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...dílo se nám daří. Oživili jsme už dostatek půdy a  
podařilo  se  nám obnovit  malý  lesík  z  uchovanch 
sazeniček.  Pomalu  začínáme  přemýšlet,  co  s  
obnovenou  přírodou.  Určitě  bychom  ji  dokázali  
nějak využít. Jenže jak to udělat, abychom všecko 
zase  nevyplundrovali?  Neustále  nás  nám na  mysl  
přichází otázka: „Jak to dělali lidé před námi, že si  
krajinu kolem sebe udrželi?“
Postupně  jsme  dospěli  k  názoru,  že  to asi  bylo  
kvůli tomu, že bez ní se prostě žít nedá a tím si k  
ní  vytvořili  vztah.  Země  byla  jejich  živitelka,  
museli ji ctít a snažit se vnímat její potřeby. Není  
divu, že se pak rodiny, které na svých pozemcích hospodařili po řadu generací, jen  
nerady loučili s územími, která pro ně znamenala kus historie a zanechali na něm  
svoji stopu...
Na nás tedy nyní je, abychom vypátrali podhoubí těchto dávných pojítek člověka a  
krajiny a zkusili je znovu uvést v život. Čeká nás práce, pot a možná i krev, ale  
taky spousta dobrých pocitů a nakonec možná zjistíme, že už nikdy nebudem chtít  
dělat nic jiného...
Rodná hrouda, tak zní téma následujícího úkolu pro Vás, naše UDERy. Je čas najít 



sepjetí s místem, kde se chystáme vybudovat náš nový domov, abychom nestratili 
motivaci  a  víru  v  činnost o kterou se pokoušíme.  Nuže poslechněte,  co po Vás 
chceme, respektive, o co byste se mohli pokusit a zdaří-li se Vám to, bude to pro 
Vás jistě znamenat spoustu hřejivých pocitů v nadcházejících chladných měsících.

Mudrlanti
Místo, ve kterém žijeme, se nám otiskuje do paměti asi víc než kterékoli jiné. Avšak 
člověk je tvor přičinlivý a má taky snahu přetvořovat věci k obrazu svému. A snaží 
se o to i v případě krajiny. Někdy se to povede citlivě jindy je z toho velký průšvih. 
Zkuste se zaměřit na to, jak člověk do krajiny zasahoval, zasahuje a zasahovat 
podle vás bude. Jak dalece se v průběhu historie změnila třeba tvář vašeho okolí? Jak 
ovlivnil vaše okolí rozmach průmyslu, zemědělství nebo jiná intenzivní lidská činnost? 
Je vaše krajina hodně narušená nebo naopak zachovalá? Jaké jsou podle vás cesty do 
budoucna, jak byste vy vylepšili napáchané škody? Čím více příkladů z vašeho okolí 
uvedete, tím budeme raději.

Tedy pokud se cítíte na tento úkol pak vás prosíme o toto:
● Zkuste si vyhledat informace o vašem okolí, které se váží k zásahům do 

krajiny. Pátrejte třebas u pamětníků. Jak to vypadalo před tím, než otevřeli 
blízký lom nebo než spojili pole do velkch lánů? Jak tato skutečnost ovlivnila 
vzhled  vašeho  okolí  a  život  lidí?  Zkuste  se  jich  i  pozeptat  jak  dané 
skutečnosti hodnotí ze svého pohledu.

● Nad  vše  uvedenými  věcmi  se  zamyslete  i  sami  a  pohovořte  o  nich  na 
schůzce. Můžete se klidně zaměřit i na období prehistorická. Zkusit s vžít 
do  situace  prvních  zemědělců,  kteří  se  snažili  na  primitivních  políčkách 
pěstovat  první  plodiny  a  vlastně  jako  první  cíleně  měnili  krajinu  pro  své 
potřeby.  Nebo  si  rozeberte  nějaký  znám fenomén  z  oblasti  krajinářské, 
třeba jihočeské rybníky nebo situaci na Šumavě, nejlépe však z vašeho okolí. 
Bude to hodně o shánění informací

● Nakonec můžete zkusit i  odhadnout jak půjde vývoj dál.  Bude pokračovat 
těžba v lomu, dokud nesrovná kopec se zemí? Co se sadem, o který se už 
nikdo nestará? Poradí si příroda sama nebo jí musí člověk pomoci?

● Tohle všechno nám namalujte či popište. Můžete vytvořit časovou osu s 
vyznačením  důležitých  událostí  v  historii  vašeho  kraje,  sehnat  dobové 
fotografie  a  srovnat  je  s  dnešním  stavem,  ale  i  popis  toho,  jak  si 
představujete budoucnost bude bohatě stačit.



Pokud vám však tato aktivita připadá příliš náročná nebo si  myslíte,  že nemáte 
dostatek zdrojů pro taková pátrání, máme pro vás něco jiného:

Každý, kdo někdy obhospodařovával kousek pole určitě ví, kolik je s tím spojeno 
práce. A taky kolik radosti se urodí spolu s plody takového pachtění. Nebo taky 
pokud máte v péči nějaké hospodářské zvíře. Považte, jaký vztah se rodí třeba mezi 
hospodářem a jeho koněm. Pravda jsou to věci, které postupně mizí z našeho života 
a je stále obtížnější se k něčemu podobnému dneska vůbec dostat. Po vás bychom 
chtěli tedy drobné zamyšlení se nad významem takovéto práce, která jistě člověka 
s krajinou, kde žil, spojovala. Také si zkuste uvědomit, co všecko takové pěstování 
plodin a chov zvířat obnáší, čeho se třeba musí člověk vzdát, aby mohl tuto práci 
dělat důsledně? Dokázali byste sami trvale takto žít a tvrdě pracovat? Bylo by to 
ve vašem okolí možné? Znáte někoho, kdo si zvolil takovýto způsob života? 

