
Zdravíme a pozdravujeme. Další 
ročník Duhových střípků, vámi 
oblíbené soutěže právě nyní 
začíná! Na co, že se můžete 

těšit? Jako obvykle na zajímavé úkoly, 
náměty na přemýšlení, pohledy na věci z 
jiného úhlu, porci zábavy i poučení a další 
kratochvíle. Přes prázdniny jsme 
zapracovali, a tak vás čeká nová podoba 
Duhového listu, nový námět celé soutěže, 
zkrátka nezůstáváme na jednom místě, ale 
posouváme se dál a dál!
V tomto čísle vás ještě speciálně čekají 
fotky z letošního podzimního Setkání 
BRĎO, kde jsme si užili spoustu legrace a 
taky pomohli přírodní rezervaci v bývalém 
lomu Razová při vytrhávání náletových 
smrčků. Však uvidíte.
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Ráno nastoupení k přijetí zahraniční delegace

Králové si pochutnávali na vybraných 

Přijeli jsme až za tmy
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Kdo z vás byl na podzimním Setkání BRĎO, už ví, co ho 
čeká. Pro čerstvě nově přihlášené nováčky tu máme 
rychlou rekapitulaci.

Elfská říše z hlubokého lesa žila po staletí s naším 
královstvím v míru. Stačila však jedna návštěva elfského 
krále v našem hlavním městě a vše se změnilo. Oba 
králové se navzájem vyhecovali takovým způsobem, že 
došlo ke sporu. Náš král elfy hrubě urazil a od té doby není 
možné mluvit o nějakém přátelství.

A moc elfů, ta je veliká, tudíž nás potrestali několika 
nepříjemnými ranami. Napřed se snesla na naši zemi hustá 
mlha. To bychom ovšem byli na tom špatně, kdybychom ji 
nedokázali přemoci. Naše protimlžné brýle zvládly mlhu 
odfiltrovat a my jsme se dostali mimo její dosah. Co však 
bylo horší, stromy z elfího lesa začaly jako houby po dešti 
vyrůstat na našich polích s geneticky modifikovanými 
potravinami. Ani naše nejlepší postřiky, ani ty nejdrsnější 
vytrhávací stroje nedokázali dřeviny pokosit, a tak jsme je 
museli porazit ručně stručně. Ale i to jsme zvládli, jak 
můžete vidět na fotkách. Elfům však pomsta stále nepřišla 
dostatečná a jen co jsme si trochu odpočinuli, přišly zprávy 
o tom, že na naše území byla vysazena rozmanitá divoká 
zvířata. Taková hrůza, "Sežerou nám všechno jídlo", zhrozil 
se náš král a nakázal, abychom je dopravili elfům zpět. I to 
byl stále snadný úkol a vypadalo to, že jsme je konečně 
přemohli. Leč nebyla to pravda. Naše země teď chřadne, 
neboť elfí les bere vláhu naším polím, všude nastalo hrozné 
sucho. Nic naplat, náš král uznal svoji chybu a vyslal vás - 
své veliké poselstvo - s omluvou do elfí říše. Po cestě pak 
nakázal čerpat ze starých moudrostí elfů, abychom se 
naučili, jak souznít s přírodou.

Úkol první - Země volá po chlebu

Společná je cesta naše

Vaše cesta tak započala a vám nyní nezbývá, než se 
vůbec dostat k hranicím vaší a elfí říše. Avšak po cestě 
vidíte, jak leží vaše země ladem. Lidé strádají od hladu. 
Kladete si možná otázku, jak je to možné? A nemůžeme 
nějak pomoci? Naštěstí se dobrá rada vždycky najde. Máte 
celkem dvě možnosti, jak problém vyřešit. Záleží na vás, 
zda se vdáte na cestu ducha nebo hmoty.

Pokud věříte spíše tomu co vidíte a na co si můžete 
sáhnout, máme pro vás extra super úkol přírodovědecký. 

...ehm, napřed musel elfí král 

My máme lepší střelce! Ohó...

