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Protože  výpravy,  které  se  pořádají  za  okraj 
kráteru jsou teď čím dál tím častější, nalézáme 
také víc a víc starých rozbitých krámů. Ovšem 
ty lze využít, takže ze starých součástek ze 
zničeného  datacentra  jsme  postavili  počítač, 
který  nám teď  reguluje  závlahový  systém na 
rýžových  polích  přesně  podle  aktuálních 
podmínek, takže nehrozí, že by nám část úrody 
uschla v důsledku nedostatku vody...

Mudrlanti
Tentokrát pro vás máme úkol v mnohém vypečený. Zatímco v předchozích šlo o 
ohlédnutí po tradičních záležitostech a uvědomení si,  jaký byl život v minulosti, 
víme, že pokrok prostě nejde zastavit. Ostatně nebýt něj, nemáme přece spoustu 
užitečných věcí (třeba Duhové Střípky :-)). Přestože mnoho věcí, které nám naše 
moderní civilizace přináší právě ve formě nových vynálezů a technologií, se může 
zdát  být  ne  až  tak  prospěšných,  jak  pro  přírodu,  tak  lidi  samotné,  je  naopak 
bezesporu  taky spousta takových výtvorů,  které jsou nám i  našemu okolí  zase 
veskrze příznivé.

No a teď už tedy k první možnosti pro vás, jak lze splnit tento úkol:

V historii bylo několik převratných epoch, které změnily způsob lidského žití. Na 
konci doby kamenné se lidé začali usazovat, měnit stepi v pole. Pak začali tvořit 
první státy, vést první války, vznikaly říše a zase zanikaly. A lidstvo se nezastavilo 
a neustále se snažilo jít vpřed, usnadňovat si život a přetvářet své okolí ku obrazu 



svému. Pak přišla průmyslová revoluce, někteří hovořili o tom, že civilizace ovládla 
přírodu a dokáže s ní manipulovat... Dnes se ukazuje, že to až tak úplně není pravda, 
ale to nás až tak nebude zajímat.

Zkuste  si  vzít  na  paškál  jeden  nějaký  váš  oblíbený  vynález,  technologii  nebo 
dokonce myšlenku. Zamyslete se nad tím, co tento vynález znamenal pro svět, jak 
pomohl  lidem  ve  své  době,  jak  třeba  ještě  dnes  je  užitečný.  Co  naopak  přinesl 
špatného, popřípadě jaké negativní dopady má na naši současnost nebo budoucnost? 
Myslíte si, že najde uplatnění i v budoucnosti nebo jej záhy vystřídá něco jiného, 
jsou  už  dnes  nějaké  jeho  náhrady,  které  jsou  třeba  šetrnější?  Proč  se  tedy 
nepoužívají,  co  tomu  brání?  Pokud  vám  však  nevyhovuje  pohled  do  minulosti, 
nebráníme vám ve výběru,  vymyšlení  nějaké budoucí  technologie  snů,  která  třeba 
podle vás vyřeší některé (nebo snad všechny? ;-)) problémy dnešního světa.

V zadání je toho tentokrát napsáno docela dost, tak se ale nebojte. Rozebrat 
můžete všecko od radlice po benzínové motory a jaderné reaktory, pokud si 
troufáte.

● Takže nám namalujte třeba plakát, jak se vynález používá, používal, používat 
bude

● Letos jsme ještě nedostali žádný pořádný komiks nebo fotoromán, tak sem 
s ním!

● Máte videokameru? Stvořte reportáž nebo krátký dokument!

● Určitě se popiďte po nějakých vědeckých údajích, máte-li tu možnost. 
Určitě nám nezapomeňte popsat zdroje, ze kterých jste třeba čerpali

● No a samozřejmě nevylučujeme, ba podporujeme všemožné článečky, textíky, 
obrázky a fotky týkající se tématu

Bolí  vás  hlava už  jenom z pomyšlení  na  přemýšlení?  No to máte špatné a první 
podúkol  je  teda pro vás  docela  nevhodný,  že  ano :-)  Nezoufejte,  máme tu jako 
obvykle  i  druhou možnost.  Na světě je  spousta problémů –  znečištěné ovzduší, 
špinavá  voda,  sinice,  odpadky,  ozonová díra,  velký  provoz aut...  Máte jedinečnou 
šanci to změnit, respektive tomu předejít ve vaší již slibně se rozvíjející kolonii tím, 
že vytvoříte svůj vlastní vynález. Např. SuprVysavač_3000_De-luxe, který bude 
umět  všecky  nečistoty  z  ovzduší  odsát  a  přeměnit  je  na  kuře  s  hranolkama. 
Originalitě se meze nekladou :-)



Vynálezy jsou pěkná věc, že ano, ale zkuste také vzít v potaz:

● Dostupnost – jak to udělat, aby mohl každý využít služeb vašeho stroje

● Energie – Jak moc by mohl být postup probíhající ve vašem stroji náročný, 
nebyl by nakonec v konečném důsledku spíše nepřínosný (přece jenom stavba 
jaderné elektrárny, která by pokryla jeho nároky, že ano :-))

Ale to není to hlavní! Především jde opravdu o originalitu a protřelost vašich řešení a 
také v neposlední řadě o zábavu, že ano :-)

● Takže jako obvykle, plakátkem neurazíte

● Inženýrský plán a návod na stavbu vašeho vynálezu bude taky přivítán

● Fiktivní návod na použití, manuál pro uživatele, což?

● Neváhejte a na výrobu vašich výtvorů použijte různé odpady (PET láhve, 
starý papír...)

Kapišto? Tak se těšíme na vše výtvory :-)

Takže zadání vaší skupinové tvorby je na papíře a třeba i ve vašich hlavách. A vy 
pilně  možná  dokonce  již  pracujete.  No  a  to  máte  před  sebou  ještě  úkol  pro 
jednotlivce! :-) Tak se pohodlně usaďte...

Na vlastní kůži
Odpadů máme různé druhy. Papír, plasty, kovy, sklo a další. Určitě všichni víte, jak s 
nimi naložit, aby byly co nejšetrněji k přírodě znova zpracovány a využity. A jestli 
ne, vaši vedoucí vám jistě poradí :-) Nejlepší je odpady nějak smysluplně využít!

Vyberte  si  pět  vašich  nejoblíbenějších  potravin  a  během týdne  si  shromažďujte 
obaly z nich. Vaším úkolem, bude je znovu využít a vytvořit z nich nějakou továrnu 
šetrnou k přírodě (model, koláž, hlavně, aby byly využity ony obaly).

Onen model nám spolu s vyplněným duhovým listem, kde je několik otázek o vaší 
elektrárně, zašlete. Pokud bude váš model příliš veliký, klidně jej pouze vyfoťte a 
fotku přiložte k listu nebo pošlete mailem.

A to je pro tuto chvíli téměř vše, přátelé. Zbývá už jen závěrečný odstavec.

Tento Duhový list byl zpracován LP 2007 v ÚUDERU. Zasloužilí tvůrci jsou Jerry 
a Ctibor. Tento úkol nám  splněný zašlete do 9.3.2007. Kdo to dočetl až sem, tak 
ví, že heslo je pampeliška. A na co vám to heslo bude, se dozvíte příště.



Šílení vynálezci
● Jméno:

● Přezdívka:

● UDER:

● Název vaší továrny:

● Co vaše továrna vyrábí?

● Z čeho to vyrábí?

● Co uděláte s penězi, které vyděláte prodejem zboží? (i namalujte)
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