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ÚVODNÍ
SLOVO
Drazí spolusportíci,
dnešní číslo je plné důležitých
informací zábavy a
zajímavostí, takže čtěte
pozorně každou stránku.
Infoun vám připomene krásné
zážitky z prvních dvou výprav.
O zářiové výpravě nám
dokonce poskytla interview
Puntík, vedoucí vyder! Ale jen
reportem z výprav to nekončí!
Máme pro vás ty nejdůležitější
informace, které potřebujete
vědět o probíhající soutěži
Lovci perel, jíž se Sportíci
účastní. V rubrice Naučný
koutek se dočtete o
morseovce. Pořádně se jí
naučte a získejte body do
bodování jednotlivců! Se
Sportíkem šikulou si vyrobte
svojí super žabku, která bude
vyhrávat všechny žabí závody
a hlavně vyhraje naši soutěž o
Miss žabku! U Vesele nebo tě
kysele vám pořádně
promasírujeme bránice díky
velké kupě vtipů! A určitě si
nenechte ujít další díl našeho
komixu od kreativní umělkyně
Naty!

Lenka

!! NOVÁ KLUBOVNA
Lenka !!
 Kde: poliklinika
Barrandov, vedle Optika.

Dámy a pánové vyhlašujeme soutěž o miss žabku
oddílu Sportík! Trenér miss žabky nebo-li
„žabkotrenér“ bude sladce odměněn!
Vítězí tři NEJ žabky!
JAK SE ÚČASTNIT?
To je jednoduché. Vyrob originální žabku, vymysli
jméno a hoď jí v obálce i s příběhem do schránky a
v dalším čísle se dozvíš, jestli jsi vyhrál právě Ty!
CO SE HODNOTÍ?
 Vzhled
 Životní příběh a cíl
Čím originálnější, tím lepší!

INFOUNOVO HLÁŠENÍ – STRUČNĚ, VĚCNĚ, RYCHLE






Stav potapěč. vybavení : Vydry a Vlci – 3, Lišky – 1
Říjnovou výpravu vyhráli Vlci
MÁME SVOJÍ KLUBOVNU!
15. 11. začíná listopadová výprava „Lístečky PUF“
Začínají Vánoce, protože vysílají reklamu na Kofolu
s Kancem a holčičkou, co křičí „Jéééééé, Jééééééé“!
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Jablka zamířit… PAL!
INFOUN HLÁSÍ!
Sportíci v pátek 27. 9. odjeli do Tetína. Ve zdejší škole byli ubytovaní až do neděle
29. 9. 2013, kdy odjeli zpět do svých domovů. Krásné počasí jim přálo. Proto si mohli
pořádně užít Koněpruské jeskyně, výlet na hrad Tetín i točení videa a vůbec celou
výpravu. O jakém videu je řeč? Nejen o tom se dozvíte v rozhovoru s Puntíkem.
Podělila se s Tamsemníkem o své zážitky z výpravy.

Co považuješ za nejpovedenější zážitek z
výpravy?

Prý jste navštívili Koněpruské jeskyně,
nejdelší jeskynní systém v Čechách. Jak se
ti tam líbilo?

Asi to video, co jsme natáčeli.
Protože jsme na plotu školy našli leták, kde se
psalo, že kdo chce vydělat peníze lovem perel, má
poslat video, který ukazuje náš perlolovecký um .

V jeskyních to bylo celkem dobrý, až na konec, kdy
nás průvodkyně dovedla k figurínám nějakých
padělatelů peněz (který byly hrozně strašidelný) a v
tu chvíli zhasla!

Kdo plakát objevil?

Asi se už na vás nechtěla dívat .

Proč jste natáčeli video?

Propuklo na výpravě legové šílenství nebo
jde o „kachnu“?

Tak nějak všichni najednou, ale malý to moc
nezajímalo, hned šli dál :DD

Pavel jen postavil suprový autíčko a Koudy tam taky
něco stavěl, ale já nedávala moc pozor (měli tam
všechny Harry Pottery (--Puntík je knihoholik -pozn. aut.)

Máš ještě nějaký pěkný zážitek z výpravy, o
který by ses s námi chtěla podělit?
V pátek na večeři jsme šli ven, na něco, co měla být
zřícenina hradu Tetín, ale ani se nedalo poznat, že
tam nějaký hrad byl... Milda otrhal ze stromu asi
padesát jablek a pak jsme je házeli ze shora do řeky
(…teda, ti zručnější je tam házeli, my ostatní jsme
se
většinou
jenom
dívali
)
A taky jsme s Terkou ve třídě našli takovou skvělou
otáčecí tabulku na učení písmen a čísel, která se z
nějakého důvodu ostatním moc nelíbila …ale to
neni důležitý 

Ráda bych se ještě vrátila k videu, co jste
točili do soutěže. Nemáš nějaké veselé
historky z natáčení? 
Historky z natáčení? No asi jenom neuvěřitelně
inteligentní děti, co nám furt lezly do záběru a
nebyly schopný pochopit větu "Jděte pryč!". Díky
tomu jsme dvouminutový video natáčeli půl hodiny a
pak taky máme i mořský psy v záběru. Jednou jsme
tam
měli
dokonce
i
mořskýho
koníka.
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Nejen na kuřata do Vodňan
INFOUN HLÁSÍ!
Výprava do krásného Statku u Šťástků se konala od neděle 27. 10. do středy
30. 10. 2013. Po celý čas dlouho očekávaných podzimních prázdnin bylo
krásné počasí. Jak ho prožili Sportíci? O tom nám už napsala Puntík. 
V neděli ráno jsme se všichni sešli u Billy. Po

