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NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Vánočka (11. – 13. 12. 2015)

Milí čtenáři,
už jsou tady zas. Říká se o nich "svátky klidu a
míru", "největší křesťanské svátky", "čas
rozjímání", "čas sejít se s přáteli a rodinou".
Vánoce. Tak by to mělo být. Nebo ne? Venku to
vypadá, že je potřeba hlavně nakoupit dárky,
pořádně se najíst, ozdobit se červenými soby a
zásobit se Coca-colou. Co myslíte vy?
Pro mě je nejdůležitější setkávání. S kamarády,
těmi blízkými i těmi, co jsem už dlouho neviděl,
s vámi všemi, Sportíky, co potkávám co týden i s
takovými, co vidím jednou za rok nebo i s těmi,
co jim musím přání poslat poštou. Nejkrásnější
vánoční čas je pro mě s vámi, takovou velkou
rodinou. Veselý, s koledami u stromečku, hezky
po sportíkovsku s nacpaným břichem.

Zdobení stromečku (17. 12. 2015)
Lednovka (29. – 31. 1. 2016)
Hory (27. 2. – 5. 3. 2016)

V TOMTO ČÍSLE:
Bezpečnější Barrandov? ............................. 2
Rozkvetlá Atacama ..................................... 3
Listopadová výprava ............................. 4 - 6
Nedělní chvilka poezie ............................... 7
Temné historky .......................................... 7

Všem vám přeji, ať jsou vaše Vánoce veselé a
takové, jaké si sami představujete.

Vánoční vystřihování .................................. 8

Prófa
A bude mít taky zahnutý zuby nahoru? ..... 9
Křížovka ke kochání krás kostiček ............ 10
Komix........................................................ 10

UZÁVĚRKA 11. čísla
je 31. 2. 2016

Do té doby můžeš svou tvorbu poslat na
mail redakce (redakce@sportici.info)
nebo osobně předat někomu z vedoucích.
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Chceš přispět, ale nevíš čím nebo jestli vůbec? Neboj se to s námi probrat .
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INFOUN HLÁSÍ!

Nyní tedy
v soukromé
detektivní
kanceláři plní
zadané zakázky a
nejenže tak pomáhají
klientům s jejich
strastiplnými situacemi, k tomu jsou Sportíci
možná na stopě organizovanému zločinu!

Družinky Vlků, Vyder a Lišek se díky
svému snažení staly detektivními týmy
barrandovské soukromé detektivní
kanceláře pod patronátem zkušeného
detektiva Žaka Kluzó.
Jistě si pamatujete, že Tamsemník už vás
informoval o nevydařeném bombovém útoku
na Barrandově. Tehdy si zasahující agenti
všimli schopností Sportíků, kteří pomohli se
zneškodněním bomby. Jenže kvůli žádným
předchozím zkušenostem s detektivní činností
nemohli být Sportíci přijati do řad agentů.
Pozvánka na vstupní detektivní výcvik
Sportíkům naštěstí otevřela dveře k možnosti
tuto praxi získat. Samozřejmě nejdřív museli
projít jistými zkouškami, ale stejně jako zvládli
zkoušky, tak zvládli Sportíci i samotný výcvik.

Na listopadové výpravě dostali od detektiva
Žaka Kluzó úkol – prověřit místo bombového
atentátu, který se odehrál před dvěma týdny.
Na samotném místě by nejspíš nic nenašli
nebýt jedné staré babky. Od ní se dozvěděli
věci, jako že ta mládež už není, co bývala, ale
hlavně velmi důležité informace. Díky nim
víme o existenci jakési zločinecké skupiny
provádějící bombové útoky. Ve skupině mají
být lidé, kteří si říkají „Bombař“, „Prcek“ a
jejich šéf.

ŠÉF ORGANIZOVANÉ
SKUPINY ATENTÁTNÍKŮ

„KÁPO“

„BOMBAŘ“

„PRCEK“
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA

Díky silným sezónním dešťům letos mohli lidé pár
týdnů v listopadu obdivovat v nejsušší poušti světa
kolem 200 druhů rozkvetlých rostlin.
Krásnými koberci nafialovělých a růžových květů
slézu (asi 40 cm vysoká léčivá rostlina – viz obrázek)
se návštěvníci Atacamy mohou kochat každý rok.
Letos se k tomuto fenoménu (známý jako desierto
florido - rozkvetlé pouště) přidalo na dvě stě dalších
druhů rostlin. Taková podívaná prý nebyla vidět od
roku 1997!

