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Vyšel dne: 29.8.2008 
Ahoj všichni!  
Nikomu se asi nechce uvěřit, že 2 měsíce prázdnin jsou definitivně pryč a nás čeká to co se mi 
nechce vyslovit…no dobře, je to škola a s ní i 10 měsíců dřiny,učení a zkoušek. Na druhou 
stranu tu máme i 10 měsíců společných oddílových akcí, na které se jistě všichni moc těšíte. 
Zahájení se uskuteční dne 13.9.2008 a to již tradiční výpravou přes nejvyšší horu Jiz.hor Smrk 
a samozřejmě soutěží o První Mustang roku. Ještě před tím nás čeká důležitá náborová akce, na 
kterou si určitě udělejte místo v kalendáři. Všechny potřebné informace k těmto akcím 
naleznete níže. A na závěr bych Vám rád popřál, aby byl tento rok pro Vás úspěšný! 

Váš Hlásínek  
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RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  zzáářříí  
6.9.2008 - Náborová akce 

10.9.2008 - Schůzka 
13.9.2008 - Výprava na Smrk 
17.9.2008 - Schůzka 
24.9.2008 - Schůzka 

26.-28.9.2008 - Vícedenní výprava pod stany 
1.10.2008 - Schůzka s novým Hlásínkem 
a
Den s Mustangem 
aneb poznej zabavu 
jinyma ocima 
 
Tak takhle se jmenuje letošní velká náborová 
akce. Účast všech je více než nutná, proto si 
prosím udělejte čas. Budeme Vás potřebovat. 
Pokud máte nějakého kamaráda, který by měl 
zájem se k nám přidat, neváhejte ho přivést. 
Totéž platí i pro rodiče, sourozence atd.  
 
Datum: sobota: 6.9. 2008, od 10:00 - 17:00 
Místo: naše klubovna v Hanychova 
 
Důležité!!! Začátek akce pro veřejnost je 
v 10:00, vy tam prosím přijde už v 9:00!!! 
Zveme Vás na již tradiční výpravu přes nejvyšší 
horu Jizerských hor, kterou začíná rok společné 
oddílové činnosti. Čas návratu prosím berte 
pouze jako orientační. Je možné, že se třeba o 
půl hodinku zpozdíme. Vše záleží na rychlosti 
naší chůze ☺  
 
Sraz: 13.9.2008 v 8:15 na ČD 
Návrat: 13.9.2008 kolem 18:15 na ČSAD 
S sebou: 50 Kč, teplé oblečení (na Smrku je 
většinou zima), obvyklé věci na výpravu. 
 
Vyhlašujeme soutěž o první Mustang roku!!! 
Vaším úkolem bude př

    vlas
inést co nejdelší…. 


