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NEJBLIŽŠÍ AKCE:

ÚVODNÍ SLOVO:
Milí čtenáři,
Školní rok je za námi. Možná ještě ne
oficiálně, ale přeci jen, už je to „za pár….“
Tuším, že už je proto většina z vás naladěna
na prázdninovou vlnu. Nevím jak vy, ale já
jsem posledních pár dní možná i týdnů ve
škole byla vždy už dávno duchem někde na
prázdninách. Hlavou mi běhaly myšlenky na
to moře volného času, co všechno s ním
provést a samozřejmě těšení na tábor bylo
v plném proudu.
V tomto posledním čísle Tamsemníku
letošního školního roku se krom jiného ještě
na chvíli ohlédneme nad prožitými časy, než
konečně vplujeme do snad slunných dní
prázdninových (letní déšť podle mě také není
k zahození.. a co teprve bouřky! ).
Přeji vám co nejkrásnější prázdniny pokud
možno bez úrazů, jestli o ně nestojíte a užijte
si vše, co vás potká a hlavně tábor!

Lenka

UZÁVĚRKA 12. čísla
je 2. 10. 2016

17. 6. – 6. 8.
2016
V TOMTO ČÍSLE:
OHLÉDNUTÍ ............................. 2 – 8
TEST PILNOSTI SPORTÍKA........ 8 – 9
KŘÍŽOVKA...................................... 9
VÍŠ, ŽE…?............................. 10 – 11
DOMÁCÍ ZMRZLINA .................... 12
STRÁNKA SLÁVY .......................... 13
KOMIX ......................................... 14

Do té doby můžeš svou tvorbu poslat na
mail redakce (redakce@sportici.info)
nebo osobně předat někomu z vedoucích.
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Pomoc s Tamsemníkem je ceněna a proto i řádně odměněna. Nevíš-li coby, neboj se zeptat.
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INFOUN HLÁSÍ!
Všichni seděli tiše a natěšeně čekali. Po
chvíli se s vrzáním otevřela opona. Všichni
vyskočili ze svých míst a začali nadšeně
tleskat. Všeobecné stupňující se veselí
vyvrcholilo tou toužebně očekávanou chvílí
v představení. Na scénu konečně přišly
prázdniny!
Tak takhle nějak by mohla dítka školou
povinná čekat na prázdniny, pokud si
představíme svět jako divadlo. Snad se mezi
vámi nenajde nikdo, kdo by uplynulý školní
rok viděl jako tragédii. Pokud by se mezi
vámi i takový přeci jen našel, prohlédni si
pár následujících stránek. Určitě uvidíš, že jsi
s námi prožil spousty fajn chvil. Tamsemník
ti teď totiž shrne všechna dobrodružství, co
nás letos potkala.

SRAZ ODDÍLŮ
2015

CLEAN
UP

18. 9. – 20. 9.
2015

25. 10. 2015

ŘÍJNOVKA V
JINDŘICHOVĚ
HRADCI

VÁNOČNÍ
SCHŮZKA

17. 12. 2015

29. 10. – 1. 11. 2015

SPORTÍKOVSKÉ
VELIKONOCE

25. 3. – 28. 3. 2016

LISTOPADOVKA V
LITOMĚŘICÍCH
UKLIĎME SVĚT

20. 11. – 22. 11. 2015

9. 4. 2016

ZÁPLETKA S
VÁNOČKOU

11. 12. -13. 12. 2015

DYNAMIT
NA VODNÍ
CESTĚ

LEDNOVKA
V OKOLÍ BARRANDOVA

3. 6. – 5. 6.
2016

30. 1. – 31. 1. 2016

ZA SNĚHEM A PÁTRÁNÍM NA HORY!

28. 2. – 6. 3. 2016

HEY! HELP! HLÁSÍ HORAŽĎOVICE

15. 4. – 17. 4. 2016

HORY DOLY V PŘÍBRAMI

13. 5. – 15. 5. 2016
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INFOUN HLÁSÍ!
Letos měla každá výprava něco navíc,
věc, která na čas z našich výprav
vymizela, ale od letošního roku
se k nám zase vrátila. Co to je?

