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Plán akcí na 1. Pololetí 2013/14

ÚVODNÍ
SLOVO
GORA
Milí čtenáři,
Je to už skoro dvacet let, co jsem sám psal
poslední řádky původních Gorovo novin.
Tehdy jsem vybízel Sportíky k psaní
povídek, básniček, pohádek nebo
komiksů, zkrátka všeho co by šlo tisknout
a bylo to zajímavé pro ostatní. Chtěl jsem
tehdy najít někoho, kdo mi s novinami
pomůže a kdo to po mně převezme.
Noviny mají ve Sportíku tradici. Já jsem
vydával noviny metodou – napiš, nakresli,
vystřihni, nalep a zkopíruj. Tehdy ještě GN
počítač neznali. Po letech bez novin se
objevil další občasník s názvem
Chumelenice, ta už se psala a upravovala
plně na počítači. Tak jako v předchozích, i
v těchto novinách se toho schumelilo
hodně. No a za čas asi zase došel papír či
inspirace a nebo nebyl, kdo by
četl?...nevím....Ale teď na 100% vím, že
tahle nová partička redaktorů vypadá
svěže a neopotřebovaně a myslím, že se
můžeme těšit na plný papír překvapení a
já se alespoň zase něco nového dozvím.
Zrovna jsem si říkal, který magazín si tento
rok předplatím- Literární noviny nebo
Reflex?... No a teď je jasno.. Děkuju nové
redakci, že jako starý převozník mohu
předat pomyslné veslo i se člunem
(vlastně novinami:)) a s dobrým pocitem,
že zase bude co číst se těším na nové číslo
TAMSEMNÍKU, ke kterému mám tu čest
psát uvodník a které se vám právě dostává
do rukou.
TŘIKRÁT SLÁVA NOVÉ REDAKCI: SLÁVA,
HURÁ, SLÁVA, HURÁ A JEŠTĚ JEDNOU
S přáním příjemného podzimu
Váš Mario , tedy Gor:o)

1. Pololetí
27. 9. - 29. 9. 2013
12. 10.
13. 10.
25. - 30. 10.
15. - 17. 11.
13. - 15. 12.
19. 12. 2013
18. - 19. 1. 2014

Víkendová výprava
sázení stromečků
Clean up
Podzimní prázdniny – výprava
Víkendová výprava
Vánočka – tradiční vánoční výprava
Vánoční stromeček se Sportíkem
Víkendová výprava

