
Vážení spoluobčané, kamarádi, prostě lidi, které 
spojuje jedna VŠ a jedna studijní vedoucí Dana Jelínková 

(Kubová). 

Tento školní rok uplyne od našeho studia M-ZT neuvěřitelných 
25 let (na nás co učíme, to vůbec není znát), a proto organizujeme 
důstojné sražení se. 

Termín:: 1. červnový víkend tj. 6.6.-8.6.2008, všichni si udělejte 
volno na celý víkend, aby se nestalo, že se někteří vůbec nepotkají. 

Místo:   POZOR ZMĚNA! 

Český Jiřetín (okres Most), chata Na Vlaštovce (popis cesty přikládáme)                  

Pozitiva:  

1. mnozí už známe cestu (z dob dávno či nedávno minulých) 
2. čůrá se tam co kaká  
3. o pozorování všech možných těles (většinou nebeských) pod 

vedením zkušeného instruktora nepřijdete, pokud přijede 
Standa 

4. ...  
5. ….  

Negativa:   

1. Standova nekonečná živáňská a také nepřekonatelné koláče                                 
paní Ďuríkové nebudou 

2. postelí je omezený počet, kdo přijede později spí na zemi 
(spacák není nutný, ale doporučený) 

Program: 

1. Letní kino na téma „Staré dobré časy“ – posílejte oskenované 
 fotky z dob našich studií či srazů na mailovou adresu 
jirina.jirsakova@pslib.cz, liberecká větev provede seřazení a 
zařídí plátno a dataprojektor (povinně pošlete fotku z promoce, 
kde se slibem zavazujete k něčemu)  

2. Přineste si vaše foto na CD (vaše, vašich dětí a vnoučat)  
3. Viz pozitiva 3).  
4. Volná zábava všeho druhu dle zájmu účastníků  

Zdravíme a těšíme se - Šťovka Míla a malá Jířa 
(dejte vědět zda se zúčastníte) 
 



Cesta snad není složitá. Most, Litvínov, Klíny, Český Jiřetín. 
V Litvínově jsou směrovky na Klíny a Český Jiřetín, pojedete do kopce , v Klínech uhnete z hlavní silnice  lehce 
vpravo na Fláje a Český Ji řetín  (pozor, mnozí pokračují po hlavní na Mníšek a diví se, že jsou v Německu).A pak 
pořád dál, kolem Flájské přehrady, není snad kde zabloudit. V obci Český Jiřetín až k první a jediné odbočce doprava 
do kopce (tuším, že je tam cedule slepá ulice a směr na chatu Barbora.) Je asi v půlce vesnice u obecního úřadu. Po 
ní do nehezkýho kopce po nehezký ouzký silnici asi 2 km až nakonec. No a poslední chalupa vpravo (děda ji kdysi 
pojmenoval Na Vlaštovce) je to ono. 
 
Pokud někdo nebudete cestovat autem, autobus jede z Litvínova, vystoupíte v Jiřetíně u obecního úřadu a pěšky 
nahoru ( asi 2,5km), pokud nechcete pěšky, dejte vědět kdy vás máme vyzvednout u autobusu 
 

V případě kufrování poradíme 
telefonem 737 356 610 (signál je 
pouze na SMSku) 
 


