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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
Jak jste si nejspíš už mohli
všimnout, tábor už je nějaký ten čas za námi a robátka školou povinná opět
každý týden tráví pár radostných chvil ve škole.
Někteří by to nazvali jako
velmi nepěkný čas, ale
smutnit netřeba. Právě
+ začíná další
naopak. Vždyť
rok pln všehos, co tak rádi
máme! Čekají nás schůzky
a výpravy se spoustou legrace a s různými dobrodružstvími. Co nevidět tu
budou Hory se svým sněhovým blbnutím, lyžováním a koulováním. A je toho ještě mnohem víc, na
co se těšit. Takže nahoďte
úsměvy a užívejte právě se
zbarvující podzimní svět.

Lenka

UZÁVĚRKA 10. čísla
je 1. 11. 2015

9. číslo

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Pohádkový les (10. 10. 2015)
Říjnová výprava (29. 10. – 1. 11. 2015)
Listopadová výprava (20. 11 – 22. 11. 2015)
Vánočka (11. 12. – 13. 12. 2015)
Zdobení stromečku – vánoční schůzka (17. 12. 2015)
Lednová výprava (29. 1. – 31. 1. 2016)

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Pár NEJ z letošního tábora
TÁBOR 2015 – Bradavice
Hvězdné žvatlamo
Info v kostce
Papírový hříbek
Zatmění měsíce
Mix tváří
Komix

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

Chceš přispět, ale nevíš čím nebo jestli vůbec? Neboj se to s námi probrat .
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Pár


z letošního tábora

NEJvětším lazarem letos byl Milda. (Pilně se o tento titul snažil za své
přítomnosti na táboře, až si ho při neúmyslném pokusu proběhnout
stromem či jeho částí zasloužil.)

NEJvětší vedra za jistě dlouhou
dobu spalující louku souvisí i s dalším Nej.

NEJvyschlejší potok, co kdy snad byl, byl zažit na
tomto táboře. V jednu chvíli dokonce přestál téct úplně!
(Naštěstí šlo jen o posledních pár dní.)



NEJvíc Skokanů zelených kdy spatřených v potoce. (Díky čemuž
se nejspíš stal potok často vyhledávaným odpočinkovým místem
malých robátek.)



NEJlépe se umístily
v táborovém bodování LIŠKY.




NEJčastěji užívaná věta: Ty vosy už mě fakt štvou!
NEJkouzelnější tábor! (Byla tam spousta kouzelnických hůlek, kouzlaovládajících profesorů, kouzlazkoušejících studentů, prostě spousta kouzel… Jsme byli přeci v Bradavicích! Více o dobrodružství tam se odehrávajícím se dočtete o stranu dále. )

Lenka
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Čím si Sportíci prošli v letos navštíveném světě čar a kouzel? S jejich dobrodružstvími a
strastmi se můžete seznámit nebo si je připomenout v následujících pár řádcích.
 ČOKOLÁDOVÝ ODJEZD
V neděli 19. 8. se Sportíci sešli před misijním střediskem, odkud se měli vydat na
cestu do školy čar a kouzel v Bradavicích.
Do Bradavic nás dovedl sám jejich ředitel –
Albus Prófál, který nás také hned ve vlaku
naučil první kouzlo – Accio čokoládová
žabka.
Protože se nám zkoušky do Bradavic
v dubnu moc nepovedly, museli jsme je
hned druhý den tábora opakovat. Tentokrát se nám už dařilo lépe a hned večer
jsme byli rozřazeni do kolejí – Vlkospáru,
Liškovíru a Vydrozelu. Takové štěstí ale
neměla Morga, která také přijela složit
zkoušky, ale neprošla psychotestem – prý
měla moc morbidní odpovědi. Morga odešla s křikem a nadávkami a my začali tušit,
že nám to jen tak neprojde.

rást. Takových artefaktů bylo na škole celkem pět, každý vypadal jinak a měl ho jiný
profesor, ale všechny měly velkou magickou moc a měly pomoct studentům lépe
zvládnout nesnadné začátky učení kouzel.
Naše podezření se potvrdilo další noc,
když k nám přišla Morga s Mozkomorem,
kterého vyvolala pomocí artefaktu. Profesorům se jen taktak podařilo je zahnat
pomocí Patrona, ale pro jistotu jsme se i
my začali učit ho vyvolávat.

