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ÚVODNÍ SLOVO

6. číslo

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
T Á B O R – 13.7.2014 - 2.8.2014 (Už za 24 dnů!!)

Po delší odmlce vydáváme
další,
už
šesté
číslo
Tamsemníku. Noviny prošly
různými úpravami. Od malinkých úprav, kterých si nejspíše ani nevšimnete, přes
změnu některých rubrik, až
po vylepšení (aspoň v to
doufáme) celého vzhledu.
To, že jsme noviny vylepšovali, má i svá pozitiva – máte
toho mnohem+ více ke čtení
;). A abychom opravdu nebyli troškaři, tak jako přílohu
máte všechny zápisy sira
korzára Sportíka, které jsme
dosud četli, ať už na schůzkách nebo na výpravách.
Klíště

BODOVÁNÍ
V bodování jednotlivců do velikonoční výpravy vítězil jako junior Jáchym a jako senior Koudy. Ovšem od té doby už uplynul
nějaký ten pátek. Právě na poslední schůzce dojde k osvětlení
stavu věcí – zjistíme kdo byl za celý školní rok nejpilnější.
A bodování družinek? Jako nejschopnější korzáři se taktéž do
velikonoční výpravy projevili členové družinky Vlků. Ovšem
družinka Vyder a Lišek měla spousty času je dohnat. Udrželi si
Vlci své postavení nebo se propadli až na poslední příčku a jejich místo obsadila jedna ze zbylých dužin? I to se dozvíme na
poslední schůzce.

PS: Napište nám, prosím, váš
názor na novou verzi novin,
ať se můžeme ještě zlepšit 
Obrázky, básně, písně, reporty z výprav, schůzek, zajímavé
postřehy, rozhovory, příběhy z vlastní fantazie, vtipy, šifry,
které ještě Puntík neluštila,…

PSS: Celá redakce vám
přeje krásné prázdniny!

Je toho spousta, čím můžeš obohatit náplň Tamsemníku.
Stačí si jen vybrat! 

Letos jsi nevyhrál?
Příští rok se to může změnit!
Přispívej do TAMSEMNÍKU

JEDNA Z MOŽNOSTÍ, JAK
ZÍSKAT BODY!

 UZÁVĚRKA dalšího čísla je 7. 9. 2014
Do té doby můžeš svou tvorbu poslat na mail redakce
(redakce@sportici.info) nebo osobně předat někomu
z redakce (Lenka, Klíště, Puntík, Vašek – někdo z nás je
vždy na schůzce nebo výpravě).

Chceš přispět, ale nevíš čím nebo jestli vůbec? Neboj se to pro1
brat s námi nebo s nějakým jiným (Email:
vedoucím.
redakce@sportici.info)
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6. číslo

INFOUN HLÁSÍ!

CÍL VÝPRAVY:

Pátek 21.3.

Byli jsme pozváni na čajový dýchánek
s Králem Jindřichem VIII.

V 17:00 jsme byli nachystáni u Billy. Po chvíli
jsme vyrazili na tramvaj. Pak jsme jeli vlakem a
chvíli šli pěšky. Ubytovna byla hezká, plná her a
především nás překvapil velký sál. Vybalili jsme
si, dojedli jsme si oběd a pak šli malí hrát na
schovku. Pak už jsme šli spát.

ROZHOVOR O VÝPRAVĚ S BETTY:

Sobota 22.3.

Betty, co si myslíš o výpravě 21.3. -23. 3. 2014?
Já si myslím, že tahle výprava byla fajn, protože si s námi velcí
hráli, ale nehráli jsme moc hry na sobotním výletě.
Co se ti tam nejvíce líbilo?
Nejvíce se mi líbila sobota, protože jsme hráli spoustu her, byl
výlet do kostnice, setkání a hostina s Králem.
A co se ti na výpravě nelíbilo?
Mě se výprava líbila, jen ten výlet byl namáhavý na mé nohy.
Proč jsme se sešli s tím Králem?
Chtěl, abychom zabránili Španělům brát zlato původním obyvatelům Nového kontinentu (Aztékům)

Mates

Ráno jsme měli k snídani chleba s nutelou a paštikou. Pak jsme se šli připravovat na výlet do
Kutné Hory. Do Kutné Hory jsme jeli vlakem. Procházeli jsme se po Kutné Hoře a navštěvovali
památky. Pak jsme si nakoupili v Albertu a vypravili jsme se na louku nad městem. Tam jsme hráli
hry. Pak jsme sešli na náměstí a hledali posla.
Když jsme ho našli, zavedl nás ke králi. Ten už si
pro nás připravil úžasnou hostinu. Chtěl po nás,
abychom se stali jeho korzáry. Když jsme vše
probrali a král z nás své korzáry udělal, vydali
jsme se na cestu zpět. V ubytovně jsme si zahráli
pár her. Pak už se šlo opékat a pak spát.

