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SLOVO ÚVODEM

Milí Sportíci,
máme tu 15. číslo Tamsemníku a s ním i spoustu novinek. Můžete se těšit na návod na
lehký vegtariánský burger od Helmuta, zjistit překvapivá fakta o Mari a Ondrovi Č. nebo se
zapojit do tamsemníkové soutěže O nejlepší řeřichu! a spoustu dalšího. Přejeme hodně
zábavy při čtení toho nejlepšího Sportíkovského časopisu.

Za redakci
Madlen a Ebi
RYCHLÉ SPORTÍKOVSKÉ ZPRÁVY

V této rubrice se můžete dočíst nové zprávy a informace ze sportíkovského prostředí.
Dnes si Áňa připravila článek o nové sportíkovské sociální síti a přírodovědné
soutěži Zlatý list.

Zlatý list
Jak jste si snad stihli povšimnout, tak ve světě máme nebezpečný virus, kvůli
kterému se musely zavřít různé podniky, služby a zrušit spousta akcí. Jednou z
nich je také přírodovědná akce, kde proti sobě soutěží týmy, které se jako Sportíci
každoročně účastníme. Organizátoři nás nechtěli ochudit o to přemýšlení nad každým
šutrem, tak nám připravili googlovský dotazník plný zvídavých otázek z oblasti biologie,
jako v normálním kole. Rozdíl je ovšem v tom, že toto se vyplňuje pouze jednotlivě, pouze ve
společnosti vašeho mozku a vašich vědomostí. Ale nebojte, věříme, že teď máme všichni
všeho plné zuby, proto budete mít možnost a prostor si tento dotazník vyplnit na začátku
každé online schůzky. Jediné, co k tomu potřebujete je vaše mailová adresa a vymyšlené
jméno, pod kterým budete soutěžit.

@sportici Ti, co aktivně projíždí své instagramové účty, si jistě
všimli, že i náš oddíl je součástí této
komunikační platformy. Příspěvky pro
vás mohou sloužit jako připomínka toho,
že i v téhle době můžete chodit po okolí,
hledat runy, číst si legendy, a hlavně
sbírat bodíky do družinového i osobního
autor Piškot
bodování!
@oddilkove-vtipky Dále také vznikl instagramový účet plný
vtipů a tzv. memů o našem oddíle, jejichž exkluzivní ukázky si
můžete přečíst právě zde. Ten také určitě stojí za navštívení a
sledování. Můžete si takto připomenout bezstarostné nebo naopak
velmi starostné chvíle, které se díky tomuto zapsaly do dějin:-)
Děkujeme za každý
nebo sledování!
autor Áňa

Áňa
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AKTUALITY

Březnovka za Tórovým kladivem
Od soboty 27. března až po následující středu proběhla už pátá
výprava,
na kterou se vypravil každý sám (nebo s kamarádem či rodiči). Na začátku
byla
první část pověsti, uvádějící celou výpravu, jejíž obsahem bylo, že Tórovi
někdo
ukradl jeho kouzelné kladivo.
Konkrétní cestu za kladivem si však každý vybral sám. U pověstí,
rozmístěných po trase, se ten, kdo výpravu procházel, mohl rozhodnout ze
dvou možností, co by udělal, kdyby byl jedna z postav z pověsti. Podle toho se
dotyčný vypravil na jednu z cest s různými úkoly.
Mohlo se tak stát, že dva lidé prošli úplně jinou
trasu na stejné výpravě.
V průběhu stezky se plnily různé úkoly,
jako například shánění materiálu na stavbu nové
boudy pro vlka Fenrira, hádání Lokiho lstivých hádanek, nebo
hledání Tórových kozlů, kteří se zaběhli na fialovou louku. Po cestě
mohl člověk získat i zranění a v důsledku toho musel mít zavěšenou
ruku v šátku. Na konci stezky v lomu Požár si mohl ten, kdo došel až
na konec výpravy, vzít odměnu v podobě malého Tórova kladiva.

