
ooět se ořib|íŽi| začátek nového ško|ního roku a s ním i
děti iprázdninnaše obvyk|é zpestření

dospě|é.
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našemu sboru představit veřejnosti vlastní
člun a nový přít'ůstek Vozového parku -

TATRU 148 cAS 32' která není sice jeŠtě vp|ném
lesku, a|e svému úče|u již s|ouŽí.
Pevně věříme' Že si snad vŠichni odnesli hezké záŽilky
a dobný pocit z příjemně proŽitého aktivního odpo|edne.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám
s přípravou a zajištěním průběhu ce|é akce pomoh|i.

Sbor dobrovolných hasičů Kostelec n.L.

POTBOROVE TOULKY
Na PS MOV ,,Střelka.. Kostelec nad Labem se sr1'mt

oddílv v BrandÝse nad Labem, Kostelcr nad Labem
Nelatovicích není zlrykem zahálet, proto jsme

dalekou cestu' Naším cílem byly HOSTYNSKE
s Tunsticko rábororou zák|adnou r' R\JNOCHoVIC|CH'
nedaleko Bysthce pod Hosýnem (asi 14 km)' Akce to byla
ýimečná neJenom proto, že 1sme za velmi krátký časov.v. úsek
(v podstatě čtvrtek _ sobota' další dny byl přesun vlakem) zdolali
v hornatém terénu velké množství krlometrů (téměi 70 km ve 3
dnech), ale i proto, že tak daleko jsme ještě v CR vlakem nejeli
(pies Valašské Mezriici to je j46 km)'
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Rozlouěení s .prázdninami
1.9.2007

konce pro

osvědči|o se nám uspořádat start V hasičárně, kde si
děti vyzvedly očísIovanou kartičku. Po vytyčené trase
pŤes H|uchov k Labi se letos vydalo rovných 100
dětských účastnÍků. Cestou čeka|y na účastníky aktivní
úkoly (hašení ze dŽberovky, překáŽková dráha, stře|ba
paintba||ovou pisto|í i ob|íbený Soptík). Všech těchto
připravených úko|Ů se děti a někdy i rodiče zhosti|i
s úsměVem a elánem' K tomu také přispě|o i nádherné
počasí.
Na závěr akce pÍoběh|o spo|ečné opékání buřtŮ. Pro
zájemce by|a připravena projíŽd'ka na pramicích od
místních VodákŮ a také na motorových i|unech a
samozřejmě i ukázka hasičské techniky. Poprvé se
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odpoóinku po letním pionýnkém
republky, abychom tak co
2007 2008.

Nejprve jsme se vydali, ještě o

Ubytováni jsme b
hlubokých Hosýnských vt
,.Tr ák.. a .,Na Tesáku..'

Kromě činnosti na základně, Včetně sbíIání hub' kteÚch
bylo opravdu hodně' byla naším cílem řada tunsticky známÝch
míSt t0hoto Valašského regionu'

Prvním naším cílern se staly BESKYDY ' kdy
dopravil přes Valašské Meziříči (tady jsme poprvé
,,Valašský frgál..) do RoŽNovA pod R{oHoŠTĚM. Ten

ze mezistanici k tomu, abychom se dostali na vrchol
Konečně jsme na jednonrz nejlryŠŠich vrcholú

BEsKlD _ na PUSTEYNACH' Bylo ká slunečné počasi,
docela teplo, takže nám nic nechybělo. Na Pu$evnách bylo