Neděle 23.3.
Když jsme se ráno vzbudili, nedělo se nic
zajímavého. Dopoledne jsme hráli hry.
Pak jsme si zabalili a jeli domů.

ÚČASTNÍCI:
Medvědi : Pavel, Jóžin, Prófa, Lenka

Kasička

Medvíďata: Lucka, Koudy, Bára, Zebra, Klíště, Puntík
Děti: Milda, Mates, Kasi, Kamča, Betty
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6. číslo

INFOUN HLÁSÍ!
CLEAN-UP 2014
Akce se konala v sobotu 12.4.2014.
v Malé Chuchli. Podél řeky Vltavy
uklízeli Sportíci a jejich příbuzní
nepořádek po ztroskotané španělské obchodní lodi.
Práci účastníkům zpříjemňovaly
hřejivé paprsky slunce a větřík
odnášející semtamní přítomnost
zápachu kolem ležících odpadů. I
přes přející počasí je úklid stál

mnoho sil. To jim ale vynahradilo opékání buřtů
za zvuků písní s doprovodem kytary. Tento cleanup se oproti dřívějším
velmi lišil. Barrandovské
lesíky vystřídalo pobřeží
Vltavy a odchod po akci
byl obohacen o žaludky
plné buřtů.

SÁZENÍ STROMKŮ
V Neděli 13. 4. 2014 Sportíci opět pomáhali přírodě. Sázeli stromky v lesíku Punčocha.
Sportíkům je jeden dobrý skutek málo.
Clean-up konaný den před tím jim zdá se
nestačí. Ošklivé pozůstatky lidské přítomnosti ve formě všelijakých odhozených
nepotřebných pokladů byly v sobotu odstraněny. V Neděli tedy Sportíci a jejich
blízcí dodali trochu toho krásna. Zasadili
pár pěkných stromků, by velebily lesík a
zútulnili ho pro zdejší zvířectvo.

ZELENÁ ZTEZKA ZLATÝ LIST
Tato tradiční přírodovědná soutěž se konala 26. A 27. 4. 2014. Někteří z našich vedoucích a medvíďat (pár z nich je na fotkách vlevo) se starali o doprovodný program.
Sportíci sice nesoutěžili, ale naši vedoucí se
starali o zábavu formou různých her, tvořením čehosi, zvučením na kytaru i hlasivky
nebo opékáním „hadů“ u ohně pro soutěžící, co už se vrátili z trasy plné stanovišť
s úkoly nebo pro čekající na svůj start.
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INFOUN HLÁSÍ!
VESELÉ VELIKONOCE!

Velikonoční výprava se konala od pátku 18. 4. do pondělí 21. 4. 2014. Sportíci si vyléčili
zvláštní nemoc a přibrali na palubu kartografa.
Po dlouhé plavbě se objevil konečně ostrov, kde
si Sportíci mohli sehnat zásoby jídla a vody. Aby
jejich zotavování ze strastiplné cesty nebylo tak
jednoduché, chytili na ostrově prazvláštní nemoc.
Naštěstí zdejší šaman věděl, jak jí vyléčit. Za
menší protislužbu tak tento neduh přemohl.
Nemoc nebyla jediným překvapením ostrova.
Skrýval tu ještě jedno. Kartografa. Nějaký ten čas
prý kartograf na ostrově žil sám spolu s divokou
zvěří a šamanem. Jeho loď totiž ztroskotala při
ohromné bouři. On jediný prý přežil. Z lodi ještě
stačil zachránit své mapy, takže Sportíkům výměnou za jednu kajutu v lodi pomůže najít civilizaci.






Ztrát na životech za celou výpravu byl nespočet. Hrála se totiž velmi oblíbená hra Na
vraha.
Myška si pozvracela spacák i jeho okolí. 
Byla objevena super hra – Discgolf.
Proběhlo žůžo cachtání v akvaparku.
V letním divadle dávali Tanec dvou povidel
(v hlavních rolích Myška a Kamča), Velikonoční masakr ostužkovanou pomlázkou a
Což takhle dát si vajco s chlebem aneb snídaně v divadle.

