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Signál  se  naplno  rozezněl.  Nebylo  nač  čekat, 
sbalili  jsme  si  své  věci  a  vyrazili  za  voláním 
ÚUDERu!

Po  delší  pauze  vám  z  ÚUDERu  posíláme 
výsledky čtvrtého úkolu. Stojíte již takřka na 
prahu konce letošního ročníku Duhových Střípků 
– Nývratu Duhové planety. Ale vás teď určitě úplně nejvíc zajímá, jak jste dopadli ve 
čtvrtém úkolu.

Mudrlanti
Čtvrtí  mudrlanti  byli  takoví,  no  řekněme,  že jste  si  možná mysleli,  že ÚUDER 
ovládli Technokrati. Naštěstí ne, my jsme v bezpečí. Nicméně doufáme, že jste si i 
vy uvědomili, že bez technologií bychom se nikdy nedostali tam, kde dnes jsme (a to 
bohužel v obou smyslech :-(). Avšak pro toho, kdo pokrok využívá a nezneužívá, je 
technika možností, jak si ulehčit život a pomoci třeba i ostatním. Nuže málo z vás 
se zabývalo první podčástí a sice popisem starých vynálezů, které pohly významně 
lidskou společností. 

Nádobí
Jako vynález jsme si  zvolili  nádobu,  tedy nádoby a nádobí.  Je to určitě vynález, 
který významně ovlivnil život člověka. A provází člověka od pravěku.



Už  pravěcí  lidé  používali  nádoby. 
Umožňovaly  jm  pohodlnější  jezení 
některých potravin a hlavně pití  a jejich 
přenášení  na  kratší  vzdálenosti.  První 
nádoby byly z přírodních materiálů, jako je 
dřevo,  kůra,  kámen,  některé  plody. 
Využívaly  se  původní  tvary  těch 
materiálů.

Tyto  materiály  měly  řadu  nevýhod.  Na 
našem území začali první nádoby vyrábět 
Keltové,  aby  jim  myši  neničily  úrodu. 
Nádoby  vyráběli  z  hlíny,  kterou 

vypalovali.

Hliněné nádoby byly velkým pokrokem, ale byly křehké a moc se nehodily na vodu a 
jiné tekutiny. Na převážení vody byly objeveny “měchy” z kůže zvířat. To umožnilo 
cestování na delší vzdálenosti – lidé si mohli vést vodu s sebou.

Některé  nevýhody  hliněného  nádobí 
odstranilo  vynalezení  nádobí  kovového. 
Tím se také zjednodušil obchod – lépe se 
věci uchovávaly a převážely.

Dalším skokem v “nádobí” byly nádoby ze 
skla. Lepší byly hlavně ve vzhledu a dělaly 
se krásné sklenice apod. Skleněné nádoby 
využívali také alchymisté.

20.  století  přineslo  do  vývoje  nádobí 
plasty. Jsou lehké, přitom pevné, často na 
jedno použití. Nesrovnatelně víc škodí přírodě při výrobě i jako odpady. Ale hodí se do 
mikrovlnek, myček nádobí, do letadel atd.

Nádoby a nádobí jsou pro člověka významné po tisísce let a jsou významné dodnes. 
Čím novější typ nádob, tím škodlivější přírodě a životnímu prostředí. Nádoby a nádobí 
budou určitě i v budoucnu potřebné a užitečné, ale určitě bude nutné udělat něco s 
jejich “škodlivostí” pro přírodu.

Vlčí Stopa

Matěj - Stromíci



A nyní vaše vlastní vynálezy!

Všechnostroj Super Turbo
Funguje tak, že pomechno to ocí mikročipu zabudovaného do 
hlavy se dá ovládat tím způsobem, že stačí myslet to, co 
chcete udělat a všechno to udělá za vás. Může vám svítit, 
vyrobit  popcorn  a  dokonce  pochytat  všechny  zloděje  a 
zločince z celého Česka i USA. Za pomocí pásů, po kterých 
se pohybuje dokáže zdolat jakékoli hory a jelikož nejede na 
elektřinu,  ale  na  vaši  energii  (musíte  víc  jíst  a  pít),  může 
plavat.

Drobek - Gingo2

Na vlastní kůži
Ve čtvrtém úkolu  se  nám zadání  pro  jednotlivce  a  UDERy poněku  slilo,  takže 
spousta věcí ani nebyla rozpoznatelná, do které kategorie patří. Nicméně alespoň 
práci Potůčků jsme zařadili do tohoto listu, neboť byla opravdu jedinečná.

Západní polokoule z PET vršků

Potůčky  se  pustili  do  vytvoření  modelu 
západní polokoule z vršků od PETek. Považte, kolik práce jim to dalo, vždyť obraz 
obsahoval:

1779 modrých víček



194 zelených víček

142 bílých víček

a 390 žlutých a oranžových víček

CELKEM: 2505 víček!

Potůčky

Výsledková listina
Tramtadadadaradará!!! Ratata, už výsledky buší na vrata!

Starší
UDER 2. úkol UDER Celkem

Gingo2 8 Gingo2 36

Vydry 15

Umpalumpové 8

Čajkovice 2

Mladší
UDER 3. úkol UDER celkem

Potůčky 12 Bystré Potůčky 115

Stromíci 8 Vlčí Stopa 84

Vlčí Stopa 7 Tuláci Kosov 79

Žabičky 6 Vlkánci 49

Stromíci 37

Švestky 36

Šťopky 35

Hurikáni 35

Žabičky 30



Rafani 17

Bufeťáci 17

RAMPPRTI 15

Hawkey 8

Lvíčata 2

Na tomto místě se sluší připomenout, že máte obrovskou šanci dohnat UDERy, 
které  jsou  na  čele  a  to prostým doposláním  jednotlivých  úkolů  pro  jednotlivce! 
Neváhejte,  sice  to  vypadá,  že  náskok  první  trojky  je  veliký,  ale  příště,  při 
vyhodnocování již čtvrtého úkolu už může být situace zcela jiná! Jedině poctivá 
práce vede k cíli! A vy na špici si zase nemyslete, že už se nemusíte snažit! Abyste 
se v cíli  nedivili!  No a poslední velikou šanci k ovlivnění pořadí budete mít v rámci 
páteční  hry  na  Setkání  BRĎO,  které  bude  už  27.  -  29.  dubna  v  Mikulčicích! 
Nezapomeňte, že korálky se Vám sčítají a spolu s body ze stezeke na Dni Země v 
Mikulčicích  máte  šanci  získat  nejvyšších  met,  jako  je  světoznámé  a  všemi 
univerzitami a školami uznávané vyznamenání BRĎák roku, proto se snažte.

Ještě jednou připomínám, že Setkání BRĎO v Mikulčicích, na kterém bude soutěž 
ukončena, bude 27. - 29.4. a už teď můžeme prozradit, že nezůstaneme loňskému 
programu nic dlužní! A uzávěrka 5. úkolu je TAM nebo 23.4.! Ctibor & Jerry.