2. Pololetí
15. 2. - 22. 2.

Jarní prázdniny - HORY

…Neděkuj světe, rádi pomůžeme…
INFOUN HLÁSÍ!
Vyhnání z vesnice, děsivé strašení, nečekaný návrat
vědce, poklad, povstání velkého ducha, zvědi a válečníci,
barrandovské strašidýlko znovu u sektářů, krutí démoni
mezi námi, vyhnání křičícího červeného zla. Těmito
pojmy by se dalo shrnout dění v táboře. Pojďme si ale
trochu květnatěji všechno připomenut.
Okolo vesničky Jedochýší pod prasečákem se prý měla
objevovat sekta. Opět kula něco zlomyslného, tak Sportíci
jeli zjistit co. I přes šlechetný účel cesty byli z vesnice
vyhnáni. Další den ráno šli Sportíci znovu do
vesnice. Nevzdají se přeci tak snadno! Vesnice byla silně
poničená. Toho Sportíci využili a nabídli svou pomoc za
možnost ubytování. Vesničanům se do toho přesto moc
nechtělo. Naštěstí tam byl člověk z organizace – Samanta
Lipenská. Ta Sportíkům s přemlouváním pomohla. Díky
tomu mohli další tři dny řešit záhadné strašení ve vesnici,
aby přišli na to, že tu straší patron vesnice, její významný
člen – Ilja Kaczmar. Ten byl dlouhou dobu pohřešovaný a
později prohlášený za mrtvého. Ilja byl Sportíky vyvolán,
aby se zjistilo, proč straší. Pro mnohé bylo velkým
překvapením, když se v obřadním kruhu objevil vědec.
Ano, Ilja Kaczmar byl vědec a vědec byl Ilja Kaczmar. Řekl,
že kříž, díky kterému ho Sportíci vyvolali je velmi důležitý a
proto na něj musí dát velký pozor.
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Vesničané tedy byli zbaveni jednoho problému. Tak Sportíky čekal další. Nejenže byl Sportíkům
odcizen kříž, na který měli dávat pozor, ale ještě se dozvěděli, že lidé v bílých maskách - sektáři požadují po vesnici „výpalné“. Vesničané na něj neměli… Naštěstí Sportíci našli starodávný
poklad. Sektáři tak z vesnice spokojeně a s dobrým pocitem z vydělaných peněz a zmlácených
vesničanů odešli přímo do své skrýše, aniž by si
všimli, že je sledují Sportíci. Schovaní a nenápadní
jako srnky zjistili, že to sektáři jim uloupili kříž a teď
s ním chtějí dokonce zprovoznit „vytuněného“
velkého ducha. Jeho povstání se stali Sportíci
svědky, když se tomu neúspěšně pokusili zabránit.
Sektáři teď byli silní a domobrana ve vesnici byla v
zoufalém stavu. Sportíci proto byli vycvičeni na
zvědy a válečníky. A to se vyplatilo! Sektáři si totiž
jedné noci přišli zabrat vesnici. Vědec naštěstí Sportíky včas varoval, tak nedošlo ke krveprolití.
Ovšem další den ráno… to byla řežba! Sektáři toho sice vydrželi hodně díky jakési energokouli,
ale na odvahu a silné odhodlání Sportíků porazit sektáře byli i s energokoulí krátcí.
Časem Sportíci přišli na to, co sektáři mají v úmyslu. Chtějí otevřít bránu do jiné dimenze a
vpustit tak na náš svět démony, kteří by měli pomoci ovládnut svět hlavnímu červenému sektáři
(zvanému mistr). Na otevření brány potřebovali energokouli s dostatečným množstvím energie.
A tu ztratili při bitvě se Sportíky o vesnici. Aby tedy získali potřebnou energii, musí mít velmi
zlého ducha a velmi hodného ducha. Ti pak spolu budou bojovat a tak vytvoří dostatek energie.
Sektáři už měli velkého ducha jakožto velmi zlou entitu. Teď museli sehnat velmi hodného ducha
a tím má být barrandovské strašidýlko. Sportíci by nedovolili, aby svět zamořili nějací démoni s
šíleným mistrem, našli proto strašidýlko dřív a domluvili s ním „ženiální“ plán na záchranu světa!
Strašidýlko se sektáři nechá chytit. V
předvečer otevření brány mu Sportíci
přinesou esence od Štístka a padlého anděla
Azazela. Esence dodají strašidýlku sílu a při
boji s velkým duchem bude moci ovládat
energii proudící do energokoule. Co bylo
řečeno, to bylo vykonáno. Brána sice byla
nějakou dobu otevřená a vpustila do světa
pár démonů, ale Sportíci si s tím hravě
poradili. Sektáře i démony z našeho světa
jednoduše vymlátili. Ukořistili kříž na
ovládání velkého ducha od mistra, který
před nimi nakonec zbaběle utekl do jiné
dimenze. Zavřeli bránu a pak jí s pomocí barrandovského strašidýlka a Sportíky ovládaného
velkého ducha zničili. Barrandovské strašidýlko si vzalo na starost velkého ducha a jeho
„zhodnění“. Odešli spolu ruku v drápech za zvuků vybuchující brány vstříc lepšímu světu.