Ebi
Sportíkešky místo hor
O jarních prázdninách jsme se bohužel nemohli sejít na tradičních horách, ale i tak každý
mohl podniknout něco velkolepého. Sportíkešky!
Program spočíval v tom, že jsme na classroom dostali
souřadnice jedenácti kešek, které jsme museli najít. Ke každé
souřadnici byla ještě nápověda jako: „Nad skrýší obr stojí, ruce
rozložené, o ruku se neboj, klacík sleduj.“ nebo „Pouze v noci vám
váš světelný kužel ukáže směr. Uschlý strom s malým chorošem je
začátek.“
Každý si mohl kešky projít v jakém pořadí chtěl a kdy chtěl.
Když ale získal dostatek indicií, zjistil souřadnice poslední
kešky s překvapením a mohl vyrazit hledat poklad.
Pokaždé, když jste nalezli kešku, jste do ní
mohli dát svůj sportíkcoin, keramické kolečko s obrázkem a
družinovou barvou, a na oplátku si vzít jeden cizí. A
samozřejmě jste se podepsali, aby bylo vidět, že jste tuto
kešku zdolali.

Madlen
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RECEPT

Počet porcí: 4

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Délka přípravy: 45 min

Co budeme potřebovat:
4 bulky na hamburger
plechovka cizrny
jarní cibulka
koření a sůl (dle chuti)
kukuřice, hrášek a paprika v
konzervě (mexická směs),
dresink/kečup (dle chuti)

Tip na závěr
Pokud máte chuť na teplý
burger, stačí do hotové
směsi přidat jedno vajíčko a
strouhanku nebo mouku. Pak stačí
vytvořit placky a ty osmahnout na
pánvi asi 3 minuty z každé strany.

Náročnost: Střední
Postup:
Bulky osmahneme na pánvi (aby
byly křupavé). Cizrnu oddělíme od
nálevu a vysypeme do mísy. Dále
cizrnu rozmačkáme (nebo
rozmixujeme). Nakrájíme cibulku
na drobno a vysypeme do mísy. k
cizrně přidáme mexickou směs a
koření a vše dobře zamícháme.
Jak vytvořit burger?
Nejdříve na bulku dáme kečup poté
salát, pak přidáme naši směs, ze
které jsme vytvořili placky,
zalijeme dresinkem, přidáme
zeleninu a máme hotovo.
Dobrou chuť!

Vaření se vyplatí!
Jestli se rozhodnete si
burger udělat, určitě nezapomeňte
svůj výtvor vyfotit. Když pošlete
fotky
svému
družinkovému
vedoucímu,
budete
bodově
ohodnoceni do svého družinového
bodování.

Helmut
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OCHRANA PŘÍRODY

V tomto čísle se podíváme na zub globálnímu oteplování, jedné z největších
hrozeb pro planetu Zemi.
• zvyšování průměrné teploty na Zemi, které způsobuje člověk
• můžou za to plyny, které produkují auta, továrny, trus živočichů nebo dýchání lidí
• patří mezi největší světové problémy (kromě covidu)
Jaké jsou jeho
?
Tání ledovců

Zvyšování teploty (ničí křehké ekosystémy
např. korály) a hladiny oceánů

Extrémní výkyvy počasí (sucha,
povodně, hurikány, …)

A to zdaleka není všechno!
Pokud nechcete, aby naše planeta dál trpěla, můžete zkusit méně jezdit autem,
nakupovat lokální potraviny, kvůli převážení, vyhýbat se častému létání letadlem,
zkusit trochu omezit svou spotřebu masa (hlavně vepřové a hovězí) nebo vysazovat
rostliny, ty totiž pohlcují plyny, které globální oteplování způsobují. Tak pojďme to toho!