cestě vlakem, která trvala něco přes dvě
hodiny, jsme asi hodinu čekali v Číčenicích
na další vlak. Mezitím jsme hráli Smrádě a
Cukr káva. Na statku U Šťástků jsme se
rozdělili do třech apartmánů a do večera jsme
už jenom hráli hry a šli pro dřevo na oheň. V
pondělí po snídani jsme se vypravili do
Vodňan. Cestou jsme prošli kolem spousty
rybníků. Na hřišti jsme si dali oběd, nakoupili
do konce výpravy a šli jsme zpátky. Večer
jsme grilovali. V úterý dopoledne jsme po
družinkách kreslili, popisovali a
„pantomimovali“ pohádky, povolání a zvířata
(vyhráli Vlci). Odpoledne jsme se zase po
družinkách vydali na výlet. Po cestě jsme
odpovídali na otázky (vyhráli zase Vlci). A
večer jsme šli přes les k židovskému hřbitovu,
kde jsme si každý vzali pamětní lístek. Ve
středu už nás čekalo jenom balení a odjezd.

Puntík
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To nejdůležitější o soutěži „LOVCI PEREL“
INFOUN HLÁSÍ!
Jak určitě každý z vás ví, sportíkovské družinky - Vydry, Vlci, Lišky - se účastní
perlolovecké soutěže, na jejímž konci by vítěze měla čekat sláva a bohatství!
pořádně snažit při plnění všelijakých
úkolů a her. Vítězné družinky totiž za
svůj úspěch dostávají různé vybavení
a nástroje, bez kterých se na finále
neobejdou. O co přesně jde?

Po přijetí do soutěže je teď naprosto
jasné, že ve finále Sportíci musí
zvítězit! Aby ovšem vítězství dosaženo
bylo, družinky pro to musí něco udělat.
Co? To je jednoduché. Stačí se

 VYBAVENÍ POTAPĚČE
(Ploutve, neopren, brýle se šnorchlem, kyslíková lahev)
To musí mít každá družinka ze všeho nejdřív. Bez tohoto
vybavení by nemohla jít do finále potápět se pro perly!

Získané vybavení si mohou družinky vybarvit na obrázku.

 DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ,
NÁSTROJE
(získávají se stejně jako vybavení potapěče)
Jde o vybavení, které usnadňuje lovení a
zajišťuje jistou výhodu nad ostatními. Může
jít třeba o pomoc před žraloky, kteří by jinak
lov velmi znesnadnili nebo o větší úschovný
prostor, abyste se nemuseli tak často vracet
k lodi.
Loď je velmi důležitá, bez ní nemůžete
lovit! Základní je pro dva lidi. Pro lepší lov je
ale možné získat loď pro více pasažérů .

Pak je tady ještě další věc. Tou je bodování jednotlivců.
Sportíci si prověří svou sílu duševní i fyzickou prostřednictvím různých
úkolů, které prověří jejich chytrost, hbitost, kreativitu a šikovnost.
Každá dovednost má těžší a lehčí verzi. Dovednosti májí své čtverečky,
nad nimiž bude jejich vlastník zvěčněn. Tyto čtverečky budou vybarveny
barvou splněného úkolu. Budete mít pěkný přehled schopností lovců perel v družince! 
Človíčci v bodování
jednotlivců na obrázku
jsou jen na ukázku.
Nedivte se proto
zvláštnímu liškovydrovlko
složení. 
Nebude- li vám cokoli z výše
napsaného jasné. Zeptejte se
nejbližšího vedoucího nebo
svůj dotaz napište a vhoďte
do schránky, která je každou
schůzku pod velkou šipkou ;)

Lenka
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--/---/.-./…/./---/…-/-.-/.-//
NAUČNÝ KOUTEK
Morseova abeceda je substituční šifra, což znamená (jak každý zvěd určitě ví :)),
že každé písmeno je nahrazeno svým vlastním znakem.
Morseovka se dříve používala při telegrafování a stále se používá při výcviku vojáků,
námořníků a podobně.
Kromě toho se používá i ve spoustě her a soutěží, takže tady jedna taková je: Kdo
mi do vydání příštího čísla Tamsemníku ukáže, že umí v morseovce číst i psát,
dostane dva body do bodování jednotlivců! :)
A .akát
I ..
B -… blýskavice
J .--C -.-. cílovníci
K -.D -.. dálava
L .-..
E .
erb
M -F ..-. Filipíny
N -.
G --. Grónská zem
O --H …. hrachovina
P .--.
Ch ---- chléb nám dává Q --.-

ibis
R .-. rarášek
jasmín bílý
S … sekera
krákorá
T trám
lupíneček
U ..- učený
mává
V …- vyučený
národ
W .-- wagón klád
ó náš pán X -..- xénokratés
papírnci
Y -.-- ý se ztrácí
kvílí orkán Z --.. známá žena

Puntík

Haha.. Hehe.. Hoho.. Hihi..
VESELE NEBO TĚ KYSELE
Schválně, zkuste z obrázků uhádnout o jakou
pohádku se jedná (a nebo se alespoň pobavte ).

Cesta na nádraží
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy a
ptá se kolemjdoucího:
"Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?"
"To musíte jít stále rovně."
"A sakra! Tak to se na nádraží dneska
nedostanu!"

(obrázky jsou ze schůzky, kdy se hádaly pohádky.)

Klíště
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Žabka - origami
SPORTÍK ŠIKULA

každý si vyrobte svou žabku a uspořádejte žabí závody :)

Puntík
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Hvězda
KOMIX
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Naty