...a my jsme si pochutnávali s 



Vyprahlá země potřebuje vláhu a živiny. To vše dokáže 
příroda vytvořit v podstatě sama, stačí jí jen trochu pomoci. 
Metoda zvaná kompostování je jedním z prostředků, jak 
dosáhnout kýženého cíle. A technologie žížalového 
kompostu je navíc zábavná. Prostudujte si přiložené 
materiály - Kompostovat je snadné, Žížalový kompost - kde 
najdete podrobný návod, jak na to. Výstupem z vašeho 
pokusu by měl být popis toho, jak probíhal. Nafoťte, 
namalujte své žížaly v akci. Celý kompost udržujte co 
nejdéle. I po skončení tohoto úkolu, můžete-li. Tvorba 
humusu trvá totiž až 4 měsíce, což je doba, kterou 
nemůžeme tomuto úkolu bohužel věnovat. Ale napsat nám 
o svých výsledcích můžete přece vždycky a my je ukážeme 
i ostatním!

Kdo má raději mystiku, tajemná místa a výpravy do 
neznáma, určitě skočí raději po druhém podúkolu. Říká se, 
že krajina je jako tělo. A možná jste slyšeli, že někdo věří, 
že na těle jsou body, kudy směřuje energie dovnitř i ven. 
Stejně tak se tvrdí, že podobné body a čáry můžeme najít v 
krajině. Zkuste jít na vyvýšené místo a pátrat po takových 
útvarech. Významné hory, stromy, stavby, cesty, řeky, 
údolí... To vše si můžete vzít za svůj objekt zájmu. Jedno z 
takových významných míst si vyberte. Nejlépe takové, ze 
kterého vyzařuje tajemná magie, je něčím opravdu zvláštní 
- třeba váže-li se k němu nějaká pověst. Krajině se pak 
snažte pomoci děkovným, ozdravným či jiným kouzelným 
rituálem, který podle vás přinese zpět ztracenou sílu. 
Proveďte jej právě na místě, jež dokáže energii nejlíp 
vstřebat. No a onen rituál a ono místo - to je to, co chceme 
tady v královské kanceláři vidět. Posílejte fotky, příběhy, 
obrázky, přepisy pověstí, vyprávění starců, důkazy toho, že 
země skutečně přijala váš rituál a ten jí pomohl!

Každý sám

Ani letos jsme nezapomněli na úkoly pro jednotlivce. 
Dokonce můžete plnit hned dva, budete-li mít čas, chuť a 
výdrž. V tomto kole jde o docela zajímavé věci.

Víte, co je to půdní edafon? Poučka praví, že jde o 
souhrn všech živých organismů v půdě. Tedy všech těch 
potvor co si dělají v zemi své chodbičky i všech semínek, 
která se chystají vyklíčit. Vy si zkuste vzít rýč a vykrojit si 
kousek země. Hroudu rozbijte a hledejte živočichy, kteří se 
v ní nacházejí. Na pomoc si vezměte atlasy nebo různé 
pracovní pomůcky, lupy apod. Zkuste si projít vícero oblastí. 
Jiné organismy najdete na zahradě, jiné v lese. Pátrejte a 
zapisujte.

Pokud se rádi touláte svým okolím, určitě víte, kudy 

První rána - mlha...

Likvidace náletu nám šla dobře

Naše pole začala zarůstat, rychle!
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vedou různé staré i mladé aleje. Ty mají velký 
význam pro krajinu. Určují směry, kudy se 
můžete vydat, lámou vítr, který by se jinak 
proháněl jako splašený a dělal neplechu. 
Zároveň slouží jako cesty nejen pro lidi, ale i pro 
zvířata, jsou to takzvané biokoridory. Vy si 
najděte nějakou alej ve vašem okolí a zajděte se 
do ní podívat. Zjistěte, co je v ní za stromy. Také 
je důležité kam vede, jak často ji lidé využívají 
(nebo zda-li je už opuštěná). Zajímavé může být 
pátrání po tom, kdy byla vysazena. Pátrejte také 
po pobytových znameních živočichů, kteří ji 
využívají jako svůj biokoridor. Pro jaké cesty ji 
využívají.