Madlen
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SOUTĚŽ

Jelikož tady máme takové malé jubileum – 15. číslo, rozhodly jsme se, že pro Sportíky
uspořádáme Tamsemníkovou soutěž:

O nejlepší řeřichu!
O co jde?
V době trvání soutěže si
každý
z vás
může
vypěstovat ze semínek
doma
řeřichu.
Poté
dokumentujte její růst
(fotky, video, kresba…). Na
konci zašlete své výsledky
Ebi nebo Madlen. Hodnotí
se jak řeřicha, tak pěstírna,
ale i originální zpracování.
Na nejúspěšnější pěstitele
čekají zajímavé ceny!

Kde vezmu semínka?
Pokud jste chtěli, dostali jste
semínka spolu s Tamsemníkem.
Pokud z nějakého důvodu ne, není
problém domluvit se s Madlen a
Ebi na jiný způsob předání. Nebo
si můžete koupit semínka sami
v supermarketu, nejsou drahá.

Nejprve si najdeme vhodny kvetinacek,
idealne vanicku od masa, nebo zmrzliny.
Pote do vanicky naskladame asi ctyri vrstvy
neparfemovanych papírovych kapesníku,
nebo vrstvu vaty. Tento podklad namocíme
a az je dostatecne nasakly vodou, nasypeme
na nej huste semínka rerichy.

Po asi 10 dnech
pravidelného zalévání by
vám měla vyrůst krásná
řeřicha připravená ke
sklizni

Kdy?
Své
výsledky
odevzdávejte
nejpozději 23. května
2021! Řeřicha se
sklízí asi po 10 dnech
růstu, takže zasévejte
nejpozději 13. května.

Jak
pěstovat
řeřichu?

A je hotovo!
Nezapomeňte růst
dokumentovat a poslat
výsledky včas.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte
Madlen (madlen6@post.cz) nebo Ebi
(ebinka3@post.cz)
Ebi a Madlen
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PRO CHYTRÉ HLAVY

Dnes se v této rubrice podíváme na zub šifrám, přesněji polskému kříži. I když
vím, že pro mnohé z vás to nebude žádná novinka, nezaškodí si trochu osvěžit
paměť nebo se naučit něco nového. 😊

Polský kříž
Základem polského (velkého) kříže je tato tabulka:

Jednotlivá písmena pak zapisujeme takto:
1. Vyhledáme si písmenko v „kódovací tabulce“
2. Obkreslíme tvar rámečku kolem něj
3. Uděláme tečku na místo, kde se písmenko v rámečku nachází (nalevo, napravo či do
středu)
Například slovo Sportík (nebo spíš sportik) bychom zapsali takto:

Abyste si polský kříž vyzkoušeli sami, máme tady krátký textík, na
vyluštění. Kdo ho zvládne správně vyluštit, může získat 2 body do
Pozor na CH!
družinkového bodování (Vydřáky, Liščáky a Vlčáky). Svá řešení
posílejte někomu z redakce (Ebi, Piškot, Madlen) nebo svým
Písmeno CH je v polském
družinovým vedoucím.
kříži docela problematické,
protože ne vždy se do
tabulky zahrnuje, to
znamená, že všechna
písmena po CH jsou
posunuta o jeden chlíveček.
Proto když luštíte polský
kříž, je lepší vyzkoušet obě
varianty, pokud to není
jasně řečeno.