Lenka
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KPZ
NAUČNÝ KOUTEK
Jednou z věcí, která nikdy nechybí na seznamu věcí potřebných na výpravu je i KPZ, nebo-li
Krabička poslední záchrany. Většina z vás tuto položku naprosto opomíjí anebo vůbec netuší,
co to vlastně je. Zhotovte si krabičku poslední záchrany a noste ji stále u sebe (nebo minimálně
na výpravy), pomůže vám ve svízelných
situacích.
Do plechové krabičky (nejlépe od
nějakých vitamínů) patří kousek svíčky,
škrtátko, několik zápalek, papír, špaček
tužky, jehla, nitě, zavírací špendlík,
knoflíky, polštářková náplast, několik
napínáčků, žiletka, kousek křídy, provázku
a slabého drátu, pětikoruna, známka,
lísteček s tísňovými telefonními čísly. Na
vnitřní stranu víčka napište každý svou
adresu a krabičku převažte gumičkou.

Vašek
Táborové pobavení
VESELE NEBO TĚ KYSELE

Každý rok se na táboře zrodí nějaká veselá slůvka, oblíbená hláška nebo
výtvor… :) TAMSEMNÍK vám přináší to nejlepší z nich:

„Nechte Ilju aspoň chvíli
žít…“ (Denča)

„Když má kočka 9 ocasů, znamená
to, že má 81 životů?“ (Vašek)
„Zajímavé.. né počkat..
to druhý“ (Pavel)
„Zítra, počínaje touto
minutou“ …(Lůďa)
„Já myslel, že to vystihnu
nejlíp, když budu mlčet.“
(Pavel)
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Klíště
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TÁBOR 2013 a TY!
Ptáme se účastníků Tábora 2013 – Lovci duchů na jejich
názor na něj:
1.
2.
3.
4.

Jak bys popsal své pocity z tábora?
Co se ti na táboře líbilo z všeho nejvíc?
Co se ti nejvíc nelíbilo?
Osobní názor

KLÍŠTĚ
– vedoucí vlků
1). Tábor se mi dost líbil.. a možná mě i mrzí, že
jsem na něj nejela jako ten menší prcek, kterej
si to pořádně užije.. (tim nechci říc že bych si ho
neužila.. :D)

JOŽIN - hlavní vedoucí tábora
2013
1). Podle mě byl tábor ve výsledku hodně
povedený a všichni na zážitky z něj budem
eště hodně dlouho vzpomínat.

2). Hmm.. na to neni těžký odpovědět..
závěrečná bitva  U tý byla úžasná atmosféra a
myslim, že sme si jí všichni užili 

PUNTÍK – vedoucí Vyder

2). Hm.. tak ta je těžká. Ale nejvíc se mi asi
líbil fakt, že byl program a děj přes celý
rok a na táboře to všechno pěkne
vyvrcholilo. Kromě toho, souboje dětí a
sekty byly taky super a o závěru ani
nemluvě.

1). Bylo to skvělý, nádherný,
úžasný... zvlášť barrandovský
strašidýlko a výcvik na zvědy.

3).Odjezd pana Puntíka a jeho skvělé
kuchyně

4). Chtěla bych říct, že celej tábor
byl super a sem hrozně ráda, že
sem tam s váma mohla bejt 

4). Chtěl bych poděkovat všem kdo se na
táboře, ať už jakkoli, podíleli. Obrovský dík
patří Luďovi, bez kterého by to takový
dobrý tábor nebyl. Dětem, že jsou taková
veselá kopa a jen občasná zlobidla. Už se
těším na dalši tábor

3) Sakra.. to už bude těžší.. vlastně už ani

2). Barrandovský strašidýlko
3). velkej pavouk co byl na stanech
a Žmoulačka

nevim.. jestli se mi tam něco nelíbilo, tak už to
vyšumělo..

4) První slovo, co se mi vybaví, když někdo
řekne tábor, je SRANDA! 3 týdny s lidma, kteří
jsou pro mě jako druhá rodina a nikdy bych je
nevyměnila. Doufam že kolektiv, kterej je na
sportíku, teď vydrží ještě hodně dlouho. 

LŮĎA
BÁRA

1) Pocity z tábora jsou vždy smíšené. Radost z dobře vykonané
práce se mísí s radostí, že už je tomu opět na chvíli konec . Ne
jinak tomu bylo i letos. Odjížděl jsem s pocitem, že se tábor
povedl a doufám, že si ho všichni užili. Aspoň tak mi to přišlo z
reflexí od dětí. Na druhou stranu jsem odjížděl s pocitem, že
toho bylo opět dost.

