
Ahoj kamarádi,P odzim na nás zaútočil 
neúprosně, ale ještě dřív než 
jsme si stačili užít trochy 
barevného listí a létajících 

draků, napadl na Martina sníh, který nám 
připomíná blížící se zimu.
První úkol jste už jistě odeslali a vězte, že 
příští týden vám dodáme první tolik 
očekávané výsledky, takže uvidíte, jak je 
který rod na tento rok silný.
Zatím se tak můžete pustit do plnění úkolu 
druhého. Připravte se, že vás čeká jedna z 
nějtěžších věcí. Udobřování elfů 
prospěšnou prací.
Doufáme, že alespoň jeden z úkolů se vám 
bude líbit a vrhnete se dravě do jeho plnění 
tak. abyste mohli být hrdí na sebe a aby vás 
mohl hřát pocit, že jste pomohli někomu, 
kdo to opravdu potřebuje.
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Duhové střípky: V říši lesního krále - číslo: 2

Palác Zákusků z Tišnova

Palác čejkovický

Úkol druhý - Do hlubin zelené
Nosit plody do lesa

Les se v zimě mění v místo smutné. Veškerá barevnost a 
rozmanitost náhle zmizí. Tam kde se dá v létě najít spousta 
života je najednou ticho. A to není všechno. Zima se zeptá, 
cos dělal v létě. Proto se také všechna zvířata dokud trvá 
hojnost potravy snaží sehnat zásoby na zimu a uložit si je 
buď někam do skrýše nebo do svého těla jako tukové 
zásoby. A z toho v zimě žijí. Některá spí, některá se snaží 
být jen co nejvíc v klidu. Ale spousta zvěře musí shánět 
potravu i přes zimu, byť by byla sebekrutější a byť by 
napadly třeba dva metry sněhu. Tady přichází člověk, aby 
zvířátkům pomohl. Takzvané přikrmování zvěře ovšem není 
nikterak jednoduchou záležitostí, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Je nutné dodržet několi pravidel, aby nakonec 
nebylo zvířátkům spíše ublíženo než pomoženo.

Nejjistějším, nejjednodušším a možná také nejvděčnějším 
způsobem je dokrmování ptáků v krmítkách. Jak postavit 
krmítko samotné asi vysvětlovat nemusíme, každý trošku 
šikovnější člověk to zvládne. Hlavně by mělo mít stříšku, 
která zabrání průniku sněhu a vody k potravě. Hodí se i 
zástěna, která slouží k témuž účelu. A co ptáčci zobou 
nejraději? Nejlepší jsou olejnatá semena jako slunečnice, 
len, vlašské ořechy, mák nebo ovoce jako jablka, hrušky a v 
neposledním taky lůj... V žádném případě nedávejte 
ptákům zbytky z kuchyně, nedejbože ještě plesnivé či 
uhnilé. Krmítko vyvěste co nejdříve, aby si na něj ptáci 
zvykli. Zavěste ho tak, aby k němu nezískali přístup kočky a 
další malé šelmy. Klidně se nebojte jej dát do blízkosti 
vašeho obydlí tak, ať na něj máte výhled. Ptáci vás odmění 
za vaši pomoc hezkou podívanou. Dávky potravy by se 
měly stupňovat. Dokud není sníh, ptáci si dokáží najít 
velkou část živobytí sami.

Pokud jste však nasbírali plody jako kaštany, žaludy, 
bukvice nebo máte shrabané seno navíc, můžete se vydat 
přikrmovat do lesa. Tady ovšem pozor. Měli byste se snažit 
zkoordinovat své snahy s místním hajným. Ten má nejlepší 
přehled o tom, kudy zvěř chodí a kde je nejlepší krmivo 
umístit tak, aby nic nevyšlo nazmar. Neváhejte a domluvte 
se s ním. Třeba s vámi do lesa vyrazí a ukáže vám leccos 
zajímavého, povypráví nějaké historky.

Vaším cílem v tomto podúkolu tedy budiž konkrétní 
pomoc přírodě tím, že zvířátkům donesete něco na 
přilepšenou buď do lesa nebo alespoň vyvěsíte krmítko na 
zahradě nebo u klubovny nebo jinde. Nezapomeňte ono 



místo sledovat. U krmelce poznáte podle stop, kdo vzal za 
vděk vaší nadílkou. Ptáky na krmítku můžete pozorovat 
přímo. Možná budete překvapení tím, kolik druhů opeřenců 
se dokáže sletět na vámi připravené hody. Zkuste nám 
zaslat i tyto údaje. Pokud si věříte na nějaký serióznější 
výzkum, můžete experimentovat s různými druhy semen a 
pozorovat, kteří ptáci po nich jdou, stejně tak s plody v 
lese. Ale bohatě bude stačit i když nám je podáte zprávu o 
tom, že jste někde zvířátkům pomohli. A jako obvykle jsou 
povoleny veškeré výrazové prostředky včetně toho, že nám 
přijde zahrát divadlo na kancelář :-)

Za dobré slovo
Jestli vám připadá, že je venku zima a nechce se vám 

tam, nevadí i pro zimomřivé tu něco máme. Nejsou to jen 
zvířátka, co potřebují pomoc. I lidé se často a ne svojí vinou 
ocitnou ve svízelné situaci. Děti v dětských domovech nebo 
v zemích, které nejsou tak bohaté jako my. Jsou tu i lidé, 
kteří by potřebovali možná jen trochu rozveselit a 
zapomenout na chvilku na svoje trápení. Naštěstí jste tu vy, 
kteří chcete pomáhat.

