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ÚVODNÍ
SLOVO
Jaro, léto, podzim, ZIMA. Venku mrzne a stejně jako Mikuláš i my nadělujeme. Přinášíme vám další číslo sportíkovského Tamsemníku. Věříme, že vás ani tentokrát nezklameme. Zase se v něm dočtete spooustu zajímavých věcí, například co je to Geocaching, se kterým jste se setkali na poslední výpravě,(((co sem dá Punťa))), přečtete si rozhovor našich mladších členů Myšky a Kamči, pobavíte se ve Vesele nebo
tě kysele, vyluštíte skrytý obrázek v Luštěnstvu a v neposlední řadě si přečtete další skvělý díl komixu. Prostě se máte zase na co těšit. Jestli chcete, aby byly i příští
noviny co nejlepší, prosíme, pomozte nám, za každý váš příspěvek dostanete body
do bodování (jak se dočtete dále) takže se pomoc určitě vyplatí! 

Klíště
Výslech „LENKA“
INFOUN HLÁSÍ!
Na výpravě Lístečky PUF! Tamsemník objevil talentované reportérky. Kamča a Miška zjišťovali, co se dělo na výpravě od pátku do soboty. Jak jim to šlo? To posuďte sami.
(… nechce se nechat vyslechnout…)
dou, že to obsahovalo mnoho zajímavých
věcí. Např. : Jízdenky, tužky, britská kačen1. Co se dělo, když jste přijeli?
ka,.. K tomu byla sportíky přidána řecká
Myslím, že každý, kdo se účastnil výpravy,
Prófova známka.
byl velmi potěšen pěkností, čistotou a
útulností obydlí, v kterém jsme byli ubytovaní.

4. Zaslechli jsme něco o tom, že jste dělali hry s vlastníma keškama.
No jiistěé! Bylo to velmi zábavné (nejenom
pro mě). Každá družinka si vyrobila vlastní
kešku, kterou pak někam schovala. Cestu
k ní vyznačila lístečky, aby mohla být nalezena ostatními. Doufám, že se to zopakuje!

2. Co jste dělali další den dopoledne?
Po nákupu se lístečkovalo a šifrovalo, aby
mohl proběhnout výcvik lovcoperlování.
3. Prý jste našli nějaké geokeše (kešky*).
Co v nich bylo?
Já jsem se nalezení kešek neúčastnila. Ale
byla jsem informována šlechetným Mil-

Myška a Kamča

Pozn. INFOUNA:
Na poprvé si podle mě s rozhovorem holky poradili velmi dobře. Potěšila mě jejich připravenost, díky
níž pak „výslech“ nebyl zmatečný. Za příspěvek každá dostane do bodování jednotlivců bod. Těším
se na naši další spolupráci!

*KEŠKY – Co jsou kešky? O tom se dozvíte v rubrice Zajímavosti ze světa.
.

(Je-li mezi čtenáři někdo, kdo by chtěl bod do bodování jednotlivců, může také přispět do Tamsemníku. Ale nemusí psát jen report z výpravy, rozhovory nebo jiné články. Může zveřejnit nějaké své pěkné
dílo, zajímavé fotky, super novou šifru, … Pokud chceš přispět, ale nemůžeš si vybrat nebo si nejseš
jist, stačí se zeptat někoho z redakce – Klíště, Puntík, Vašek, Háňa, Lenka.)

!! NEJAKTIVNĚJŠÍ „PŘÍSPĚVKÁTOR“ BUDE NA KONCI ŠK. ROKU VECNĚ VĚČNĚ ODMĚNĚN !!
1

(email: redakce@sportici.info)

Lístečky PUF!
INFOUN HLÁSÍ!
V rozhovoru od Kamči a Myšky se neobjevilo nic k dění nedělnímu, protože interview bylo psáno v sobotu večer. Bát se ale nemusíte. Infoun vás o důležité
informace nepřipraví! Co se dělo zajímavého se dozvíte z „fotoreportu“:
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Geocaching
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
Všechno to začalo v roce 2000, kdy americká armáda zpřístupnila svůj satelitní
systém GPS veřejnosti po celém světě.
Začaly se rozvíjet navigace do auta, později
i v mobilech. Američan Dave Ulmer
měl ale jiný nápad.
Vzal velkou plechovku, do které
naskládal pár svých
oblíbených věcí a
schoval jí v lese. Její
polohu zaznamenal
pomocí GPS. Doma
souřadnice dal na
internet a čekal.
Nečekal dlouho a
poklad se vydalo
hledat několik dobrodruhů a už druhý den byla jeho plechovka objevena. Lidi to začalo bavit a schovávání pokladů (neboli cache, česky prostě
keška) se stalo oblíbené po celém světě.
„Jak se můžu přidat já?“ Na to je jednoduchá odpověď. Můžeš se zaregistrovat na
webu www.geocaching.com. Tam najdeš
informace o všech keškách po celém světě. Jednoduše si tam můžeš najít poklady
ve svém nejbližším okolí, můžeš sledovat
kolik kešek jsi už našel, atd. Jediná nevýhoda je, že je to v angličtině. Další stránky,

