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10.BHB – Brigáda v Havlbrodě  
!!! účast všech – nutná !!! 

20.-22.6.2008 
Další oddílová brigáda pro celý oddíl (Mravenci, Medvědi, Sloni, Vedoucí) je tady!!! Dle mého 
soudu jistě není třeba zdůrazňovat jak moc velký význam tato akce má. Koná se již po desáté a 
její náplní opětovně bude spousty práce. Hrabání louky, dělání dřeva na topení a různé dodělávky 
na jídelně atd... Z toho důvodu by se jí měli zúčastnit všichni členové oddílu.  Spát budeme jako 
každý rok ve stanech – buď ve vašich vlastních a nebo v erárních.  Návrat je plánován na trochu 
pozdější hodinu, ale doufám, že to pro jednou nebude vadit. 
Sraz : v pátek 20.6. v 15:00 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 15:47 z Hlaváku) 
S sebou : běžné vybavení na dvoudenní výpravu ven, spacák, stan na dvojici či trojici (kdo stan 
nemá bude spát v oddílových stanech, ale bylo by dobré aby jste si nějaké stany sebou vzali – 
všichni se do oddílových stanů nevejdou; jestli-že nechcete vozit stan vlakem je třeba abyste ho 
doručili před brigádou do klubovny a bude vám pod Ronovec dovezen autem ), 
postýlku+líh+ešus+sirky, oblečení a obutí dle počasí, baterku, jídlo na celý víkend (v sobotu 
večer bude oheň), hygipotřeby+ručník+plavky, pláštěnku (pončo), holinky (jak začíná být 
pravidlem na brigádě většinou prší a holinky se určitě hodí, ale nejsou povinné), sekeru, oddílové 
tričko, případně karimatku nebo alumatku, 200 Kč na vlak 
Návrat : v neděli 22.6. v 18:30 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 18:09 na 
Hlavák) 
 
 

Informace, dotazy... Terry 723 521 433 
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!!! Pozor !!!!!! Pozor !!!!!! Pozor !!!  

V pondělí 23.6 a v úterý 24.6.  nebudou družinové schůzky. 
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První akce v novém školním roce 
I když máme prázdniny teprve před sebou, už teď je třeba myslet na to, co bude dál. Po skončení 
prázdnin se sejdeme jako vždy první den školy, letos tedy v pondělí 1. září 2008 v 16:00 hodin v 
klubovně. Schůzka bude trvat asi 1 hodinu. 

Krtek 
 
 

 
Tábor RONOVEC 2008 

29.6.-19.7.2008  
 

Odjezd 
V neděli 29. června ráno. Sraz v 7:30 hodin na Hlavním nádraží u pokladny č. 24  (vlak 
odjíždí v 7:47 hodin). Na sebe oddílové tričko, s sebou batoh se spacákem + batůžek a dále List 
účastníka a případně kopii kartičky ZP .  

 
Kufry, batohy, atd. 

Kufry +  další zavazadlo se budou odvážet s táborovým materiálem nákladním autem. Přineste je 
proto již ve čtvrtek 26. června  mezi 17:00 – 17:30 hodinou k našemu skladu na Petřinách 
(Čílova 20 – zadní vchod). 
 
Kufr  – základní zavazadlo, obsahuje většinu věcí. Nedoporučujeme kufry nové, na starším kufru 
nejsou škrábance ani špína tak vidět. Nevěšte a nepřivazujte nic na kufry, ztěžujete tím jejich 
nakládání, věci se z nich při nakládání utrhají a vy sami si je pak nepoznáte !!! 
 
Další zavazadlo – kromě kufru můžete přinést ještě jedno zavazadlo – molitan, karimatku či 
jinou věc na postel, aby vás netlačila apod. Nenoste pět dalších igelitek s holinkami, ponožkami 
apod. 
 
Batoh - z důvodu ušetření místa v autě si batoh vezete vlakem !!! 
Batoh na záda, se kterým jezdíte na výlety. Zabalte si do něj spacák a věci na první den tábora 
(stavbu) – pracovní oblečení, sekyrku, ešus, lžíci a jídlo do nedělního oběda včetně (společné 
jídlo začíná v neděli večeří). Kufr s ostatními věcmi dostanete až večer do postaveného stanu. 
 
 

Příjezd 
Sloni - v neděli 6. července v 18:09 hodin na Hlavní nádraží. Na děti doporučujeme čekat 
přímo na nástupišti u vlaku (R 680 z Brna). Vlakem děti přivezou všechna svá zavazadla, takže je 
třeba s tím počítat pro odvoz domů.  
 
Mravenci + Medvědi - v sobotu 19. července v 18:09 hodin na Hlavní nádraží. Na děti 
doporučujeme čekat přímo na nástupišti u vlaku (R 680 z Brna). Kufry lze vyzvednout vzápětí po 
příjezdu vlaku u skladu na Petřinách.  

 
Adresa 



Adresa na náš tábor zní : LT Dálava, Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, 582 71 
Pište na tábor hojně a často, každý dopis, pohled či balík svého adresáta potěší. 
 

Mobil  
Samozřejmě, že i tato forma komunikace bude fungovat, a proto, když budete něco neodkladně 
potřebovat stačí zavolat či poslat SMS na můj mobil 604 773 140, který budu mít neustále 
zapnutý. 
 

Krtek 
 
 


