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NEJBLIŽŠÍ AKCE:

ÚVODNÍ SLOVO

Ahoj,
dny i měsíce utíkají a Sportíci už skoro zapomněli, co
je to Tamsemník. Redakce
se mooc omlouvá a doufá,
že už bude jenom lépe.
Ovšem doufat jen nestačí,
proto na vás chystáme cos,
co by na Tamsemníkově
četnosti mělo+ přidat!
Oč jde? Na to jistě přijdou
účastníci letošního tábora.
Ten už se k nám blíží mílovými kroky. Vsadíme krky
všech z redakce, že bude
naprosto kouzelný. Také
už se tak těšíte?

8. číslo

Červenec – TÁBOR (19. 7. – 8. 8. 2015)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
DO HOR - LEDNOVKA ................................................................... 2
MORAVSKÁ BOUDA ............................................................... 3 – 4
ČAHU A HUTTO ...................................................................... 5 – 6
RÉBUSY ......................................................................................... 6
VELIKONOČKA .............................................................................. 7

Mějte se krásně a skládejte básně,

VESELE NEBO TĚ KYSELE ............................................................... 8

Vaše Redakce

ŠIFRA „OD ZAČÁTKU A OD KONCE“ ............................................. 9

PS: Heslo zní: Růžokrálík!

UZÁVĚRKA 9. čísla
je 17. 9. 2015

HARMONIKOVÁ ZVÍŘATA .......................................................... 10

Do té doby můžeš svou tvorbu poslat na
mail redakce (redakce@sportici.info) nebo osobně předat někomu z vedoucích.
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8. číslo

INFOUN HLÁSÍ!

V sobotu 17. ledna jsme se ráno sešli
před Billou. Počasí sice nebylo ideální,
ale Sportíci byli odhodlaní Čahuovi
zhatit plány a získat z archivu informace, které potřeboval, dříve než on.
Vlakem jsme dojeli do Loděnice u Berouna a pokračovali pěšky po papírcích. Přes zablácené cesty a spoustu
šifer a map se nám nakonec podařilo
získat všechny informace, a navíc ještě
papír s názvy třinácti různých zvířat.
Na další schůzce jsme se z knížky
dozvěděli, že na papíře se zvířaty je zašifrováno místo s dalším archivem, a tak jsme začali sbírat
indicie. Poslední schůzku před horami jsme nápis konečně rozluštili: MORAVSKÁ BOUDA.

A pár fotek z akce:

Puntík
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INFOUN HLÁSÍ!

V únoru tohohle roku o jarních prázdninách jsme se vydali na hory. Už tradičně nás přivítala
Moravská bouda. Bouda ve Špindlerově Mlýně s nadmořskou výškou 1225 m. n. m. Za ten týden jsme toho ale stihli mnohem víc než jenom lyžovat nebo běžkovat.
„Oblečte se, jdeme ven“ a tak se také stalo.
Pár hodin jsme si hráli venku ve sněhu, norovali, zahrabávali se a
stavěli iglú, až se všichni
unavili.

Už první den, když jsme vylezli celí rozlámaní
z autobusu, jsme se měli na co těšit. Bylo
nádherně a my jsme
nasadili běžky a ty dva
kilometry k chatě jsme
ťapali na nich. Přestože na nich spoustu lidí
stálo úplně poprvé,
nebyl to nijak veliký
problém.

Na vynikající večeři
jsme znovu nabrali síly,
které jsme potřebovali
na večerní hru. Tou
bylo hádání pohádek.
Jeden ze družinky vždy
kreslil nějakou pohádku
a ostatní ve družince
museli uhádnout, o co jde.

Poté jsme všechny
naše věci vytáhli až
nahoru na půdu a každý si našel nějaké své místečko na spaní. Po
ubytování se a najezení se byl vydán povel

Kdybych tu takhle měla vypisovat každý den, bylo by to na
dlouho a asi by vás to ani nebavilo. Proto jenom takový
souhrn: Přes den jsme chodili na běžky, na lyže nebo
snowboardy nebo
blbnout do sněhu.
Na běžkách to
všichni
zvládli,
něco se i přiučili.
Na lyžích a snowboardech udělali veliký pokrok, kdo neuměl, naučil se,
kdo uměl, naučil se líp :D. No a blbnutí ve sněhu? To se
nikdo učit nemusel, to všichni uměli na výbornou. Jeden
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8. číslo

