

PŘIHLÁŠKY: do 4. 11. 2022, cena 250 Kč 

VYBAVENÍ: spací pytel, ešus, lžíce, baterka, dostatek oblečení, náhradní boty, pláštěnka, papír, tužka, kartička 

pojišťovny, hygiena, přezůvky, VŠE SBALENO V JEDNOM BATOHU … viz propozice  

MÍSTO AKCE: Švýcarský dům – Terčino údolí  

ODJEZD: sraz 14:55 na autobusovém nádraží (autobus jede v 15:10) podle počtu je možné, že pojedeme auty 

NÁVRAT: neděle v odpoledních hodinách (čas bude ještě upřesněn) – autobusové nádraží 

17.11. Kufrování (akce pro veřejnost) Sochy 

5.ročník závodu v orientačním běhu pro širokou veřejnost.  

 

VYBAVENÍ: tužka, papír 

MÍSTO AKCE: rozhledna Semenec, Týn nad Vltavou  

ČAS AKCE: registrace 9:00 – 9:50 

18.11. Drakiáda (páteční schůzka) Bob, Brácha 

Uáááá mocný řev bojujících draků se rozezněl nad horizontem. Modrý drak, červený drak, duhový drak, drak s 

dlouhým ocasem, trojúhelníkovitý drak… Všechny druhy draků se sešly zalétat si spolu v podzimním větru. 

Vezmeš i ty provětrat svého papírového draka? 

 

VYBAVENÍ: létající drak  

MÍSTO SCHŮZKY: klubovna  

ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

25.11. Obchodní přístavy (páteční schůzka) Bob, Brácha 

V docích je rušno, připlouvá loď, veze dodávku soleného masa a okouzlujících perel. Kapitánův rozkaz zní jasně: 

„Nakupte střelný prach, je zde levný, prodáme ho dráž a vyděláme!“. 

 

VYBAVENÍ: pití, igelitový pytlík  

MÍSTO SCHŮZKY: klubovna 

ČAS SCHŮZKY: 15:30 – 17:00 

 

INFORMACE BUDOU TAKÉ NA NAŠEM FACEBOOKU (STAČÍ VYHLEDAT SKUPINU BRONTOVÉ) 

HLASTE SE DO VYPSANÝCH ANKET. 

Kontakty: BOB ......... 601 582 683 Ketíř ........702 544 635 

Brácha ..... 773 036 755 Sochy .......724 290 822 

http://www.brontove.cz/