1). Tenhle tábor byl jeden z nejlepších z těch, co
sem na nich zatim byla:) A pocity z toho? No
prostě to bylo fakt dobrý a je mi líto že sem tam
byla jen jeden týden:P
2). Tak to je těžký, protože to bylo všechno super:) Ale tak,..kostýmy a
vymyšlení toho tématu:))
3).Na sportíku je něco, co se ti nemůže líbit? Co víc si přát, seš tam s úžasnym
kolektivem, máš na to super vzpomínky,... já už ani nevím, tím jak tam prožiješ
super věci tak to špatný ti v hlavě nezůstane)
4). Kolektiv je na sportíku úžasnej!:) Snad se všem vycházim, s někym víc, s
někym míň. A vedoucí obdivuju, jak nás můžou vystát, protože se někdy
chováme, jak kdyby sme utekli z Bohnic  Ale všichni mají přeci vedoucí rádi a
vedoucí nás:D Co se mi nejvíc vrylo do paměti? Aaa, já nevim je toho tolik... To
že sou prostě sportíci nejlepší a vždycky nějak zachrání svět:D To že moc
nemám ráda puťáky(sice musim hodně šlapat, ale zase se bavíš s těma lidma
se kterýma se nikdy nenudíš ) To že už si nikdy! nechci zahrát Oxford
Cambridge Prostě se sportíku nic nevyrovná. 
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2) To je spíš otázka pro někoho, kdo tolik neviděl do zákulisí.
Já jsem rád, že jsem uskutečnil už zmíněné reflexe a že jsem v
nich dostal i určitou zpětnou vazbu a ne pouze mlčení nebo
odkývání: „Jo, dobrý.“
3) Pokud mám psát stručně, tak bych měl tuhle otázku
přeskočit . Přeháním, na každém táboře se vždy najdou chyby,
ale pokud se to umí dobře zahrát, z chyby se stane příběhová
skutečnost, která nakonec může děj ozvláštnit.
4) Ještě něco z pohledu hlavního programového vedoucího?
Hodnocení kolektivu dětí či vedoucích? Přijde mi, že všichni
stárneme či zrajeme. Ti co stárnou, tak zlenošili, ti co zrají se
ještě tolik neprojevili. Samozřejmě, výjimky potvrzují pravidlo.
Jak to celé bude pokračovat je otázkou času a chuti.

Křížovka
LUŠTĚNSTVO

Klíště
Proužkovaný náramek
SPORTÍK ŠIKULA
Při vázání náramků si musíte pamatovat
několik základních pravidel:

První nit zleva vezmeme do pravé ruky a
uděláme s ní dva uzlíky okolo druhé nitě
zleva, kterou vezmeme do levé ruky.
Druhou nit odložíme a první nití uděláme
uzlík na třetí nit a tak dál až do konce řady.

 Každý uzlík v náramku se skládá ze dvou
uzlíků.
 Každým uzlíkem probíhají dvě bavlnky,
hlavní nití se váže kolem spodní nitě.
 Náramky se vždy váží šikmo směrem dolů.
 Uzlíky je potřeba co nejvíce utahovat.
Od každé bavlnky si ustřihněte jednu nit.
Ta by měla být přibližně metr dlouhá.
Bavlnky svažte uzlíkem, do uzlíku
zapíchněte svírací špendlík a připevněte k
nějaké podložce (např. ke kalhotům).

Tam nit necháme a vezmeme původně
druhou, teď už první nit zleva celý postup
opakujeme až dokud nemáme celý
náramek. Kdo to nepochopil ode mě,
doporučuju
stránku
www.naramkypratelstvi.cz, je tam daleko
podrobnější návod a spousta dalších vzorů
:)
Bavlnky seřaďte podle toho, jak chcete,
aby po sobě jednotlivé proužky
následovaly.

Puntík
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Time - Ségra
KOMIX

Naty
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