Lenka
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INFOUN HLÁSÍ!
BLÁZNOVO ZLATO
Tato výprava směřovala do města meruněk a
broskví. Litoměřic. V pátek jsme cestou hráli
hru Kolíček.
V sobotu dopoledne jsme hráli různé hry,
např. Ocásky, Cukr, káva, limonáda a na
schovávanou. Hry byly na bodování jednotlivců. Jako oběd jsme měli rizoto. Odpoledne
jsme šli na
Mostnou horu.
Když jsme vyšli
nahoru, tak jsme se dostali k rozhledně. Jakmile jsme vyšli na
vrch rozhledny, otevřel se před námi krásný výhled do mlhy...
Jen jsme viděli část Litoměřic, možná Lovosic nebo údajně Litvínova*. Podle toho jsme nemohli určit, jestli hora za městem je
Lovoš, či něco jiného. Poté jsme se vydali po stezce, která měla
vést na místo blízko nějaké Kešky. Tu jsme nenašli, ale zato
jsme prošli kolem hory. Na jednom místě jsme hráli Na Kevina.
Poté jsme šli domů. Přišla paní, co vykládala, že hlavní velitel
ostrova se prý zbláznil. Prý šel hledat poklad na Střelecký ostrov. Prosila nás, abychom ho našli. Má totiž důležité informace. My návrh přijali. K večeři byly špagety. Večer po stolním
fotbálku jsme hráli na
včeličky a šli na stezku
odvahy do sklepa. Tam
jsme museli najít kostičky a lebku, které jsme vyměnili za bonbóny.
V neděli jsme se vydali hledat chlápka, o kterém
nám paní vykládala. Jeho jsme nenašli, ale našli
jsme mapu k pokladu. Cesta domů byla pohodová.
(*Pozn. red.: Byly to Lovosice.)

Fafy
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LUŠTĚNSTVO
SUDOKU
Pravidla: Cílem je doplnit čísla od 1 do 9 tak, aby se v každém sloupci, řádku a čtverci nacházeli pouze jednou.

…a jedno pro fajnšmekry:
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SPORTÍK ŠIKULA
VESELÉ CHOBOTNIČKY

Budeme potřebovat:
Prázdné PET lahve zelené barvy, nůžky, lepidlo, červený a žlutý barevný papír,
malé plyšové kuličky na nos, zelený krepový papír na vlasy, černý fix – popisovač na CD.

Postup:
Nůžkami ostřihneme dno lahve. Obvod rozdělíme na 8 dílů (8 chapadel chobotnice), které prostřihneme do hloubky 2/3 lahve. Jednotlivá chapadla po jednom
sestřihneme do špičky a naskládáme do harmoniky. Černým fixem namalujeme
na chapadla chobotnice kolečka. Přilepíme malou plyšovou kuličku
na místo nosu a kolečka ze žlutého papíru na místo očí. Ústa a tváře chobotnice
vytvoříme z červeného papíru. Nastříháme pásky zeleného krepového papíru,
vložíme je pod uzávěr lahve a zašroubujeme. Vytvoříme tak chobotnici vlasy. A
je hotovo.
K chobotnici můžeme vytvořit i okolí, jako je to na fotce. Vyfoťte svojí chobotničku, pošlete na mail redakce nebo nám dejte fotku na schůzce a nejlepší výrobek dostane cenu .
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VESELE NEBO TĚ KYSELE

NAUČNÝ KOUTEK
TABULKOVÁ ŠIFRA
Zprávu, kterou chcete zašifrovat, napište do několika řádků se stejným počtem písmen. Potom pište
„slova“, která vzniknou, když zprávu nečtete po řádcích, ale po sloupcích :)
Př. Sportíci byli na Velikonočce v Kolíně. = Sble pyiv olkk rioo tnnl íaoí cvčn iecě.

Soutěžní věta (přines redakci vyluštěnou a čeká tě odměna ):
Vsin špsa ioet crtá htěb níšo icír.
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CHVILKA SLÁVY PRO KAŽDÉHO
Na květnové výpravě byl prověřen spisovatelský um přítomných Sportíků. Sami teď můžete
posoudit, kterému z umělců to jde nejlépe. Dejte nám vědět, co se vám nejvíce líbilo a
v příštím čísle se budete moci těšit na nové dílo nejlíbivějšího pisatele/pisatelů.

SLAVNÁ PSYCHOLOŽKA JE OBVINĚNA Z VRAŽDY SVÉHO PACIENTA
Slavná psycholožka Lenka Barelová je obviněna z vraždy. Prý zabila Pavla Netůmu. Je jisté,
že pavel Netůma měl velice těžké deprese.
Podle svědků pacient chodil za psycholožkou až moc často. Paní psycholožku
to prý moc vyčerpávalo a otravovalo.
Podle nařízené soudní pitvy byl
nalezen v těle pana Netůmi jed,
který byl ze sady 7 jedů vytvořených v laboratoři ČR na
likvidaci škůdců. Tuto infor
maci nám předal doktor
Jóžin Šake, vedoucí
pitvy.
O tento případ se začalo
zajímat i ministerstvo zdravotnictví. Ministr
Koudy Cepie je přesvědčen o nevině Lenky
Barelové. Možná, že přesvědčení ministra je
ovlivněno tím, že se blíže zná s paní Barelovou.