Madlen
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HISTORIE

Tentokrát se nepodíváme do historie, o které by možná někdo mohl říci:
„Vždyť to se mě netýká, mou osobu to nijak neovlivnilo.“ Poly si pro vás
připravila rozhovor s Gorem (jedním z prvních vedoucích) o historii Sportíka.
• Kdy vůbec oddíl vznikl?
Oddíl vznikl v roce 1986, kdy Nessy měla dvě děti – Tomáše a Helču.
Tomáš chodil na základní školu v nově rozrůstajícím se sídlišti
Barrandov, kde nebyl žádný oddíl ani nic podobného, z čehož byla Nessy
nešťastná, a tak pro Tomášovo kamarády ze školy začala dělat různé
sportovní akce, až z toho vzniknul oddíl.
• K té Nessy, kdo to byl?
No maminka Tomáše…
• S jakým záměrem Nessy Sportíka zakládala?
Hlavně chtěla, aby mohl její syn chodit do nějakého oddílu, nezakládala
ho, aby tu byl dalších 100 let, bylo to proto, aby měly děti nějaké místo,
na které budou moci mít hezké zážitky. Ze začátku to byl tedy hlavně
sportovní oddíl.
• Když se na něj podívá teď, není to pro ni zklamáním?
Samozřejmě tu nemohu mluvit přímo za ní, ale jsem přesvědčený, že ne. To, jak oddíl vypadá teď, se
spíš ještě víc podobá dávnému Lesnímu oddílu, do kterého jako pionýr chodila, …mimochodem
stejně jako já. Lesní oddíl… náš vedoucí byl bývalý voják … tam nebyl velký prostor pro naše názory
a demokracii, jako dnes. Zkrátka on měl jasnou představu a podle té byl celý oddíl, …rádi na to
vzpomínáme . Před časem jsme mu, jako Lesňata, vydali knihu… kdybyste si ji někdo chtěli
přečíst…
Goro

•
Jak se dál Sportík rozvíjel?
K Nessy se přidávali kamarádi (dky) a dalších 5-6 let to byl takový pohádko
sportovní pionýrský oddíl. Nessy dělala co mohla, ale jelikož byla sama, chodila do
práce a starala se o Tomáše s Helčou, tak bylo až obdivuhodné, že ještě stíhala nějak
vést oddíl. Po revoluci jsem se s ní potkal na oslavě 25 let Lesního oddílu, kde jsem ji
vlastně potkal jako Kuře, protože měla v LO přezdívku Kuře, no a
Pajk
ona tam oznamovala, že má oddíl, ale už je na to sama, takže to
bude asi poslední rok, a potřebuje ještě někoho na pomoc na
tábor. Měl jsem zrovna zkouškové období, tábor mi přišel důležitější, tak jsem
rychle udělal zkoušky a jel jsem jí pomoct. Tábor proběhl skvěle, a
tak jsem přesvědčil své tři kamarády, aby nám pomohli s oddílem,
Hokš
aby se nemusel rozpouštět.
•

Kdo byli ti tři kluci?
No dohromady jsme tedy byli čtyři – já, Jakub Kunčík alias Jack, Dan
Hošek alias Hokš a Pavel Národa alias Pájik. Ze začátku s námi pár let
jezdívala Beruška, ale to už je dávno.

