
Zlatokopové a zlatokopky, 
kovbojové a kovbojky, vážení přátelé... Jen stěží si lze představit akci, která by mohla být lepší než 
samotný velkolepý tábor. Leč vězte, existuje taková, a je všemi mastmi mazaná. Jak totiž Ti 
zkušenější ví, nejlepší akcí na světě, v této sluneční soustavě, v této galaxii, v této dimenzi, je právě   
 

BRLOH 10 
který se uskuteční v termínu 

8. - 10.října 2010 
 
Na Brlohu se totiž zpravidla sejdou právě Ti, které přesně chcete vidět, a kteří vám už dlouho chyběli, 
a dělají se právě ty věci, které vás nejvíc baví, a které jindy, jinak a hlavně s nikým jiným dělat najde 
:) Brloh je skvost, Brloh je perla, Brloh je náš Svatý grál ... Brloh je potáborové setkání vybraných 
účastníků a vedoucích. A věřím, že i letos bude účast vysoká, protože je na co se těšit :) 
 
Kdy a kde: Brloh 2010 se bude konat 8. - 10. 10. 2010 na Elišce 

pro ty co neví – na chatě ve Fryštáku asi 10 km severně od Zlína 
Sraz je v pátek 8. 10. v 18:00 přímo na Elišce 
Brloh končí nedělním obědem 20. 10. a následuje individuální rozchod - na Elišce 

můžeme zůstat cca do 14:00 hodin. Každý, kdo odjede z Elišky dřív než ve 12:00, 
si připlatí za úklid, který za něj udělají jiní. Těm, kdo uklidí, naopak zlevním :) 

 
Co s sebou 
 
 na jídlo: buchtu od maminky (8. 10. večer bude totiž probíhat slavná BUCHTYÁDA – 

ochutnávka, vyhodnocení a odměnění nejlepší buchty –velmi prestižní– snažte se :) 
  špagety a něco na ně (sýr, kečup, maso v konzervě...), 3 syrová vejce ve skle, kus 

chleba (kolik sníš sám za 2 dny) + kus staršího chleba na topinky či medvědí tlapy, 
něco na chleba (sýr, marmeláda, nuttela, med, paštika...fantazie bude patřičně 
odměněna:-), hodně ovoce a zeleniny dle vlastního výběru a možností (to se 
neztratí), nějaký mls (ať se máme dobře) a hlavně sudžuk 

 
 na teplo: spacák, karimatku, teplé oblečení (svetr, bunda, teplé ponožky... – sice jsme objednali 

babí léto, ale kdo ví :), náhradní oblečení a boty (kdybyste se náhodou zmáčeli :), 
rukavice, šátek, baterku... co uvážíte za vhodné pro své pohodlí 

 
 speciality: šátek, alespoň jednu svíčku, cca 150 Kč (na Elišku) + dalších pár korun na útratu, 

papír a tužku, hudební nástroje, hry a další věci pro zpříjemnění podzimní akce  ... 
cokoliv Vás napadne a hlavně dobrou náladu :) 

   
Zváni na akci jsou všichni, kdo obdrží tuto pozvánku - jsou to: Všichni Toři, všichni bývalí táborníci, 
všichni účastníci velké výpravy + Terka Gajdorusová, Filip Kamas, Vydra, Tom Böhm, Svaťa 
 
Obratem mi prosím pošlete SMS na číslo 777 627 354, že se akce zúčastníte. Děkuji a těším se... 
 

Yetti 
 

PS: 
Zuzanko, krasavico naša největší, tábornice naše dokonalá...nezapomeň si s sebou přivézt motyku!!! 