Je  ve  vašem  okolí  nějaká  specifická  plodina  či  chov  nějakého  zvláštního 
hospodářského zvířete, popřípadě nějaké neobvyklé zemědělské uskupení (máme na 
mysli  především biofarmy apod.)?  Pokud ano,  můžete zkusit popsat,  co všechno 
pěstování/chování obnáší.

● Nebojte  se  kontaktovat  konkrétní  lidi  se  zkušenostmi  s  hospodařením. 
Takový rozhovor s  biozemědělcem nebo majitelem statku by byl  opravdu 
výtečný.

● Nebo  se  vžijte  do  role  statkáře/biozemědělce.  Co  to  obnáší?  Můžete 
například popsat či namalovat roční koloběh jeho činnosti.

● Nebo  se  zaměřte  na  tradiční  plodiny/zvířata  ve  vašem  okolí  a  zkuste 
popsat, co se s ní/nimi děje po jejich zasetí/zasazení/narození.

● Navštivte nejbližší biofarmu (máte-li ji v dostupné vzdálenosti) a zjistěte 
si, co všecko biozemědělství obnáší. Co lidem, kteří se jím zabývají dává? 
Proč hospodaří ekologicky? Mění to třebas jejich přístup k okolí?

● Plnění tohoto úkolu může mít formu reportáže, komiksu, plakátu, interview, 
úvahy a rozhodně nemusíte splnit úplně všecko...

Na vlastní kůži
Nadchází doba, kdy se zima zeptá: „Cos dělal v létě?“ Na zimu je třeba se připravit, 
ale to nás asi teď v době, kdy pomalu zapínáme topení až tak moc netrápí. Ale hůř 
jsou na tom zvířátka venku. Hned jak napadne první sníh a zakryje zem, zmizí jim 
zpod tlamiček dostupná potrava. Naštěstí člověk a tedy i my, ví, že je nesmí nechat 



ve štychu. Ovšem je třeba se připravit a sehnat zásoby, přestože už teď je za pět 
minut dvanáct a musí se to provést rychle a obratně.

Vyražte proto v nělterém z posledních slunečch dnů (teplo už asi bohužel nebude) 
do lesa (nejlíp listnatého) nebo na mez či do opuštěného sadu a zkuste si nadělat 
zásoby  plodů  (žaludy,  bukvice,  jabka,  šípky...)  na  dokrmování  zvířat.  Pokuste 
nasbírat co nejvíc druhů těchto plodů v co největším množství. A zjistěte si, kteří 
živočichové  budou  tuto  potravu  v  zimě  moci  konzumovat.  Společně  tak  určitě 
vtyvoříme obsáhlý návod jak se bude dát zvěř v zimě přikrmovat. Zkuste si taky 
zjistit kam je nejlépe potravu umístit a začněte přemýšlet, kde je takové místo ve 
vašem okolí. No na vás pak už necháme samotné provedení tohoto přikrmení, které 
můžete uskutečnit třeba v rámci vánoční schůzky nebo jindy dle vašich možností a 
chuti. Na přiložené karty nám pak vyplňte množství, druh a informace o plodech či 
semench, která jste nasbírali. Nakonec jen pár všeobecných rad a postřehů:

● pamatujte, že to, o co se snažíte, je pouze přikrmování zvěře. Zvířata v lese 
si povětšinou dokáží najít potravu sama. Pomoc potřebují pouze je-li příliš 
mnoho sněhu nebo velik mráz. Znáte-li místního hajného a máte s ním dobré 
vztahy, určitě vám rád poradí.

● Nejvhodnější potravou jsou kaštany, žaludy, suchý chléb, jablka nebo mrkev. 
Vše by mělo bez plísní, pečivo bez pomazánek a jiných „nečistot“. 

● Krmivo nedávejte do blízkosti lidských sídel nebo silnic. Mělo by být tam, 
kde má zvěř klid a může se cítit bezpečně. Není nic horšího, než když se 
zvíře vyčerpá úprkem v hlubokém sněhu.

● Zvěř (vysoká a černá) je v našich lesích přemnožena. Proto, jakkoli je to 
kruté,  je  naprosto  přirozené,  že  mnohé  kusy  zimu  nepřežijí,  ostatně 
každoročně napáchá mnoho škod na mladém lese.

Tak a je to. Hotové vypracování vámi zvolených aktivit nám pošlete do 15.12.2006 
na vám již určitě dobře známou adresu:

Brďocentrum, Ctibor Brančík, Orlí 5, 602 00 Brno
O  zásilkách  nám  dejte  dobředu  vědět  na  mailu sekce,brdo@brontosaurus.cz, Na 
tento  mail  také  zasílejte  vaše  elektronické  materiály.  POZOR!  Toto  je  nový 
kontaktní mail. Prosíme vás, abyste jej začali používat pro komunikaci s námi. Sem 
se také můžete obracet se svými dotazy k úkolům a fungování Duhových střípků.

Za ÚUDER Ctibor, Cody a Jerry v abecedním pořadí
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