To jsou dva úkoly pro vás, abyste mohli 
zvídavě pátrat na vlastní pěst. Rozdělte si 
pracovní listy a vyplňte kolonky a prázdná místa 
a s vaším společným úkolem pošlete zpět k 
nám. Můžete tak významně pomoci celému 
vašemu poselstvu!

Tak a to by bylo vše, co se týče letošního 
prvního zadání. Hurá! Můžete se pustit do 
plnění úkolů. Pamatujte, že síla elfů je veliká a 
neodpustí nám, dokud naši pýchu neodčiníme 
patřičnými dobrými skutky!

Ale ještě přeci jen něco. Určitě vás zajímá, co 
za to dostanete, když nám úkoly včas pošlete a 
budete je mít na sto procent splněné. Nuže 
obdržíte od nás mapu elfí říše, abyste se na 
cestách neztratili. A také první body. V každém 
kole budete moci získat až 5 bodů za vaše 
snažení. Tento rok to budou čarovné listy z 
magických stromů elfío lesa. Jeden vzorek vám 
už posíláme jako přilepšení do začátku. To vše 
však dostanete jako družinka. Sami jednotlici za 
plnění svých jednotlivých samostatných úkolů 

obdrží pak části tajné zprávy. Na konci celých 
Duhových střípků tak budou moci odhalit veliké 
tajemství, jenž se skrývá... Ale to už je tajné! 
Takže bacha.

Ekohra pro vás - Havěť

Potřeby: Šátky, zvonečky nebo cokoli, co vydává 
zvuk, nebo budou muset hráči vydávat zvuky sami, 
kartičky; Čas: cca 25 minut i s instruktáží; Lidé: cca 3 
vedoucí jako krtci, 1 jako bakterie, hráči ve dvojicích 
(aspoň 4 dvojice)

Pravidla: Vymyslíme (třeba ve spolupráci s dětmi) 
různé druhy podzemního hmyzu, jeho larev, 
kroužkovců apod. Na kartičkách vytvoříme různé druhy 
potravy (semena, org. zbytky, listí, mršina...) a 
každému druhu havěti přidělíme kombinaci potravy, 
kterou se živí (např. žížala žere 2x listí a jednou org. 
zbytky). Soutěžící se rozdělí do dvojic, sváží si šátkem 
nohy a bude jim přidělen druh havěti a potrava, kterou 
mají vyhledávat a nosit do skrýše. Potrava se nachází 
na vyznačeném území. Při pohybu po území musí hráči 
zvonit zvonečkem nebo vydávat zvuk. Uzemí je 
obývané hladovými krtky. Ty představují cca 3 vedoucí 
či zdatnější členové oddílu. Krtci jsou slepí a orientují 
se pouze pomocí sluchu. Snaží se chytit jednotlivé 
havěti a obrat je o jejich potravu. Pokud se jim to 
podaří, počítají do 7 a ulovená havěť jim mezitím 
odevzdá kartičky, které má u sebe. Pak se vrací na 
start a může jít hledat potravu znovu. Půda je však 
také plná destruentů - rozkladačů, jakou jsou například 
bakterie. Ta se pohybuje na území krtků a hledá 
mršiny. Pokud krtek uloví havěť a bere si od ní její 
potravu, může bakterie k trojici přiběhnout. V té chvíli 
se zmocňuje krtkovy kořisti a ten se musí vzdálit (může 
se tak stát, že nestihne ještě převzít potravu). Havěť je 
tak propuštěna. Potravu, kterou má v té chvíli u sebe 
zanechá na místě, kde byla ulovena a rozložena. 
Bakterie navíc na místě zanechá dle svého uvážení 
další kartičky (musí jich mít tedy slušnou zásobu - 
pokud jí dojdou, může se ze hry vzdálit). Hrajeme 
dokud nejsou kartičky vyčerpány nebo na časový limit.