K tomu je tedy fajn, že tu máme to krásné
grafické znázornění výprav v tomto školním
roce, ale přeci jen… kolik z vás si jen podle
názvu vybaví, co se tehdy dělo? A to
nemluvím o těch, co na výpravě nebyli!
Pojďme si tedy připomenout, co jsme na
výpravách vlastně prožili. Na závěr se pak
můžete otestovat, jak moc jste pilní Sportíci!

Výpravová kartička!
U každé výpravy na následujících stránkách
tedy bude i ona, aby si ji mohl prohlédnout i
ten, co na výpravě nebyl.

Hned v září nás čekala výprava, která se do historie oddílu zapsala jako naše PRVNÍ ÚČAST
NA SRAZU ODDÍLŮ (a snad ne poslední). Kdo se těšil, že účastníků bude postupně ubývat a
odjede jen hrstka vyvolených, jak by název akce mohl napovídat, ten nejspíš odjížděl
zklamán, neboť Sraz
oddílů nakonec neměl
s tématikou Hunger
Games vůbec nic
společného. Šlo o
získávání léku na smrtící
infekci, aby nás vojáci
nezakopali. A to se
povedlo (získání léku
samozřejmě, jinak by tu
nebyla tahle písmenka).
Stručně řečeno.
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INFOUN HLÁSÍ!
Tato výprava s velmi
řídkou účastí vedoucích (jen
Puntík a Koudy) měla pro nás
naprosto zásadní význam.
Úspěšně jsme splnili výcvik
detektiva a mohli tak začít
plnit jeho úkoly. Získávat tak
zkušenosti potřebné pro
možnost stát se detektivy.
K čemuž prý máme potenciál
podle zasahujících agentů,
kterým jsme pomohli
k zneškodnění bomby na
začátku školního roku.

Na výpravě si dítka prošla
všeličíms. Na obrázku nejspíš
zkouška „mimiker“ a
schopnosti se infiltrovat
kamkoli... Třeba i na bláznivou
módní přehlídku!

Na této výpravě jsme
ještě nic netušíc narazili na
významnou stopu, která
nás postupně přivedla až
k odhalení velké
zločinecké organizace!
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Procvičili jsme si i naši
nebojácnost ve sklepeních
ubytovny.
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INFOUN HLÁSÍ!
Vánoční chvíle s námi
přijela oslavit hromada
Sportíků! Jak velkých tak
malých. Bylo nás tolik, že
jsme museli jíst

„štědrovečerní“ večeři na
chodbě. Do kuchyně jsme
se už zkrátka nevešli…

Naše detektivní pátrání zločincům šlapalo na
paty, tak se nás pokusili zbavit BOMBA
dárkem. My jsme ale bombu deaktivovali a
odjeli s dalším odkrytým střípkem zločinecké
organizace. Její terorizování okolí bombovými
útoky bude brzy utnuto!

Přestože mnoho lidí jistě v
tento lednový a ledový čas
ulehlo pod peřiny s teplým
čajem, Sportíci nelenili a
zabránili velkému zločinu!
Úspěšně se infiltrovali do
gangu, aby mohli pochytat a
odvést na policii všechny
členy. K tomu se dozvěděli
kde a kdy se sejde velká
zločinecká organizace, jejíž
odhalení byli na stopě.
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INFOUN HLÁSÍ!
Českou detektivní komorou jsme
byli oceněni za chvályhodný
detektivní výkon. Detektiv Žak
Kluzó byl s námi natolik spokojen,
že nás uznal schopné vykonávat
detektivní práci samostatně a
ukončil naši spolupráci v jeho
detektivní kanceláři.

Sportíci přestrojeni za členy gangu ve skupinkách
M.A.M.K.M., Black Rude Unicorns, Ženy v černém a Drsní
bonbónci dokázali zamezit řádění jedné
z nejnebezpečnějších zločineckých organizací v ČR!

Za ukončení existence zločinecké
organizace jsme dostali vypsanou
peněžní odměnu. Tu jsme spolu
s penězi vydělanými za zakázky
v detektivní kanceláři dali na
charitu.
Hory vyhrály Ženy v černém
(Jáchym, Bety, Vendy, Jolča)

Kontaktoval nás známý
Žaka Kluzóa, že
potřebuje velmi nutně
pomoci.

