
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkumníci 

Díl druhý, barvy podzimu

Mladší kategorie  

Soutěžní skupina 

Želvy, MOP Veverky Štěpánov

Berušky, MOP Veverky Štěpánov

Perníci,Brďo Pardubice

Staří, 1. BRĎO Tišnov - Gingo

Vlkani, Brďo Vlkani  

Zvířecí detektivové, Brďo V

Brďo Praha 

Duhové vločky, 1. BRĎO Tišnov 

Černé zmije, Brďo Vlkan

 

Ahoj, kamarádi. 
Přinášíme vám exkluzivní výsledky

se pustíte se stejným elánem jako v
zpoždění, ale bohužel jsme výsledky
lyžovačka a tak, mějte se fajn.  
 

CO se samolepkami? 
Letos budete dostávat za splněné úkoly

nálepky si budete lepit do archu, který
nezvládnuli nevadí, opět vám přinášíme návod jak na to. 

Budeme potřebovat velký papír, tužky, pastelky, barvičky
jednoduchý: vytvořte originální 
pošlete k nám. Nejoriginálnější archy 

barvy podzimu  

Výsledky 
druhého kola 

Celkový počet bodů

MOP Veverky Štěpánov 6 

MOP Veverky Štěpánov 6 

Brďo Pardubice 5 

Gingo  3 

 3 

Brďo Vlkani 4 

3 

1. BRĎO Tišnov - Gingo  4 

lkan 2 

Přinášíme vám exkluzivní výsledky Duhových Střípků. Doufáme, že do dalších úkolů 
se stejným elánem jako v druhém kolem ☺. Omlouvám se Vám za menší 

zpoždění, ale bohužel jsme výsledky rychleji zpracovat nedokázali, víte jak Vánoce, zimní 
 

dostávat za splněné úkoly duhové cestovatelské
nálepky si budete lepit do archu, který jste vytvořili již minule. Pokud jste to minule 
nezvládnuli nevadí, opět vám přinášíme návod jak na to.  

Budeme potřebovat velký papír, tužky, pastelky, barvičky a podobně
originální cestovatelský arch na nálepky. Tento

nám. Nejoriginálnější archy budou odměněny speciálními duhovými bobříky

Celkový počet bodů 

11 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

. Doufáme, že do dalších úkolů 
Omlouvám se Vám za menší 

rychleji zpracovat nedokázali, víte jak Vánoce, zimní 

cestovatelské bobříky. Tyto 
jste vytvořili již minule. Pokud jste to minule 

a podobně. Váš úkol bude 
nálepky. Tento arch vyfoťte a 

speciálními duhovými bobříky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní skupina

Brďo Vlčí stopa 

Čejky,BRĎO Ayhuazca Čejkovice

"Úplně normální skupina"1. BRĎO Tišnov 

Másla, 1. BRĎO Tišnov 

Starší kategorie  

Soutěžní skupina Výsledky 
prvního kola 

Brďo Vlčí stopa  5 

BRĎO Ayhuazca Čejkovice 5 

1. BRĎO Tišnov - Gingo  3 

1. BRĎO Tišnov - Gingo  3 

Finančně podpořeno z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Magistrátu Města 

Brna. 

Celkový počet bodů 

10 

10 

6 

6 

Finančně podpořeno z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Magistrátu Města 

 