 POHÁR TŘÍ KOUZELNÍKŮ
 MORGA ZLOBÍ
Když se o pár dní později ztratil profesorce
Punktorové její artefakt (hůlka se soškou
sovy) hned nás napadlo, kdo ho mohl uk-

Mezitím byla vyhlášena soutěž o Pohár tří
kolejí, který se každá kolej snažila získat.
Všichni se pilně učili levitovat a kouzlit
neverbálními zaklínadly, byli jsme si u Ollivandera pro kouzelnickou hůlku, lovili
kouzelné tvory do našich zvěřinců a vařili
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lektvary. Ale postupně se útoky Morgy
stávaly čím dál častějšími, až se jí podařilo
získat pro sebe všechny artefakty.
 HARRYHO KOUZELNÉ RUČIČKY
Na radu dávného kouzelnického hrdiny
Harryho Pottera jsme otevřeli komnatu
nejvyšší potřeby. Získali jsme z ní zlodějské
ručičky a vydali se překvapit Morgu přímo
při vyvolávání Mozkomora. Pomocí zlodějských ručiček jsme jí ukradli artefakty, které měla rozestavěné okolo sebe a Prófál jí
pak při magickém souboji sebral i poslední
– hůlku. Mozkomoři tak Morgu přestali
poslouchat a sami ji odvlekli do Azkabanu.
Jako odměnu za pomoc Bradavicím potom
mohl každý Sportík jít do bradavického
trezoru v Gringottově bance a vybrat si
cenu.

Byl předán i Pohár tří kolejí – vyhrál ho
Liškovír, na druhém místě se umístil Vydrozel a na třetím Vlkospár. Zbytek tábora
už jsme pak jenom balili, loučili se
s naprosto vyschlým potokem a v sobotu
8. srpna jsme se všichni šťastně vrátili do
Prahy.

Puntík

HVĚZDNÉ ŽVATLAMO
Naše zbrusu nová občasníková rubrika Hvězdné žvatlamo vám přiblíží prostřednictvím rozhovorů všelijaké osobnosti. Nyní si můžete přečíst jak někteří z bradavických profesorů
odpovídali na tyto dotazy:
1.
2.
3.
4.

Před prvním odjezdem do Bradavic jste se nejvíce těšil/a na co?
Jaké jste si s sebou vezl/a zvířátko?
Stal se vám někdy nějaký průšvih v Bradavicích?
Jak jste prožíval dobu za Voldemorta a jeho Smrtijedů?

ALBUS PRÓFÁL
1. Rodiče o Bradavicich hodně vyprávěli, takže jsem se těšil na to,
že tam uvidím to, o čem vyprávěli: Jezero, Velká síň, temný les, ...
2. Jako malý jsem choval křečka, ale moc se mu
nevedlo. A v Bradavicích jsem pak
měl sovu. No, a teď mám svého Fénixe.
3. No, průšvih ani ne, protože na něj profesoři nepřišli. Ale zkoušeli jste někdy metamorfovat svoje koště za
letu tak, aby vypadalo jako drak?
4. Byl to temný čas pro všechny, ale vždy je potřeba vidět to světle a udržet si to ve své mysli. Spolu s bratrem se
nám to podařilo.
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SALVATORE VAJDA
1. Přece na to až najdu Tajemnou komnatu! Jako malí čarodějové jsme
se potulovali po bradavicích a neustále se slepě snažili najít tuto
skrytou studnici dobrodružství. Dnešní mladí kouzelníci jsou však spíše na famfrpál a to tajemno je
tak nebere…

2. Slůně s dvěma choboty. Bohužel, jeho troubení,
které bylo dvakrát hlasitější než troubení typického
slona, výrazně rušilo obyvatele Bradavic, a tak se jej musel
ujmout Pajgrid, který mu našel místo v magiorchestru.

3. Když jsem byl malý, tak jsme ještě s pár dalšími studenty měli hlídku a usnuli jsme v jídelně pod várnicí, naštěstí ten večer Bradavice nic neohrožovalo, jen se tudy prohnalo stá
.do splašených jednorožců, které však nezpůsobilo žádné
větší škody .

4. V celku poklidně, vycestoval jsem totiž za svými příbuznými kouzelníky do Španělska a pomáhal
jsem Bradavicím a Prófálovi zvenčí, nechal jsem tam posílat zásoby.