CO JE TO ATACAMA?
Jak už o pár řádků výše zaznělo, jde o nejsušší poušť
na Zemi. Tuto poušť najdeš v Jižní Americe (oblast
dlouhá cca 1000 km podél Pacifiku od Peru po severní
část Chile). Dosahuje nadmořské výšky 5000 m a prý
jsou v jejím středu místa, kde podle měření nepršelo
až tisíce let! Pro poušť jsou typické velké teplotní
výkyvy (v letním období v noci od 0°C až přes 50°C ve

dne). Díky bezoblačným dnům a odloučenosti od
lidských sídel jsou zde výborné podmínky pro
sledování noční oblohy. Toho využívá Evropská jižní
observatoř (ESO) a ALMA (největší astronomický
přístroj současnosti). Díky přírodním podmínkám je
Atacama také využívána NASA pro testování přístrojů
na mise na Mars.

Lenka
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KRONIKA

PÁTEK 20. 11.
ÚČASTNÍCI
Vedoucí:
Jóžin
Lenka
Puntík

Sraz byl jako vždy u Billy v 16:30. Poté jsme nastoupili na tramvaj a jeli až na stanici
Jindřišská u Hlavního nádraží (jak už máme ve zvyku). Z Hlavního nádraží jsme frčeli
přímo až do obce Všetaty, kde jsme přestoupili a zamířili do Litoměřic. Z nádraží jsme se
vypravili do skautského domu, kde jsme si vybalili, ustlali si ležení a před spaním jsme si
stihli zahrát Země-město. Po skončení, jsme si honem vyčistili zuby, uložili se do spacáků
a za odměnu jsme s Lenkou a Puntíkem ještě hráli Černé Historky.

Koudy
Dětičky:
Kasi
Mates
Milda
Péťa

SOBOTA 21. 11.
Ráno se nikomu nechtělo z vyhřátých spacáků, ale nakonec i poslední človíčci vstali a
dorazili na snídani, ke které byli chleby s paštikou. Po snídani jsme byli rozděleni do dvou
soutěžních šestic:
1. Péťa, Klára, Ebi, Madlenka, Simča, Aneta
2. Kasi, Mates, Milda, Verča, Anička, Ondra

Klára
Ebi
Áňa
Madlenka
Verča
Ondra
Anet

Hra
spočívala
v uvaření
nejlepších špaget. Prvně jsme šli
do Lidlu a tam si koupili
potřebné ingredience. Na útratu
jsme měli 200 Kč. Po všech
potížích s nákupem (které jsme
jako vždy vyřešili), jsme mohli
konečně začít vařit!!

Simča
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KRONIKA
První skupina vařila sýrovku. Druhá skupina vařila špagety s rajčatovou omáčkou. Při návratu z Lidlu jsme
na dveřích ubytovny našli zprávu v Morseovce. Doufali jsme, že zpráva nebude moc naléhavá a tak jsme
s jejím luštěním počkali. Tedy když jedna skupina vařila, ta druhá měla čas vyluštit si zprávu a naaranžovat
stůl. Na konci dopoledne měli všichni plná bříška výborných špaget a v hlavě novou zprávu. Ve zprávě stálo:
Milí Sportíci,
Nezastihl jsem vás tu bohužel osobně a nemám čas tu na vás čekat.
Mám pro vás důležitý úkol. Pro větší bezpečí jsem jeho popis zašifroval.
Prověřte místo bombového atentátu, který byl proveden před dvěma
týdny. Kde: Ostrov. Úkol: Zajistit možné důkazy a informace z místa činu.
Žak Kluzó

