
… číslo páté … výsledky … ročník pátý …

...1.7.2070...

Na políčkách vedle řeky, na nejúrodnější půdě se zelenal hrášek, rajčata bobtnala pod 
slunečními paprsky a obilí zlátlo v mírně zvlněné planině. První odvážná výprava se 
vydala za hranice kráteru a tam pátrala po dalším území vhodném k usídlení lidí. Vž-
dyť na dosavadním místě už pomalu docházel prostor. Je vidět, že se nám skutečně 
daří. Kdo taky vyšel někdy na hranu našeho údolí, viděl, jak se první rostliny začínají 
objevovat na planině za okrajem...

Mudrlanti

První možnost splnění druhého úkolu vás měla přivést na stopu minulosti a zamyslet 
se  nad  budoucností.  Zjistit  něco  o  krajině,  ve  které  žijete.  Sešla  se  nám  tu 
hromádka zajímavých úvah, obrázků a poznatků o minulosti vašeho okolí.

Pivovar Jehnice

K založení pivovaru došlo před rokem 1637. Pivovar patří k historii Jehnic už několik 
let. Nejvýznamnějším činem v provozu pivovaru je jeho přestavba za majitele panství, 
průmyslníka Theodora Offermana, dokončená v roce 1887.

Pivovar byl zařízen na parní provoz a patřil k nejmodernějším podnikům. U pivovaru 
byla postavena pivovarská restaurace, včetně terasovitého letního posezení. 
Jehnice se staly oblíbeným výletním místem. Jehnické pivo mělo kvalitu, špičkovou 
úroveň a stalo se oblíbeným nápojem nejen v širokém okolí Brna, ale taky za 
hranicemi, hlavně ve Vídni.

Vlčí Stopa



Regulace řeky Moravy

Proběhla v roce 1970. Regulovala se kvůli záplavám. Před tím zde byl tvrdý luh. Ze 
stromů je to hlavně Jasan, dub letní, javor babyka. Vyskytoval se tu čáp černý. 
Slepé ramena vznikly odškrcením říčního meandru. Po té, co se řeka napřímila, aby 
měla větší průtok vznikl z tvrdého luhu tvrdší luh. Změnili se rostliny a živočichové. 
Objevili se nové rostliny a živočišné druhy. Vyřešit se to dá jen umělými záplavami.

Dobré řešení, jak by to mohlo vypadat:

Krajina bude uměle zaplavována. Začne se naplavovat. Opět se vrátí rostliny a 
živočichové, kteří zde byli před tím. Příroda se obnoví.

Špatné řešení, jak by to mohlo vypadat:

Krajina se zaplavovat nebude. Budou se zde tvořit skládky. Postupně dojde k 
vykácení lesa. Po té se na tomto místě postaví elektrárny a továrny.

Žabičky

Moje úvahy!

V minulosti byli lidé na přírodě jistě velmi závislí. Většina životních produktů byla 
jejich potravou. Potřebovali dobrou půdu pro zemědělství a zdravou a vodu, tudíž se 
taky museli o přírodu starat. Myslí, že když chtěli dobré prostředí, museli si ho 
taky vytvářet.

Ovšem dnes to jde s přírodou z kopce. Lidé si už ledacos dovedou vylepšit a 
neuvědomují si, že kdyby nebylo přírody, většina vymožeností by byla k ničemu.

V budoucnosti by se mohlo myšlení lidí pohnout kupředu. Začne ubývat uhlí, lesů, 

Adéla - Šťopky



rostlin a zvěře a lidé si uvědomují, že si za to vlastně mohou samo. Proto začnou o 
přírodu pečovat nejen výstavbou čističek a neškodlivých elektráren, ale i prostým 
sbíráním odpadků a chráněním stromků.

Anna Janů – Tuláci Kosov

Druhý úkol jste v drtivé většině splnili ta, že jste nám poslali hotovou uměleckou 
galerii  ze života zemědělců,  biozemědělců  a  věcí  se tohoto dotýkajících,  takže 
jsme z té spousty obrázků pár vybrali.  Zajímavé bylo,  že jste skoro všichni na-
malovali, že chudák biozemědělec musí brzo ráno vstávat, ale na oplátku může jezdit 
na koni a hladit ovce a zvířátka se u něj mají líp. Někteří z vás však šli ve srovnání 
ještě a dál a zmínili také to, že potraviny od biozemědělců jsou kvalitnější. No ne-
zapomeňte, vy co jste ještě nebyli, na nějakou biofarmu zajít!

Biofarma
Chováme tu prasata, husy, krávy, slepice a ovce. Pěstujeme tu ovocné stromy a 
obilí. Ke zvířatům a rostlinám se chováme šetrně

Rafani

Sad - Monika Stodůlková - Vlkánci



Co říci na závěr druhého úkolu? Zhostili 
jste  se  ho  s  vervou  a  zanícením  a 
myslím, že můžete směle prohlásit, že 
úspěšně. Jenom nás trošku zarazilo, že 
všichni vidíte budoucnost přírody docela 
černě.

Vždyť přece  nemusí  skončit  všechno 
zanesené  prachem,  nemusí  být  všude 
kouř a smradlavé továrny. Od toho tu 
přece jsme my, abychom se naučili, jak 
tomu  zabránit,  abychom  to  naučili  i 
ostatní  lidi,  jak  s  přírodou  šetrně 
zacházet,

Takže se  snažme,  ať můžeme za pár 
roků říct, že jsme se dneska mýlili!

Nahoře: Jonáš – Stromíci
Dole: Ája - Švestky



Tak a teď body :-)

Mladší

UDER 2. úkol UDER Body celkem

Tuláci Kosov 14 Bystré Potůčky 94

Vlkánci 12 Vlčí Stopa 63

Stromíci 11 Tuláci Kosov 62

Šťopky 10 Hurikáni 35

žabičky 9 Šťopky 26

Vlčí Stopa 9 žabičky 24

Rafani 8 Vlkánci 23

Bufeťáci 8 Švestky 22

Švestky 8 Stromíci 21

RAMPPRTI 6 Rafani 17

Neváhejte a posílejte nám i vaše staré a 
zatím nesplněné úkoly! Plný počet bodů 
sice  nezískáte,  ale  stále  si  můžete 
vylepšit vaše průběžné skóre a zahýbat 
pořadím! Jsme již v půlce soutěže a bude 
těžší a těžší vše dohnat!

Bufeťáci 17

RAMPPRTI 15

Hawkey 8

Lvíčata 2

Starší

UDER 2. úkol UDER Body Celkem

Gingo2 10 Gingo2 20

Umpalumpové 8



Vydry 5

Čajkovice 2

Jednotlivci

UDER KDO? Body za 2. úkol

Vlčí Stopa Čečetka 8

Prvosenka 4

Datlík 8

Bystré Potůčky Roman 5

Milan 5

Petr 5

Monika 5

Eva 5

Nicola 5

David 5

Pavel 5

Tuláci Kosov ??? 12

Otazníky značí,  že šotek nám z listu „Zemědělci“  odstranil  kolonku pro Jméno. 
Tyto údaje si od postižených vyžádáme, aby při sčítání bodů pro jednotlivce nepřišli 
zkrátka.

Na závěr tohoto vydání  Duhového Listu bychom Vám jménem celého  ÚUDERU, 
chtěli popřát, byť opožděně, vše nejlepší do nového roku 2007!

NOVÁ Adresa ÚUDERU: Brďocentrum, Ctibor Brančík, Hvězdová 10, 621 00 Brno. 
Tam nám zasílejta výsledky :-) Pošlete nám splněný 3. úkol do 2.2.2007!!!
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