MINERVA PUNKTOROVÁ
1. Na Prasinky - jedinou celočarodějnou vesnici v Anglii, kde je snad
víc čarodějných obchodů než na Příčné ulici. Byla jsem zklamaná, když
jsem zjistila, že do Prasinek smí studenti až od třetího ročníku, a tak
jsme se tam se spolužáky několikrát vydali potají.
2. Jako malá jsem měla salamandra. V létě to
bylo trochu nepraktické zvíře, ale to v zimě vynahrazovalo teplo z jeho ohně, které se vždy hodilo při dlouhých
přechodech mezi bradavickými budovami.
3. To bylo v den mých zkoušek NKÚ. Na poslední chvíli
jsem se učila pár kouzel a ani jsem si nevšímala toho, že si zaklínadla opakuji nahlas. Ani nevím, kolik studentů se ten den
nemohlo dostavit ke své zkoušce, protože leželi na ošetřovně
se štípanci od včel, rukama jako kedlubny nebo bez kostí.
4. Hned po nástupu Toho, jehož jméno už
smíme vyslovit, jsem začala vytvářet
průchod do paralelního vesmíru, ve kterém by Voldemort neexistoval a lidé z
našeho vesmíru by se tam mohli ukrýt.
Tento jiný vesmír mě vcucnul do sebe.
Ukázalo se, že jde o podivný svět plující
vesmírem na hřbetech čtyř slonů stojících na obří želvě. Když se mi podařilo
najít cestu zpět, Voldemortova vláda byla už těsně před koncem.
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INFO V KOSTCE

SRAZ ODDÍLŮ
Ve dnech 18. – 20. 9. 2015
jsme se poprvé účastnili srazu oddílů. Byla to super nová
zkušenost a snad pojedeme i
za rok. Do příště ale máme
úkol. Vymyslet si pořádný
sportíkovský pokřik. Zatím
náš narychlo sesmolený pokřik zní: Jídlo! 

POHÁDKOVÝ LES
Tento víkend (jde o den 10.
10. 2015) se koná tradiční
akce s mnoha kouzelnými
bytostmi.
Děti si užijí spousty legrace
při plnění všelijakých úkolů.
Pokud nebudete mít co dělat, přijďte se podívat.

BOMBA!
Na Barrandově se 24. 9. 2015
objevila bomba! Sportíci zasahujícím agentům pomohli
s jejím zneškodněním. Po
telefonátu s agentkou vyšlo
najevo, že by rádi naše dovednosti využili. Jestli si to
nerozmyslí, se dozvíme po
setkání s detektivem.

CLEAN UP
NEZAPOMEŇTE, že už 25. 10.
2015 se koná tradiční uklízecí
akce Clean-up. Tak ať se sejdeme v pořádně hojném
počtu. Je to přeci pro dobrou
věc! 
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SPORTÍK ŠIKULA

PAPÍROVÝ HŘÍBEK
I když se to nezdá, podzim už je tady, a protože letos
nás moc hub v lesích nečeká, můžete si zkusit vyrobit
svoje. K jídlu sice moc nebudou, ale o to déle vydrží
na ozdobu 

1. Nejprve si připravte
šablonku hříbku podle obrázku (a klidně i větší), kterou
překreslete na barevný papír – 6x
hříbek a 12x klobouček. Klobouček nalepte z obou stran
každého hříbku. Pro hříbek vyberte světlejší odstín hnědé
a pro klobouček tmavě hnědou.

2. Vystřihnuté hříbky položte na sebe, všechny
vrstvy srovnejte a přehněte napůl tak, aby vznikla
středová rýha. Středovou rýhu prošijte kancelářskou
sešívačkou.

3. Všechny vzniklé lupínky hříbku rozložte a hříbek hotový. Nakonec vystřihněte kolečko
z barevného papíru jako podložku, na kterou nalepte tavnou pistolí mech. Do mechu přilepte hříbek a
máte hotovo (viz horní obrázek).

4. Mech můžete ozdobit ještě šípky, listy,… fantazii se meze
nekladou a za nejkrásnější hříbek vyhlašujeme odměnu
třech bodů do bodování jednotlivců!
A zároveň vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější a nejoriginálnější
zvířátko z kaštanů za sladkou odměnu!