Po přečtení zprávy jsme se ihned vydali na Ostrov, kde jsme potkali dva velmi zajímavé človíčky – svědky
atentátu. Po dlouhém přesvědčování nám nakonec poskytli informace, které jsme potřebovali.
 Byl odpálen dřevěný most, který slavil výročí.
 Odpálili ho nejspíš Bombařovi poskoci, jeden se jmenoval Prcek (Pozn. red.: Šlo o zločince
Bombaře a jeho komplice Prcka, kteří jsou prý poskoci někoho, komu pracovně říkáme Kápo.
Neznáme totiž jeho jméno.)
 Po odpálení utekli z místa činu, ale zapomněli si tam tajné heslo, které se nám podařilo poskládat.
Nyní si ho moc dobře nepamatuji, ale máme ho pečlivě zapsané v Klubovně. Mám pocit, že to
bylo nějak takhle: „ Líbí se Vám nové značky motorových pil? Ano, zuby jsem si čistil.“
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Jakmile jsme zjistili potřebné informace,
hezky jsme se rozloučili a vrátili se do
klubovny. Protože jsme byli moc hladoví,
hned jsme se pustili do vaření večeře, ke které
byly šťouchané brambory. Po večeři nás
čekalo PŘEKVAPENÍ! V rámci výcviku jsme
měli čelit strachu! Někteří z nás byli po této
části výcviku HODNĚ vystrašení a i ti
nejodvážnější z nás na toto opravdu hodně
dlouho nezapomenou. Pak jsme si šli
lehnout a upadli jsme do říše snů.
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NEDĚLE 22.11.
Ráno jsme se vzbudili a čekala na nás výtečná snídaně, po té jsme si museli zabalit . Ale vzhledem k tomu,
že jsme byli opravdu rychlí, stihli jsme si před odjezdem zahrát pár her. Ale odjezdem nic nekončí! Ve vlaku
jsme si krásně zazpívali spoustu úžasných písniček. Tato výprava nás určitě všechny moc bavila a potom, co
jsme se předali rodičům, na ni budeme ještě dlouho vzpomínat.
Kronika Vlků (Autor se nepodepsal)

ROZHOVOR…
…o výpravě s jednou z Vyder (nechce být jmenována):


Jaká byla cesta?
Dobrá, jeli jsme vlakem.



Jaký je nocleh?
Dobrý, je to tu hezké a je tu útulno  .



Co se ti nejvíc líbilo po příchodu?
Volný program před večerkou.



Jaká byla noc?
Byla dobrá, až na Kláru, která říkala, že chce
rýžovou kašičku.



Jaké bylo dopoledne a co jste dělali?
Bylo fajn a měli jsme si vymyslet svůj originální
oběd, což byly špagety. Pak jsme šli nakoupit a
potom jsme si uvařili jídlo.
6



Jaké bylo odpoledne a co jse dělali?
Šli jsme na ostrov a tam jsme se setkali s babičkou,
která nám vyprávěla o tom, jak před dvěma týdny
vybuchl most vinou Bombaře. A taky měla
otravného syna Frantíka!



Co jste dělali večer?
Večer byla bojovka a já jsem šla s Ebi. Bylo to
strašidelný!



Jaké bylo ráno?
Měli jsme chleba s paštikou a pak jsme balili.



Co jste dělali potom?
Hráli hry.



Jaká byla cesta?
Cesta byla dobrá.

Autor neznámý
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UMĚLECKÁ TVORBA

V některých Sportících dřímá básnický duch.
Důkazem nám mohou být tyto dvě úchvatné básně
od Áni, Ebi a Madlenky (Podepisujte si svá díla,
jinak vaše jméno skrze vaši tvorbu neproslavíme
jako tuto trojici!). Jde vskutku o originální díla,

jejichž hodnotu se neodvážím soudit. To nechám na
vás, milí čtenáři. Kochejte se tedy a je-li mezi vámi
umělec, který by se rád přidal na pomyslnou zeď
slávy Tamsemníku, ať neváhá a též něčím přispěje.

"MÍČ, RÝČ, KÝČ, KLÍČ"

"KRTEK"

Byl jednou jeden míč, a ten míč byl samý kýč.
A ten míč, co byl samý kýč, měl svůj vlastní klíč.
A ten klíč byl taky samý kýč.
Klíč, co byl samý kýč, měl svůj vlastní rýč.
A ten rýč byl také samý kýč.

Pondělí, pondělí, krtek se narodil.
Úterý, úterý, krtek myšku hledá.
Středa, středa, krtek místo myšky našel střeva.
Čtvrtek, čtvrtek, krtek jí střeva.
Pátek, pátek, krtek má svátek.
Sobota, sobota, krtek je v hrobě.
Neděle, neděle, krtek má posmrtný křeče.

Pokud jsi nadšenec do hry Černé historky, právě
jsi narazil na něco akorát pro tebe! Někteří ze
Sportíků vytvořili pět vlastních verzí Černých

historek nejen ze sportíkovského prostředí.
Abyste si mohli s kamarády zahádat, řešení níže
psaných zadání bude až na druhé straně.

