
...číslo: osmé … zadání … ročník: pátý

...spolu se signálem, co nás začal svolávat na setkání všech UDERú přichází nám 
ještě jeden úkol. Co nám však ještě chybí? Obnovili jsme přírodu, poznali minulost, 
naplánovali budoucnost... Co ještě neumíme. Stačilo vyjít si na okraj kráteru a vše 
bylo rázem jasné... To údolí už dnes sotva vypadalo jako nevzhledná díra po výbuchu 
bomby, ale i tak dokázala lehce připomenout to, co se událo už před desítkami let. 
Proč vypukla válka? Proč zmizelo takřka přes noc všechno hezké a museli  jsme 
začínat odznovu? Neuměli jsme se k sobě chovat.

Vážené UDERy! Toto je zřejmě poslední Duhový list v tomto ročníku Duhových 
Střípků  –  Návrat  Duhové  planety.  A 
poslední zadání pro vás!
Statečně a zkušeně jste dokázali osídlit 
zplundrovanou  Zemi  a  nyní  jste  krůček 
před  tím,  než  se  všechny  Vaše  UDERy 
setkají a vymění si zkušenosti. Jenže má 
to jeden háček. Pomyslete na to, že jste 
několik desítek žili  izolovaně na různých 
místech.  Téměř  vůbec  nevíte nic  o  tom, 
jak se ti druzí chovají, jaké mají zvyky, co 
nosí  na  sebe  a  další  zvláštnosti.  No  a 
právě tyto klíčové problémy, by jste měli 
hravě  zvládnout  odstranit  pomocí 
posledního úkolu, jenž vás čeká právě nyní!

Mudrlanti
Takže zaprvé :-) Chcete-li skutečně poznat ostatní ÚDERy, jejich okolí,  členy, 



vedoucí,  zajímavosti  z  jejich  života,  drby  a  další  pikantnosti.  Navažte  s  nimi 
kontakt!  V níže  uvedené  tabulce  na  vás  čekají  adresy  UDERú,  kterým můžete 
poslat dopis s popisem toho, co sami děláte.

Můžete jim poslat fotky, fórky, popis vaší nejoblíbenější  hry, vaše oblíbené jídlo, 
místo pro výpravy, typ na výlet. Pokud pro ně třeba i něco vyrobíte, pošlete klidně 
celý balík! A snad vám třeba i odpoví. Ale pozor! Stále nevíme, jestli naše depeše 
nezadrží Technokrati. Nebojte se proto použít šifry a další mechanismy, které by 
jim  v  případě,  že  by  získali  vaše  dopisy,  ztížily  jejich  přečtení!  Pokud  někomu 
napíšete, neočekávajte odpověď, možná že ÚDER, kterému posíláte zprávy o vás je 
zaneprázdněn plněním druhé části úkolu.  Na druhou stranu ty z UDERú, kterým 
přijde  dopis,  bychom  chtěli  poprosit,  aby  odepsali  alespoň  několika  řádky... 
Nezapomeňte si  udělat kopie dopisů,  fotky výrobků apod.,  podle kterých budeme 
nejspíš hodnotit!

Nicméně nejste-li psaví a hraví, máme pro vás úkol tak trošku detektivní, tvořivý a 
tak trošku i poučný. Ve vašem okolí je jistě plno lidí, kteří se těší úctě skrze svůj 
věk. Staří  lidé představují  moudrost shromážděnou léty, jsou zkušení  a rozvážní. 
Víc než činem přispějí radou, i když nezřídka nás čiperná babička dokáže překvapit.

Vašim úkolem bude najít nejstaršího člověka u vás ve vesnici, čtvrti nebo zkrátka ve 
vašem okolí  (neváhejte  a zajděte si  na matriku na OÚ).  Vyrobte pro něj  nějaký 
dáreček, který mu udělá radost a navštivte jej buď na oddílovce nebo některý víkend 
(pokud  můžete  ohlašte  se  předem).  Povykládejte  si  s  ním  o  starých  časech, 
vysvětlete  mu,  co  děláte,  co  jsou  to Duhové  Střípky,  ale  hlavně,  hlavně  od  něj 
získejte poselství pro budoucnost. Pár řádků, nebo vět o tom, co je důležité, co 
byste měli zachovávat, jak se chovat a naopak, co byste si nikdy neměli dovolit.
A na tomto místě ještě jeden, netradičně třetí úkol.Jelikože se Setkání UDERú 
blíží, měli byste začít přemýšlet nad jednou důležitou věcí. Desítky let, které vás 
dělí  od polsledního setkání se podepsali na vaší kultuře. Proto bychom vás chtěli 
požádat, abyste na Setkání přivezli alespoň nějakou její část ukázat, abychom mohli 
porovnat,  jak  se  kde  co  vyvinulo.  Proto  bude  vaším  úkolem  vymyslet,  jakou 
zvláštnost váš UDER bude mít.  Zda nějaké specifické oblečení,  pokrm, předmět, 
talisman, stroj... Mělo by to být něco, co bude odlišovat na první pohled každého 
vašeho člena od  jiných UDERů pokud  možno během celého Setkání,  hlavně však 
během pátku.