Byly přestupné velikonoce, takže si kluci a holky vyměnili
role. Kluci polévali a holky běhaly s pomlázkami. Kluci se
připravili dobře. Měli po louce poschovávanou vodu na
polévání. K tomu ráno zamkli holky v domě a boty jim
nechali venku. Takže pak holky lezli oknem.
No prostě když už přestupné, tak pořádné!
6

Věří nám jako schopným
detektivům, ale je
z Ameriky a tam tu
pomoc potřebuje. Museli
jsme se tedy dostat do
Ameriky. Vyzkoušel si
nás, jak na tom jsme se
stavěním železnice a
kovbojským vzezřením,
abychom mohli pod jeho
společností stavět
železnici a tak se dostat
tajně až do Ameriky,
abychom neprozradili
své detektivní záměry.
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INFOUN HLÁSÍ!
Jeli jsme na místo
neštěstí na rozestavěné
trati objasnit útok
indiánů.
Liščí kronika:
„V sobotu ráno jsme šli
chytat vodní breberky.
Našli jsme Splešťuli
Blátivou.“

Liščí kronika:
„Měli jsme zjistit, proč
horníci nepracují a nejsou
v dolech.
Tak jsme šli do místního
hornického muzea, setkali
jsme se s vedoucím, a pak
jsme se projeli hornickým
vláčkem, prošli štolou a
vodním podzemím
přítokem nebo jsme byli ve
strojovnách. Vše se zdálo
v pořádku.“
7
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INFOUN HLÁSÍ!
Liščí kronika:
„Jeli jsme tramvají na
zastávku: Na Knížecí. Hned
se vyskytly problémy –
Puntík projevila své
dospělé chování a v rušné
diskusi jela až na Anděl.“
CVAKNUTÍ:





Týna s Peckou
Jáchym a Milda
(za So 2x)
Puntík a Piškot
Jáchym, Vašek, Koudy
Mildy (Ne 2x)

VÝPRAVY:
U každé výpravové kartičky (viz výše) máš okénko s možností ano/ne (Ano = účast/Ne =
neúčast). Zaškrtni si, jestli ses dané výpravy účastnil nebo ne. Za každé ano si počítej 1 bod.
…
(Počet výprav, kterých ses účastnil:)

SCHŮZKY:
A TĚLOCVIČNA:
(v každém sloupci zaškrtni jen 1 pole)

DALŠÍ AKCE :
(postup stejný jako u výprav)
ANO / NE

Ukliďme svět (říjen 2015) …….…
Vánoční schůzka ………………..……
Ukliďme svět (duben 2016)……..

Byl jsem na každé! …………………….

(6b)

Jednu, dvě jsem prošvihl/a… …….

(4b)

Většinou jsem byl/a. ………………..

(3b)

Občas jsem zašel/zašla. ………….…

(2b)

Jednu dvě jsem stihl/a. …………….

(1b)

Em… Cožeto? …………………………..

(0b)

BODY SEČTENY?
8
Výsledky jsou na další stránce.
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LUŠTĚNSTVO

SPORTNÝ VZORNÍK

SNAŽIVÝ OBČASNÍK

NÁVŠTĚVNÝ VZÁCNÍK

Oddíl tě zdá se baví a je jen
málo chvil trávených se
Sportíky, které si necháš ujít
(jestli vůbec). Když někomu
něco unikne, jsi mezi
prvními, koho se ptá. Je-li
totiž mezi Sportíky někdo,
kdo má přehled o tom, co se
v oddíle děje, jsi to dost
možná právě ty!

Do oddílu chodíš rád, jen se
občas najde něco, co je
prostě důležitější a vůči čemu
toho Sportíka oželíš. Což je
pochopitelné, občas to tak
člověk má. Jen bacha, aby to
čemu dáš přednost před
Sportíkem, nesklouzlo na
válení se na gauči a čučení na
telku.