INFOUN HLÁSÍ!
den (tzv. kritický) jsme točili videa. Každá družinka
si vymyslela a natočila video, tentokrát to byly
zprávy. Po večerech jsme chodili za archivářem,
který nám vždy zadal úkol, a když jsme ho splnili,
tak dal vítězný družince indicii, která nám měla
pomoci porazit Čahua a Hutta. Jak to s nimi dopadlo se dozvíte v dalším článku.
A co vyhodnocení hor? Jak si vedly družinky? A jak
dopadl biatlon (trasa na běžkách, kde po cestě
potkáváte vedoucí, které musíte trefit, abyste
mohli jet dál)? A slalom? Tak postupně. Hru o svitky, jak se celé horské klání nazývalo, vyhrály
lišky, druzí byli vlci a na třetím místě skončily vydry. No a biatlon a slalom se dělily na více kategorií. Biatlon na mladší a starší a slalom na lyže
(mladší a starší) a snowboard. V biatlonu (mladších)
na třetím místě skončil Piškot, druhý byl Ondra a
nejlepším se stal Maty. V biatlonu (starších) se jako
třetí umístil Milda, druhá Týna a na prvním místě
stanul Jáchym. A slalom? V kategorii mladších třetí
místo vybojoval Jenda, druhá byla Piškot a na prv-

ním místě skončil Ondra. V kategorii starších
bylo pořadí následující: třetí Mates, druhý
Milda a první (zase) Jáchym. A protože snowboardistů bylo málo, tak se dával jen jeden
diplom a to Pecce, za první místo. Ostatní si
bohužel nepamatuju . Všichni se snažili a
všichni si zasloužili nějaký diplom. Další den
jsme s dobrou náladou a žaludky plnými sladkostí (za výhry) vyrazili domů.
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Čahu a Hutto. Dva čarodějové, kteří chtěli ovládnout svět a všechny zavřít do jakési knihy.
Jak jsme je vlastně našli? A jak to s nimi dopadlo? Tady máte krátký report posledního
půlroku.
V září jsme našli záhadnou knížku. Nevěděli jsme
k čemu je a proč je v ní napsáno, že někdo jménem Čahu potřebuje pomoci. Když jsme se do ní
podívali další schůzku, zjistili jsme, že do ní něco
přibylo. Už jsme věděli, že Čahua do knihy zavřel
jeho bratr (jak jsme později zjistili, jmenoval se
Hutto) a dokonce jak Čahuovi pomoci ven. Zářijová výprava byla tedy taková záchranářská, ale
když se nám povedlo Čahua dostat ven, akorát se
nám vysmál a utekl.
Tím naše dobrodružství neskončilo. Do knihy
přibývaly nové a nové zprávy. Byly to Čahuovy
myšlenky. Chtěl se pomstít Huttovi, a proto ho
hledal. Zjistil, že je poblíž Semil a tak se tam vydal. Následovali jsme ho, protože jsme chtěli
zabránit tomu, aby Huttovi ublížil. Sledovali jsme
ho, a když se setkal s Huttem, vyčkávali jsme,
připraveni zasáhnout. To co jsme ale slyšeli, jsme
opravdu nečekali. Hutto mu řekl, že když se spojí,
mohou spolu ovládnout celý svět tím, že všechny zavřou do knihy. Čahu se k němu tedy přidal.
K tomu, aby mohli ovládnout mysli lidí, potřebovali něco, co nazývali Artevěz. Pro jeho získání museli projít stezku světla. Rozhodli jsme se, že to najdeme dříve a taky se nám to povedlo. Alespoň jsme si to mysleli. O to víc nás překvapilo, když druhý den v knize bylo napsáno,
že oni dva získali Artevěz. Říkali jsme si: „Jak to? Vždyť ho máme my?“ Pak začaly do knihy
přibývat duše lapených lidí. Malér. Bohužel jsme nevěděli co s tím.
V prosinci jsme jeli na Vánoční výpravu.
Cestou na chatu jsme potkali zvláštního
obchodníka, který se nám snažil prodat
nádherné krystaly. Neodolali jsme a po
dlouhém sjednávání ceny si je několik
vedoucích koupilo. To ale neměli dělat.
Krystaly je totiž v noci začaly ovládat a
oni odešli na protější louku, kde dělali
zvláštní věci, jako třeba že se z ničeho
nic začali točit a na nic nereagovali. Naštěstí jim je děti strhly a dokonce zjistily,
že za tím stojí Čahu s Huttem.
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Bráchové chtěli zjistit, jak je možné, že to
přestalo fungovat. Čahua napadlo, že to mohli
být ti, co ho zachránili (tím myslím nás). Víc by
mohli zjistit v archivu. Tam jsme se ale dostali
opět první a vše, co by je mohlo zajímat, jsme
vzali. Taky jsme tam našli jeden zvláštní papír.
Když se nám ho po čase podařilo rozluštit, zjistili jsme, že je tam napsáno: Moravská bouda.
Moravská bouda - další archiv. Chtěli jsme
zjistit jak svět před Čahuem a Huttem zachránit. Každý večer jsme chodili za archivářem a
on nám dával svitky. Získali jsme krev jednorožce, která nás měla ochránit před magií. A pak
nadešel ten večer. Bratři měli zrovna obřad, kde by se jim podařilo zavřít nás do knihy. To
jsme jim překazili a zároveň jsme zavřeli my je. Knihu jsme poté zničili a mysleli jsme si, že se
nám je navždy podařilo zavřít a že tím celé dobrodružství skončilo.
Opět omyl. Po horách nám přišel dopis,
že jsme pozváni na soud. Prý jsme bez
dovolení použili kouzlo uvěznění a dokonce jsme zabili dva čaroděje. Hrozili
nám i Azkabanem. Když jsme na soud
přijeli, vysvětlili jsme situaci a oni nám
řekli, že se tedy můžeme pokusit udělat
zkoušky do školy kouzel. Když se nám
podaří, do Azkabanu nepůjdeme. První
pokus nám nevyšel, naštěstí máme ještě
jeden, tak snad se nám podaří.