Hezký podzim 
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NAUČNÝ KOUTEK

Pohled, který není zrovna častý, se
mnohým z nás naskytl 28. září 2015. Nejenže šlo o úplněk, kdy je měsíc u Země
co nejblíže to jde. Dokonce se konalo
ÚPLNÉ zatmění měsíce!
Tři dny před začátkem října mělo možnost mnoho lidí v České republice sledovat zarudlý jasný
měsíc. Tím „mnoho lidí“ myslím těch pár nadšenců, kterým nevadilo si hodně brzy přivstat
nebo dokonce nejít spát vůbec či ty, kteří měli to
štěstí a pohled na měsíc jim nezakrývaly mraky.
Ať už lidé byli v hvězdárnách, doma u svých dalekohledů nebo jen u svých zraků, každý z nich
mohl za své nadšení pro krásu světa být odměněn fascinujícím pohledem.
Od 3:07 jsme mohli sledovat částečné zatmění,
ktéré do úplného přešlo někdy kolem 4:11. Úplné zatmění nás opustilo v 5:23 a nakonec i částečné zmizelo někdy v 6:27.
Krásně jasný a zářivý měsíc dík své pozici nejblíže
Zemi jsme mohli vidět v 3:45.

A co, že je to vlastně to úplné zatmění? Jde o jev,
kdy měsíc vstupuje do úplného stínu Země. Ano,
úplného. Když je měsíc jen v polostínu, nevšimneme si prakticky ničeho. Když ale vstoupí svou
částí do úplného stínu, nastane částečné zatmění. Je-li měsíc v polostínu celý, pak jde o úplné
zatmění. To je ten stav, kdy se Měsíc zbarví do
ruda na necelé dvě hodiny. Na rozdíl od zatmění
Slunce, které je vidět jen na určitém místě, jde
pozorovat Měsíc z jakéhokoli místa na planetě,
kde je ještě nad obzorem.
Mezi lidmi se šíří zvěsti, že kombinace úplného
zatmění a velké blízkosti Měsíce vůči Zemi nevěští nic dobrého. Právě naopak. Prý má být opět
konec světa a bůh ví jaké ještě hrůzy. Jestli je to
stejně pravdivé jako věštby na rok 2012, tak se
bát nemusíme.
Další možnost shlédnout měsíční divadlo budeme mít v České republice zase až v roce 2018,
konkrétně 27. července.

NAUČNÝ KOUTEK
FÁZE MĚSÍCE
Měsíc zajímá lidi už po mnoho a mnoho let. Dříve se střídání měsíčních fází užívalo
jako jednotka pro měření času. Měsíční kalendář je dokonce dodnes používán Muslimy a Židy. A co ty znáš fáze měsíce? Pokud ne, určitě si pořádně prohlédni obrázek.
Kdo ví kdy se ti to bude hodit? 

VLIV

MĚSÍCE

„Obnažte svá ňadra pod noční oblohou při přibývajícím Měsíci - podporuje to jejich růst.
Nehnojte na zahradě při dorůstajícím Měsíci - země v té době špatně přijímá tekutiny.
Posaďte se za úplňku holou zadnicí do čerstvě vyorané brázdy - zbavíte se tak hemeroidů.“
lidová rčení
Určitě znáte i další všelijaká přísloví o vlivu
měsíce na člověka. V některých z nich se jistě
bude vyskytovat slůvko vlkodlak, že?  Mohli
bychom tu sepsat různé teorie o vlivu měsíce a
rozebrat jejich pravdivost. Bylo by to nejspíš
zajímavé čtení, ale nejspíš ne moc krátké. Pro-

to zde jen vhodím možnost zamyšlení nad
jedním z prokázaných vlivů měsíce na zem. My
jakožto obyvatelé vnitrozemského státu nemáme možnost sledovat tento jev jako lidé v
přímořských oblastech. Určitě ale víte o čem
píši, že? Pro první tři vymyslitele – bod!

Lenka
Čerpáno z: http://mesic.astronomie.cz/
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VESELE NEBO TĚ KYSELE

Že se vám morseovka nehodí? Že jí normálně nikde nevyužijete, tak proč se snažit o
získání morseovkového umu?
Pokud jsi jedním z těch, co
vlastní podobné myšlenky,
teď na to nejspíš doplatíš.
Abys totiž zjistil identitu zmixovaných tváří tvých milovaných vedoucích, budeš muset
své čtení morseovky trochu
procvičit. 
(Kdo se vám líbí nejvíc?)
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KOMIX