Letos jsme byli rádi, když
jsme tě tu a tam zahlédli. Že
bys měl spoustu jiných
zájmů, ke kterým se Sportík
vejde jen občas, jestli vůbec?
Nebo, že by letos převládla
lenost? Nebo tě to s námi
prostě nějak nebere? Posuď
sám. Příští rok tě určitě rádi
uvidíme častěji. 
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA

MEDVÍDEK KOALA

VÍŠ,

má úplně stejné otisky
prstů, jako člověk.
Těžko se odlišují i pod
mikroskopem.

ŽE…

 ŽIRAFY spí jen 20 - 30 minut denně, a to ještě ve stoje
a po kouscích během dne.
 Čistí si uši vlastním (až půlmetrovým) jazykem.
 Žirafí mládě po porodu spadne z výšky téměř dva metry,
bez následků!
 I přes obří délku krku je žirafa příliš krátká na to, aby
dosáhla hlavou na zem. Aby něco zvedla ze země, musí
pokleknout a směšně roztáhnout přední nohy.

CVRČEK má uši pod koleny.
STEGOSAURUS
byl přes devět metrů .
……dlouhý, ale měl
………mozek o
…….......velikosti
…………...vlašského
……………...ořechu.

.

Ve skutečnosti netušíme, jakou
barvu měli dinosauři. Filmaři si
prostě vymýšlí, nic jiného jim ani
nezbývá.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA

PLEJTVÁK OBROVSKÝ
Za jeden den bez problémů spořádá tři tuny žvance (a pak vydrží nejíst i půl roku).
Jeho jazyk váží více než dospělý slon a srdce je stejně velké jako malý automobil.
Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk.
Těchto tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě…

Mohou vydržet bez jídla i půl roku.
(Zaznamenaný rekord byl 15 měsíců.)
Žralok také cítí kapku krve na
vzdálenost více než jeden kilometr.
Je to jediné zvíře, které nikdy
neonemocní. Je imunní vůči všem
druhům chorob včetně rakoviny.

(Zroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru)
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SPORTÍK ŠIKULA

SUROVINY:
 500 g PŘEDEM
ZMRAŽENÉHO ovoce
(můžou být jahody,
broskve, lesní směs,
meruňky, …)

Blíží se léto, a to je čas na zmrzlinu!
Pro všechny, kdo by si ji letos chtěli
zkusit vyrobit sami, tady máme
recept na domácí ovocnou
zmrzlinu, kterou vyrobíte během
chvilky.

 2-3 lžíce cukru – podle
chuti

 Jeden kelímek zakysané
smetany

POSTUP:
Všechny suroviny dejte do mixéru se sekacím nástavcem. Mixujte na plné
obrátky, dokud nevznikne mražený krém – asi minutu. Pokud se směs nechce
spojit do krému, zastavte na chvíli mixér a směs zamíchejte pomocí stěrky,
nebo můžete přidat pár lžic mléka, ale ne moc, jinak nebudete mít zmrzlinu, ale
koktejl. Podávejte ihned, pokud zmrzlinu zamrazíte, přestane být krémová

Dobrou chuť 
Puntík
12

23. 6.
2016

11. číslo

T A M S E M N Í K – časopis oddílu Sportík

INFOUN HLÁSÍ!

Rok se s rokem sešel a nastal opět čas, kdy je potřeba udělit pár ocenění.
Jistě, velké uznání si zaslouží každý, kdo došel přes veškeré dobroty i
nedobroty do chvil nynějších a s úsměvem na tváři. Jsou tu ovšem i tací,
kteří se vyznamenali něčím na víc. Tím jest jejich snaživost.
Po celý rok se družinky i jednotlivci snažili podávat co nejlepší výkony při všelijakých
soutěžích, nástrahách zločineckého světa nebo v nedávné době při stavbě železnice
skrz americkou krajinu divokého západu. Čí celoroční výkony můžeme prohlásit jako
NEJ se dočteš o pár řádků níž.

1. Á Ň A

1. místo:

LIŠKY

2. MILDA, VERČA
3. PIŠKOT

2. místo:

VYDRY

4. EVI
5. BETY

3. místo:

VLCI

(ostatní umístění pod 1. pětkou bude na
našich webovkách – www.sportici.info)

Lenka
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KOMIX

(Zdroj: http://wsetko.blog.cz/rubrika/garfield-komiksy a
http://www.catpet.estranky.cz/clanky/garfield-komix.html)
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Puntík