•
Kdybyste teď měli možnost vrátit se zpět v čase a zapsat Sportíky
mezi nějaké skautské nadace, nebo něco takového, udělali byste tak?
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Na tohle já nemohu odpovědět, protože nás bylo víc, ale já osobně bych teď o těch skautech víc
přemýšlel, protože se mi u nich líbí, že mají vedoucí tradice, pravidla, o která se mohou opřít… a to
my jsme nechtěli, chtěli jsme to vytvořit po svém... a když si vzpomenu na ty mnohé, opravdu
mnohé večery, kdy jsme pokaždé znovu a znovu vymýšleli nová pravidla a vůbec to, jak budeme
fungovat a stejně jsme se na ničem vlastně nedohodli …. to byly krásné večery.
• Jméno Sportíci vymýšlela nejspíš Nessy, proč tak udělala?
Sportík byla Lochneská příšerka z večerníčku – od těch má jméno Nessy a
jelikož ona sama byla taková sportovkyně a měla sportovní oddíl, tak to asi
nějak přišlo. I když poté co jsme tam přišli do oddílu my, tak jsme chtěli
název změnit na nějaký zálesácký nebo přírodě bližší název, ale Sportíci se
přejmenovávat nechtěli no…
• Jak jste se dostali k pořádání různých soutěží, třeba ke Zlatému listu?
To nebylo hned, protože když oddíl vede jeden člověk, tak má nějaké své představy, ale když jej
vede několik lidí a každý si představuje něco jiného, tak je směřování oddílu hold těžší… pro nás
bylo ale hlavní být spolu a tvořit nějaký program pro děti, takže jsme se vždy nějak dohodli. Stejně
tak má někdo potřebu účastnit se setkání s dalšími oddíly, jezdit na nová místa, někdo připravuje
bezva hry a někdo zase víc sportovní oddíl a prostě každý to má jinak. Jana/Kuře/Nessy byla vůbec
ráda že oddíl funguje. Později jsem začal víc otravovat, že bychom se mohli nějak sekávat a pořádat
akce i s ostatními oddíly.
A takhle jsme se my, jakožto původně nepřírodovědný oddíl dostali k Zelené stezce, neboli teď Zlatý
list, což jsme si nikdy nepomysleli, že by Sportíci někdy mohli soutěžit na Zlaťáku jelikož jsme byli
všichni strojaři, (vlastně jednou Sportíci reprezentovali Barrandov na Poháru pražských škol v
Softballu... na Chapliňáku by měl být Diplom). No začali jsme jezdit hlavně na Brontocross, 24
hodinovku, potkali oddíly Brontosaury, Nezmary, Ginkgo, Kajky... já potkal Žužu, stejně tak třeba
Tomáš Nerez a teď bych mohl vyjmenovat další řadu Sportíků… anebo ne, to se zase zeptejte jich
Tak tohle by bylo asi vše, děkuji za zodpovězení mých otázek a přeji Tobě i Vám, co to čtete, krásný
zbytek dne!
Také děkuji a loučím se!
A tady je ještě tajenka o Sportíku, kdo si nebude vědět rady, může se podívat na sportíkovské
webovky nebo napsat kamarádům . Pokud ji správně vyluštíte získáte do bodování 2 body.

1. Barva, kterou má Sportík po celém
těle.
2. V roce 2016 bylo našemu oddílu ______
let.
3. Nessy byla stejně jako Goro
v minulých letech člen ___________
oddílu.
4. Tábor, který se pořádal roku 2019.
5. Jméno syna naší zakladatelky.
6. Jaké tričko má Sportík?
7. Současný hl. vedoucí oddílu? (bez
čárek)

Jak se jmenoval pořad, podle kterého se naše zakladatelka jmenuje?

Rodinka __________________________

Poly
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UMĚLECKÝ KOUTEK

Tady si můžete přečíst Ánin skvělý fejeton (krátký vtipný text, zamyšlení na aktuální
téma) o distanční výuce. Pokud chcete, můžete si doma zkusit napsat taky nějaký ten
fejeton, klidně na úplně jiné téma a když nám ho pošlete (Madlen, Ebi) třeba se objeví
v příštím čísle.

Omlouvám se, paní učitelko, nefunguje mi mikrofon, kamera,
ani chat...
„Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!“ po tomhle zvuku se nám
studentům již stýská, protože je to opravdu dávno, kdy
jsme učitelům ve školních lavicích ukazovali zpruzené
výrazy odpovídající našemu zájmu o české vladaře či
kvadratické rovnice. Posledních několik měsíců sedíme
pouze ve společnosti našich počítačů a rodin, které jsou po
bůhvíkolika měsících strávených
společně už značně otrávené každým slovem, které nám z úst
uletí.
U počítače, který pro jeho schopnost zpracovávat data a
připojení k síti nenazývám už jinak než Křáp, trávím tolik času,
kolik ho nezabere snad ani koukání na romantické filmy. Nejhorší
je, že jediné, co mi sezení u počítače s úkoly
přinese, nejsou schopnosti rozpoznání
souhvězdí mezi tisícem hvězd, ani rozklad
kvadratických rovnic, ale jedině schopnost
dobře maskovat hraní Minecraftu při hodině
češtiny.
Vždycky se mi líbila různorodost životů
mne a mých přátel. Teď se ovšem naše osudy
slily do jedné stejné linie. Online hodiny, nikdy nekončící školní práce, špatný signál, špatná
wifi… Tato lajna pojede a potáhne se paralelně se mnou a mými vrstevníky ještě dlouho.
Proto bychom mohli signál na hodině zachránit vypnutím Minecraftu a naštvanou
rodinu udobřit vlídným slůvkem. Ano, bude to těžké. Ale to bude v každém případě, tak proč
to nezkusit?