1.ZADÁNÍ: Ona promluvila a celá nemocnice zemřela.
2. ZADÁNÍ: L. M. letěla na 14 dní do USA a už se nevrátila.
3. ZADÁNÍ: V. K. byla sama doma. Nějací lidé zazvonili,
V. K. otevřela a poté zemřela.
4. ZADÁNÍ: Ebi šla do tělocvičny, potkala Jáchyma a sežrala ho.
5. ZADÁNÍ: Týna šla na návštěvu k Pecce a obě zemřely.
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SPORTÍK ŠIKULA

Když už se blíží Vánoce, zkuste si vyrobit ozdobu do okna. Jen si najděte a vytiskněte nebo nakreslete vzory
jako jsou tyhle:

Vystřihněte všechny malé části a nalepte na okno. Zvlášť za tmy jsou pak obrázky krásně vidět a můžou
vypadat třeba takhle:

Tak si užijte Vánoce a o svoje
výtvory se s námi podělte :)

Puntík

1. ŘEŠENÍ: V nemocnici byla nemocná L. P. Měla v sobě jedovaté plyny.
V nemocnici byla zavřená okna, tím pádem jedovaté plyny zůstaly v
Budově a všechny udusily.
2. ŘEŠENÍ: Letadlo spadlo, protože došel plyn.
3. ŘEŠENÍ: Navštívily jí: A. G., E. K., M. K., P. T. a ulochtali ji k smrti.
4. ŘEŠENÍ: Ebi je malá a potřebovala větší výživu.
5. ŘEŠENÍ:Týna ve spěchu krájela dort pro Pecku a v ruce si zapomněla nůž.
A Pecka chtěla dát Týně nůž. Takže se vzájemně zabily.
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ROZHOVORY

Komu je tato věta povědomá, nejspíš tu a tam projde
kolem televize. Jde o úryvek z už v podstatě tradiční
vánoční reklamy na jistý nejmenovaný sladký,
bublinkatý a černý nápoj. Jakmile se tato reklama
objeví na televizních obrazovkách, je jasné, že už

1.
2.
3.
4.

kráčí vánoční čas mezi nás. A hádejte co? V televizi už
tahle reklama dávno běžela. Co tím chci říct? Vánoce
jsou už tedy dveřmi, a proto jsou také i dnešní dotazy
v duchu vánočním.
Ptali jsme se některých Sportíků na toto:

Blíží se čas vánoční… co na něm máš nejradši?
Jak probíhá váš rodinný Štědrý večer?
Co by sis nejvíc přál/a, aby ti Ježíšek nadělil?
Napadá tě, čím by měl Jéža obdarovat Sportíka?

KOUDY
1. Tak nejraději mám to, že se sejdeme jako rodina.
2. No tak to si teď moc nevzpomínám, ale určitě hezky. Dělá se kapr.
3. Lego 
4. Nic už nemusí. Nadělil nám volné místo v Povrlech, ale kdyby ještě
něco, tak nějakou obří klubovnu!

PUNTÍK
1. Nejlepší je samozřejmě jídlo  Ale hnedka za ním je celá ta vánoční
atmosféra, když je venku tma, doma svítí svíčky na stromečku, a tak
.
2. Štědrý večer je u nás asi stejný jako všude, rybí polívka, kapr, salát,
Ježíšek, dárky, cukroví, chlebíčky, ... a tak 
3. Letos vůbec nevím, ale nějakou pěknou knížkou se nic nepokazí .
4. Nějakou pěknou velkou novou klubovnou, ta by se hodila .

KASIČKA
1. Jídlo, atmosféra
2. Najíme se, dárečky, a potom se kouknem na pohádky a filmy
v TV.
3. Tenhle rok nějaké velké přání nemám, možná bundu na
snowboard, ale tu mi mamča koupí před Vánoci aby mi
nevybrala ňákou, co se mi nelíbí.
4. Asi zpěvníky a třeba nějaký malý dáreček pro každého.
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LUŠTĚNSTVO

Opět i zde platí, že správné znění křížovky do uzávěrky přinesené je bodem řádně ohodnocené!
1.
2.
3.
4.

Ten, co vyšetřuje je…
Už za necelých sedm měsíců bude…
Nejkrásnější měsíc v roce je… 
Příjmení nejslavnějšího literárního
detektiva je…
5. Tábor v roce 2011 se jmenoval…
6. Detektiv, který nám zadává úkoly, se jmenuje…
7. Sportíkovský časopis se jmenuje…

Puntík

KOMIX

Puntík
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