Klíště

LUŠTĚNSTVO

Rébusy skrývají názvy pěti
zvířat, vyluštěte je, a dostanete dva body do bodování
jednotlivců. Pokud nemůžete
na jeden přijít, nezoufejte, za
čtyři vyluštěné rébusy můžete dostat 1 bod ☺.

Puntík

Klíště
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Chvíli slunce, chvíli déšť, chvíli sníh.
Chvíli léto, chvíli zima. Tak by se dalo
popsat počasí na téhle velikonoční výpravě do Dobříše. A jak jsme si jí užili?
Na tuhle výpravu jsme celkem nečekaně
jeli busem. Za ten víkend jsme toho stihli
celkem hodně. Prohlédli jsme si Dobříš,
obešli jsme rybník, došli jsme do zámeckého parku, kde nás čekal soud – tam
nás dokonce neodsoudili rovnou do
Azkabanu, ale dali nám ještě šanci. Musíme udělat zkoušky na školu kouzel.
Zahráli jsme si fotbal na místním hřišti
(do toho nám začalo sněžit). Upletli jsme
pomlázky, obarvili vajíčka. Zahráli si nějaké hry. Vlci si zavyli na měsíc, protože
byl úplněk. V pondělí kluci dostali od
holek stužky a pak jsme se vydali domů.
Do prvního autobusu jsme se nevešli, a
tak jsme museli pár minut čekat na další.

Klíště
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VESELE NEBO TĚ KYSELE

SMRTKA
Proč má smrtka kosu?
Neumí řídit kombajn.

ZNAČKA
Před školou stojí
značka: Pozor!
Nepřejeďte děti.
Pod ní je připsáno:
Počkejte si na učitele.
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NAUČNÝ KOUTEK

Při tomto způsobu šifrování se text zapisuje tak, že se píše střídavě od začátku a od konce.
Pozor na písmeno CH, protože toto písmeno je touto šifrou považováno za dvě rozdílná písmena C a H.
Při šifrování si rozpočítáme místo pro celou šifru a šifrujeme tak, že na začátek zapíšeme
první písmeno. Na konec pak druhé písmeno. Třetí písmeno šifrované zprávy napíšeme na
druhou pozici. Jako předposlední písmeno zapíšeme další písmeno zprávy.

Například slovo ZELENINA zapíšeme takhle:

Tahle šifra má ale i druhou variantu, druhé písmeno se nemusí psát na konec ale doprostřed
a čtvrté potom za něj, jako tady:

Z

L

N

N

E

E

I

A

1

3

5

7

2

4

6

8

A teď soutěž: první tři Sportící, kteří zvládnou vyluštit tyhle dvě věty, dostanou dva body
do bodování jednotlivců! ☺

1. BZPJDMNTBROÁAEEEOOR
2. GAUUUVBDJOTOERTLJDAOYSUVJ

Puntík
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SPORTÍK ŠIKULA

POSTUP:
Vytvořte podle obrázku několik barevných harmonik:

Vytvořte k harmonikám z barevného papíru těla, křídla, tykadla, jak budete
chtít, fantazii se meze nekladou ☺ Pár inspirací máte na obrázku:

A jako vždycky, svoje výtvory přineste na schůzku nebo vyfoťte a pošlete na náš
mail, nejoriginálnější výrobky odměníme ☺
Puntík
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