Áňa
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POZNEJ SPORTÍKA

Máme pro vás zbrusu novou rubriku, POZNEJ SPORTÍKA. Zde budete moci
nahlédnout do soukromí některých Sportíků. Dnes to budou Mari a Ondra Č.

Ondra Čech

Známý také pod přezdívkami jako Nudla či Máslo. K obou přezdívkám se váže humorný
příběh. Nudla – tato přezdívka vznikla na jedné výpravě, kde se hrála hra. Všichni jsme měli
pusu plnou vody a vedoucí se nás snažili rozesmát. Ondra byl jeden z finalistů.
Snažil se tak urputně, až mu tekly hleny z nosu. A on si je utřel do rukávu. Ano
lehce nechutné. Druhá přezdívka pramení ze situace, u které jsem bohužel
nebyla, ale znám ji z vyprávění. Píše se rok 2019 a my zavítali do pradávného
Japonska. Na tradičním puťáku jsme si nesli potraviny v batozích a Ondra byl
hrdým máslonošem. No spíše ramonošem až do chvíle, než mu celá
Rama vytekla do batohu.
Další zajímavosti o Ondrovi je, že je v oddíle již sedmým rokem. Je
v družice Lišek, avšak za svoji spotíkovskou „kariéru“ byl i vedoucím
Vlků, avšak jeho původ je z Lišek. Také má v oddíle sestru. Jmenuje se Barbora, ale
většina ji známe jako Puntíka. Ondra velmi rád běhá a musím uznat, že opravdu
rychle.
Jeho nejoblíbenějším youtuberem je Wedry. Má několik kusů jeho merche
a je naprostou vzácností ho zastihnout, alespoň bez jediného kousku. Ještě
k jeho rodině. Jeho táta je kuchař, dokonce na táboře kovbojové týden vařil.
A já osobně musím uznat, že velmi dobře. Také asi proto je na výpravách o
řízky pana Puntíka takový zájem.

Mari Garncarzová

Piškot

Mari je ve Sportíku už 5 let. Bylo by však ještě vhodné dodat, že se první
půlrok v oddíle moc neohřála, protože jí Sportíci příliš nepřirostli k srdci. A to
hlavně proto, že když přišla poprvé na schůzku, chtěla do Vyder,
protože u vydřího stolu seděla Verča, jediný člověk, se kterým
se blíže znala. Jenže do toho zasáhla náhoda a jedna členka
Vlků (která už dávno odešla) si Mari s nadšeným
výkřikem přetáhla k Vlkům.
Jak jste si určitě už mohli všimnout, Mari má někdy
moravský, konkrétně valašský, přízvuk. Je to kvůli tomu,
že oba její rodiče z Moravy pocházejí. K tomu se váže další
zajímavost, Mari je věřící a celé její jméno zní Marika
Marie Garncarzová (Marie je jméno, které dostala při křtu).
Mari měla dříve ve Sportíku sestru Vendy, která chodila do Lišek. Její
nejoblíbenější zvíře je surikata a nejoblíbenější barva černá. Závodně hraje
lakros, ale je i jinak sportovně velice nadaná.
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