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Vyšel dne: 7.4.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello boys, 
vítejte u prvního bonusového Hlásínku. Ptáte se, čím je jedinečný? Tak se podívejte na druhou 
stranu. Na první straně zůstane vše jako doposud a na druhé straně bude vždy nějaká soutěž a ještě 
něco navíc. Pokud Vám záleží na tom, co bude zobrazováno v Hlásínku, proto neváhejte a zapojte se 
do soutěže o nejlepší návrh na využití druhé strany (viz. soutěž na druhé straně) Doufám, že se Vám 
tato nová 2-stránková verze zalíbí, protože v této podobě bude Hlásínek vycházet po dobu několika 
dalších měsíců, možná i let..          

Bodování 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ale dost bylo řečí. Teď bychom se měli soustředit na bodování. Tento měsíc se stal vítězem bodování
bezkonkurenčně Šíp. Měli byste se zamyslet nad tím, čím to bylo. Pokud nevíte, tak si přečtěte tuto
část Hlásínku a dozvíte se to. Do konce roku nám zbývají už jen 3 měsíce a o prvním místě není ještě
zcela rozhodnuto. Kdo si každý měsíc pečlivě pročítá bodování, tak mu jistě neuniklo, že za poslední
měsíce vyhrával měsíční bodování Roxtidy a že se čím dál tím víc dotahuje na dosud nedostižitelného
Lišáka. Kdyby v tomto tempu pokračoval, tak by ho mohl i předstihnout. Tím ale nechceme říct, že
Roxtidy je lepší než Vy všichni ostatní. Chceme tím pouze vyjádřit to, co by nemělo chybět tomu, kdo
se chce zúčastnit boje o první místa a tím je 100%-ní docházka. Proto Vám umožňujeme přivydělat si
jednoduchým způsobem 3 Mustangy, které mohou v konečném součtu hrát velkou roli. O tom se ně
kteří mohli přesvědčit na minulém táboře. Ptáte se o co jde? Každý, kdo bude mít v kterémkoli měsíci
100%-ní docházku, dostane navíc již výše zmíněné 3 Mustangy. Co na to říkáte? Byla by škoda toho
nevyužít!!! Tento měsíc dostali prémii Roxtidy, Králík, Tomáš a Šíp, který díky tomu vyhrál měsíční
bodování. Doufám, že si necháte poradit a že zabojujete o první místo tento rok nebo v letech příštích.  

Rozpis akcí na duben 
 

  7. 4. - Schůzka (ta dnešní) 
10.-12. 4. - Velikonoční vícedenní výprava 

14. 4. - Schůzka 
21. 4. - Schůzka – družinová (Mamut, Lišák) 
24. 4. - Rádcovská výprava 
28. 4. - Schůzka  
1. 5. - Výprava – lezení (vyjde tu další Hlásínek) 
5. 5. - Schůzka  
8. 5. - Svojsíkáč 
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Mloci za 
březen celkem pořadí 

Lišák 18 197 1. 
Dale 12 164 4. 
Honza 0 99 14. 
Cvrček 7 82 16. 
Opic 22 135 9. 
Luňák 24 100 13. 
Rak 8 101 11.-12. 
Roxtidy 28 178 2. 
Luck 21 148 6. 
Vojta 8 75 17. 
Celkem 148 1279 1. 

Bodování 
za březen 

vyhrál 

Šíp 

 

Tučňáci za 
březen celkem pořadí

Mamut 14 155 5. 
Králík  32 146 7.-8. 
Klíšťák 15 101 11.-12. 
Beebob 9 89 15. 
Orel 22 102 10. 
Šíp 38 168 3. 
Pompo 18 146 7.-8. 
Martin 18 40 18. 
Tomáš 26 26 19. 
Celkem 192 973 2. 