dokonce
v češtině
jsou
www.geocaching.cz. Tam se dá taky najít
spoustu zajímavých věcí, no, posuďte sami
.
Na stránkách si můžeš
najít konkrétní kešku,
která tě zajímá. Většinou je u ní popis okolí
skrýše a nějaké turistické zajímavosti, protože právě na turisticky
zajímavých
místech
většinou kešky jsou.
Mohou být ukryty
v puklině mezi kameny,
v rozpadlé zdi nějaké
zříceniny, ale jsou i na
místech, kam by člověk
běžně nešel – můžou být zahrabané v listí,
ve vykotlaném pařezu, v městských kanálech nebo i několik metrů nad zemí na
skalní římse.
Každá keška má označení obtížnosti, které
je napsáno už na internetu, občas je tam i
zašifrovaná nápověda, protože i když máš
souřadnice, nemusí být tak lehké kešku
najít. GPS může mít odchylku několik metrů a poklady jsou důkladně zamaskované,
aby je nenašli mudlové (tak se po vzoru
Harryho Pottera říká lidem, kteří geocaching nehrají, a proto nemají o existenci
keší ani tušení).
A když konečně najdeš kešku, co je vlastně
v ní? Kešky mají jakési rozdělení – podle
velikosti nebo podle charakteru (co musím
udělat pro to, abych jí našel). Většinou
neobsahují žádné hodnotné věci, spíše
takové kravinky jako přívěsky, postavičky
z kindervajíček, autíčka, karabiny apod.
(ale můžeš najít i opravdové rarity). Za to
žes našel kešku si můžeš něco z toho vzít,
ale na oplátku tam musíš taky něco dát.
Kromě samotného „pokladu“ je ve schránce také tzv. logbook, což je malý sešit nebo
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jenom kus papíru, na který objevitel napíše své jméno, datum a čas a co si
z pokladu vzal a co
dal. Poté musíš zase
kešku pečlivě uzavřít a vrátit na stejné
místo a pokud
možno co nejlépe
zamaskovat
pro
další kešery (česky
se jim říká kačeři).
Pak se vrátíš domů,
přihlásíš na internet
a u stránky té nalezené kešky napíšeš
dojmy z lovu .
Jaké rarity tedy můžeš nalézt? Ke geocachingu se vážou další menší hry. V kešce
můžeš nalézt buď travelbug, což je předmět, který má na sobě připevněnou speciální visačku anebo geocoin, což je mince,
na které je také speciální kód. Každý takový předmět má svůj úkol (current goal),
většinou má někam docestovat. Cíl jeho

cesty je vždy napsaný na internetu a lovci
pokladů mu k němu
mají pomoci. Majitel
pokladu
například
určí, že předmět musí
docestovat z Brna do
Vancouveru a zpět.
Kešeři pak přenášejí
poklad z jedné skrýše
do druhé a majitel
sleduje cestu pokladu
na internetu. Travelbug i geocoin u sebe
můžete mít pouze 14
dní, pak ho musíte předat dál nebo napsat
majiteli co s ním zamýšlíte (výjimkou jdou
tzv. CWG). CWG neboli czech wood geocoin není určený na obyčejnou výměnu,
vyměnit ho smíte jen za vlastní CWG, který
stojí cca 5 korun. Jde o dřevěné kolečko
s vypáleným obrázkem. Je to jakási vizitka
geocachera. Tak co, staneš se také kačerem? 

Klíště
POZOR! Miminovec s ultrafialovým sluchem!
VESELE NEBO TĚ KYSELE
Dneska tu máme nějaké hlášky z výpravy a pár vtipů z internetu, tak si je užijte
a smějte se :P. (a ti kterých se to týká, neberte to nijak zle )

Klíště
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Vybarvování
LUŠTĚNSTVO

Klíště
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Tma
KOMIX

Naty
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