Na vlastní kůži



Jedním  ze  zajímavých  a  důležitých  dnů  letošního  roku  bude  jarní  rovnodennost. 
Protože jste  strašně  chytří,  tak vašim prvním  úkolem bude  zjistit,  kdy  přesně 
letos nastane (čím přesněji, tím lépe!). Ale aby to nebylo příliš lehké, nicméně zase 
zábavné, uspořádejte si oslavu rovnodennosti! 

Ano, zavzpomínejte na atmosféru Vánoc a zkuste si je ještě jednou, nebo třeba 
nanečisto jako přepdpremiéru těch budoucích uspořádat. Na oslavu rovnodennosti, 
vyrobte si  vzájemně ve vašich UDERech dárečky, které si  rozdáte :-) Následně 
vyplňte váš pracovní list – tentokrát nazvaný „Jeden pro druhého“ a máte hotovo a 
kopec srandy k tomu :-).
Tak. A až budete mít padla, tak to všecko, zabalte, oznámkujte... Ne počkat! Ti z 
vás, kteří se chystají na Setkání BRĎO, které proběhne 27. - 29.4. v Mikulčicích 
už nemusí nic posílat! Stačí, když vše přivezete s sebou. Pro ostatní samozřejmě 
platí  adresa  stará.  Poštou  nám ovšem věci  musíte  doručit  nejpozději  do  20.4., 
takže  ti,  kteří  věci  přivezou,  mají  nějaký  ten  den  navíc  :-)  Na  závěr  ještě 
připomínáme,  že  jste  všichni  vy,  členové  BRĎO oddílu  nebo  klubu účastníci  jedné 
velké  soutěže  o  BRĎáka  roku!  Ano,  ti  dva  z  vás,  kteří  jsou  ve  své  kategorii 
naprosto nejlepší mají možnost získat toto skvělé ocenění a užívat si celoročně 
pocty s ním související. Cože? Vy nevíte jak se stát BRĎákem roku? Co všechno 
budeme hodnotit? No přece vaši celoroční osobní aktivitu, která je vyjádřena v plnění 
úkolů na Vlastní kůži. Ale nejen to.
Podstatně se na tom podepíše také vaše umění na Setkání BRĎO v rámci sobotních 
stezek, kde se bude lámat ten pravý chleba a jedině ten nejvšestranější z vás získá 
dostatek bodů, aby všechny překonal!

Ale tím rozhodně rozdělování cen, diplomů a dalších poct nekončí. Máte-li zájem o 
přírodu  a  dění  v  ní,  myslíte  si,  že  se  dokážete  orientovat  v  tom,  co  váš  oddíl 
celoročně  provádí,  ba  co  víc,  dovedete  o  tom i  něco  říct,  pak  můžete  být  i  vy 
nominováni  na  ocenění  Duhový  přírodovědec.  Už  teď  vám  slibujeme,  že  držitelé 
odznaků, budou mít na podzim šanci dostat se na zajímavá místa, kam se jen tak 
někdo nepodívá, takže neváhejte a dejte najevo svým vedoucím, že chcete ocenění 
Duhový přírodovědec získat i vy!

Takže: Uzávěrka pátého úkolu je poštou do 20.4., jinak na Setkání BRĎO v pátek 
27.4.! Všichni, kdo můžete, přijeďte!



Jeden pro druhého
● Jméno, UDER:

● Co dáváš za dárek?

● Komu jej dáváš?

● Napiš pět dobrých vlastností kamaráda, kterému dárek dáváš

● Popiš postup výroby dárku nebo ho namaluj :-)
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