
Infostánek

 Někteří z vás stále neuhradili částku za členské 
příspěvky, ačkoliv byl termín stanoven do konce 
ledna. Chtěli bychom poprosit ty, kterých se to týká, 
aby je co nejdříve uhradili! Za tyto peníze 
nakupujeme potřebný materiál pro oddíl a 
pronajímáme prostory klubovny pro naše působení. 
Členský příspěvek je pro tento rok ve výši 550 Kč. Na 
slevu mají nárok ti, kteří mají ve středisku jednoho 
sourozence (příspěvek ve výši 500 Kč za každého) 
nebo 2 sourozence (příspěvek ve výši 450 Kč za 
každého).
Příspěvky je nutné uhradit do schůzky 13.2.2013

 Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 
oznamujeme, že náš tábor proběhne v termínu: 
29.6.-19.7.2013

 V únoru nás také čeká skvělá jarní výprava, která 
proběhne v termínu 3.-8.3.2013. Na tyto dny si proto 
nic neplánujte, abyste mohli jet s námi. Ubytováni 
budeme tak jako loni v chatě nedaleko Harrachova, 
která je vybavena vším potřebným k super pobytu 

 Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 29.3-1.4.2013. Určitě si na ni 
udělejte čas, protože kde jinde dostanete možnost, 
„vyšlehat“ tolik holek najednou 

Nástěnky

Minulý týden jsme se koukali na vaše 

nástěnky. Ojojoj, au au au… Mlokům 

samozřejmě gratulujeme!  Vaše nástěnka 

opravdu zareagovala na dané téma Liberec a 

celý prostor vaší „reprezentativní tabule“ se 

jen obrázky a informacemi o Liberci hemžil! 

Každý jste si od nás proto vysloužil 10 

Mustangů!

Ale Tučňáci? Opravdu? Eiffelovu věž máme 

v Liberci? Raději se ještě podíváme, neradi 

bychom vám ukřivdili… Ale takto to dál 

pokračovat nebude, viďte?  Za tento měsíc 

jste si tudíž nevysloužili jediný Mustang navíc 

a ještě budeme hodně uvažovat o budoucnosti 

vaší nástěnky. Jaká ostuda!

Své renomé máte možnost napravit již nyní

v únoru! Téma pro měsíc únor tedy zní:

PočítačePřipomenutí soutěže

V minulém měsíci jsme vyhlásili soutěž o exkluzivních 
100 Mustangů a chtěli bychom vám připomenout, že 
soutěž stále platí. A jaký je úkol? Přece přinést na 
schůzku ukázat své pololetní vysvědčení se samými 
jedničkami! Možnost máte do schůzky 27.2.2013! Tak 
honem, 100 Mustangů je ve hře! 

Sázky a dostihy

Pokud jste si právě přečetli vedlejší článek, určitě 

vás hned napadlo: „Tolik schůzek a výprav za ten 

půl rok není, abych si mohl nahrabat dostatek!“ 

Nebojte se! I s tímto jsme počítali! Pokud jste 

opravdu tak nenasytní, co se našich Mustangů 

týče, přijďte na oddílovou výpravu a domáhejte se 

otázky, na kterou si budete moct tipnout správnou 

odpověď, vsadit libovolný počet svých Mustangů a 

když bude vaše odpověď správná, obdržíte od nás 

celý DVOJNÁSOBEK vašeho původního vkladu! A 

když náhodou nevyhrajete, nezoufejte! Na příští 

akci si můžete vsadit znovu! Tak kdo si pro sebe 

nahrabe nejvíc Mustangů? Můžeš to být právě ty!

Kanadské bodování

Už téměř půl roku třímáte v rukou Mustangy, na 

kterých je natištěný divný pán (většinou zabahněný 

jako čuně) ve zvláštních situacích, a nevíte co s nimi? 

Máme pro vás řešení! A není to jen tak obyčejné 

řešení, ale velice „výhodné“ řešení! Připravili jsme pro 

vás totiž balíček různých výhod, které budete moci 

získat jen a jen pro sebe! Pokládáte si otázku JAK? 

No, budete si je muset vybojovat, to je jasné! Takže 

vždy posledních 5 minut schůzky vstupte do naší 

Aukční síně 27. oddílu, kde proběhne litý a nelítostný 

souboj o tyto velmi výhodné karty! Kdo dá víc, ten 

vyhraje! Přihazuje se standardně po 5 Mustanzích. 

Další pravidla si můžete přečíst na oddílové nástěnce.

Ale ještě POZOR! Důležité je, že během dražby musí 

být v aukční síni naprosté a hrobové ticho!

Nepřizpůsobivý účastník bude nemilosrdně vykázán 

na chodbu, kde vyčká až do ukončení!

Takže Mustangy do ruky a jde se dražit! A 

nezapomeňte – čím více schůzek a výprav se 

zúčastníte, tím více Mustangů v rukou budete mít a 

tím víc výhod můžete získat! Lovu zdar!

Mějte se fajn a 

v únoru si 

užijte všechny 

akce!

AHÓÓJ!