Případ byl přidělen na oddělení kriminalistiky
paní Kateřině Melos, vrchní vyšetřovatelce. Ta
si myslí, že jed panu Pavlu Netůmovi musel
podat člověk, který pracuje v laboratoři. Policie ČR prověřuje i bývalé spolupracovníky
laborantů.Shodou okolností mezi bývalé
pracovníky patří Lenka Barelová. Kateřina
Melos požádala o její předběžné zadržení.
Paní Lenka Barelová v cele začala
dělat zvláštní věci. Zavolali proto
psychiatra Terezu Vochovou.
Ta prohlásila, že paní Barelová
trpí schizofrenií. Paní vyšetřovatelka nechala prohlédnout byt Lenky Barelové. Byla tam nalezena
lahvička s jedem. Šlo o jed, který byl ukradnut
z laboratoře. Paní vyšetřovatelka Kateřina
Melos obvinila psycholožku Lenku Barelovou z
jednonásobné vraždy pana Pavla Netůmi.

reportérky Pecka a Týnka
NEJDELŠÍ POŽÁR V ČESKÉ REPUBLICE UHAŠEN
„Byl to děs!“ řekl velitel HZS HMP. O čem je řeč? O nejhorším požáru v historii ČR. Začalo to malým
požárem varné konvice v kuchyňce. To přece nic není, řeknete si, to uhasíme. Problém byl pouze v
tom, že to byla kuchyňka personálu skladiště plynových lahví. Netrvalo to ani 15 minut a v areálu
skladiště P.B. Praha 6 bylo zhruba 5 vozů hasičské záchranné služby. Když z hadice připojené k hasičskému autu vytryskla voda, začal
48 hodin trvající zápas s ohněm.
Hasiči nad ohněm zvítězili dnes v
0:38 hodin. Nyní již na místě probíhá vyšetřování a odklízení trosek. „Příčinou požáru je nejspíš
konvice v kuchyňce personálu. To
jak se však požár tak rychle rozšířil
je pro nás stále záhadou.“ Hovoří
velitel HZS HMP Jan Vávra. Tento
požár překonal množství rekordů.

reportér Vašek (malý)
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CHVILKA SLÁVY PRO KAŽDÉHO
50 SVĚTOVÁ VÁLKA ZAČALA!
Včera začala 50 světová válka. Aplensko se odvolává na Limatraeské vojáky co 7.3.5873 vnikli do vodního města Asmes. První útok Aplenska na Limatraes se odehrál 8.3.5873.
Padlo jen 59325424854 mil. lidí. Tento útok ale stál
8795321831054269873597900 mil Lam. O dalším vývoji se
dozvíte jindy.

reportér Jáchym
SMUTNÁ HRA: RŮŽOVÁ PRASÁTKA
Započala schůzka Sportíků. Na zemi ležel obraz mrtvoly.
Všichni šli na své židle. Najednou prófa uviděl mrtvou Lenku
na místě namalované mrtvoly. Začalo se to vyšetřovat. Může
za to Pavel. Je to jasné. Lenka dnes byla růžová a Pavel hrál
hru Zlostná růžová prasátka. Začal to vyšetřovat hrdý tým
Vyder, Lišek a Vlků. Viděli záhadné stopy. Vedou do prodejny
Billa. Jeden vyděšený prodavač řekl: „Viděl jsem drahý sako, a
pak jsem došel k mrtvole?“ A Vydry řekly: „Případ vyřešen!“

Anička
SITUACE NA UKRAJINĚ

Foto z: www.lidovky.cz

„Proruští separatisté dostali zbraně“ tvrdí pověřený prezident Ukrajiny Juščenko. Na Doněcké oblasti se hlasovalo o samostatnosti.
Západ a Ukrajina ovšem volby neuznávají.
Nebylo totiž zabezpečeno, zde jeden člověk šel
volit pouze jednou. Navíc proukrajinské lidi
proruští separatisté odmítali pustit. Zvítězili
samozřejmě proruští separatisté. Hořela radnice v Doněcku a proruští separatisté chtějí již
od 11. 5. 2014 referendum. Zítra se bude jednat v Kyjevě. Zda se proruští separatisté na
jednání dostaví, zatím není jisté. Jednání
schvaluje i Miloš Zeman. „Ukrajinský prezident
by se měl pokoušet více jednat v oblasti východu Ukrajiny.“ řekl ve svém pátečním projevu. A navíc Ukrajině hrozí zastavění plynu z
Ruska. Evropská unie zatím valí další sankce.
Rusko hájí zájmy separatistů a zbytek světa je
pro Ukrajinu. Putin se vyjádřil, že Rusko je na
pokraji občanské války. Dále vás budeme informovat v příštím čísle.

reportér Fafy
Foto z: www.klinikazdraví.cz
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KOMIX
HOVOR
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