Buďte aktivní a zapojte do svých snah co nejvíce lidí. 
Stačí jen zorganizovat nějakou dobročinnou akci s účastí 
veřejnosti. Teď v době vánoční se pořádají různé jarmarky, 
na kterých můžete prodávat vlastnoruční výrobky. Můžete 
pozvat své rodiče a kamarády na rukodělné dílny, kde 
přiučí nějakým novým dovednostem. Zajímavým tématem 
je určitě také besídka pro veřejnost nebo třeba seniory v 
domově důchodců, děti v nemocnici apod. Pomoci se dá i 
malou věcí, jen je třeba se nebát a oslovit ty, kteří vám 
mohou pomoci naplnit váš ušlechtilý cíl.

Neměli byste se hlavně stydět dát vědět co nejširšímu 
okolí o svých úmyslech. Získáte tak pro sebe další spojence 
ve vašem snažení. Můžete se snažit pomoci ve svém 
bezprotředním okolí i lidem na druhé straně zeměkoule, 
protože i to už dneska jde!

Každý sám
a) První podúkol bude tentokrát jinačí, než jsme napsali v 

úvodním nultém čísle. Sbírání semínek není špatná činnost, 
ale protože zima si letos pospíšila a leckde je mnoho sněhu, 
neměli byste všichni rovné podmínky. Proto jsme vymysleli 
náhradní úkol. Konejte dobré skutky! Pomožte lidem, kteří 
to potřebují. Takových příkladů je mnoho. Pomoci babičce s 
nákupem nebo se zahradou, navštívit nemocného 
kamaráda a rozveselit jej. Pomoci spolužákovi ve škole  s 
matikou. Samozřejmě se můžete domluvit ve více, pokud 
půjde o nějaký složitější úkol. Vše si po "akci" zaznamenejte 
do karty. Kolonky máte předvypněné.

b) Každý z nás má svůj domov, své okolí, kde žije. 

Palác Hobritů z Tišnova



Vyhotovený 2. úkol nezapomeňte poslat na níže uvedenou adresu do 10.1.2008!

BRĎO Centrum
Hvězdová 10

602 00
Brno

Duhové Střípky - celoroční korespondenční ekovýchovný pogram Sekce BRĎO Hnutí 
Brontosausurs.

Zkoušeli jste ale přemýšlet o tom, jak jsou na 
tom lidé z jiných končin? A tím nemyslíme lidi z 
jiné vesnice jako spíš ty z úplně opačného konce 
zeměkoule. Obyvatele zemí v Africe, Asii, Jižní 
Americe, různé domorodce a další. Zkuste si 
vybrat jeden takovýto exotický stát nebo jeden 
exotický kmen či etnikum, které se vám líbí. 
Zkuste si představit, jak tito lidé žijí a popsat 
jeden typický den typického obyvatele. Zkuste 
také vypátrat nějaký zvyk nebo snad svátek, 
charakteristický pro tuto kulturu. Vše se pokuste 
vepsat do karty a poslat nám.

Snad se vám podaří udělat spoustu prospěšné 
činnosti pro přírodu nebo jiné lidi, což je cílem 
tohoto zadání a této etapy. Pamatujte, že Elfové 
vás pozorně sledují a rozmyslí si, koho pustí dál 
do hloubky svého území. Pokud jste nestihli z 
nějakého důvodu uzávěrku minulého kola nebo 
se přihlásili později, nezoufejte.  Pozdní zásilky 
přijímáme a vyhodnocujeme! Stejně jako vy se 
těšíme, až spatříme výsledky prvního kola, 
protože konkurence se chystá být veliká. Pokud 
vás zajímá, kdo soutěží a s kým budete soupeřit 
o první místa podívejte se na seznam níže. Jde o 
rody, které již zaslali Glejt, nicméně na některé 
šlechtice ještě stále čekáme.

Mladší
Ušoplesci z Prasova se svým pánem 

Jerrym z Prasova a jeho komornicí Karolínou - 
"Cvrčkem" z panství Tišnovského, družina čítá 
11 členů

Zákusci s paní Dalty a její komornicí Prťkou 
taktéž z panství Tišnovského, a družinou 6 
člennou

Hobriti s paními Alfíkem a Veverkou a 
komorníkem Pepíkem, opět z panství 

Tišnovského a 12 členy
Vlčí Stopa s paní Baghírou a komorníkem 

Datlíkem v počtu 3 členů z panství Brněnského
ZŠ Ostrovačice s paní Irenou t.č. bez 

komorníka z panství Ostrovačického v počtu 11 
členů

Starší
Praati z Těšic s pánem Tomashem a 

komornicí Katkou z panství Lužicko - mikulecko - 
těšického v počtu 4 členů

Vokurky z pánem Ufýgem a komornicí 
Klárou z panství Tišnovského v počtu 6 členů

Makovice s paní Hanou a komornicí 
Kateřinou z panství Novo Borského v počtu 10 
členů

Vlci s pánem Petrem a komorníkem Karlem z 
panství Čejkovického v počtu neznámém

Obojživelníci s pánem Jiřím a komorníky 
Radimem a Lukášem z pantví Čejkovického v 
počtu 4 členů

Rubači nugetů s pánem Janem a 
komorníky Ladislavem a Petrem v počtu 
neznámém, působí však na panství Čejkovickém

Kamzíci s pánem Ctiborem a komorníkem 
Radkem v počtu 4 členů na panství Neoveském

Jak jste si jistě všimli, vyobrazili jsme v tomto 
duhovém listě ty nejskvostnější paláce 
jednotlivých rodů.

Teď už víte, kdo jsou vaši druhové ve zbrani, s 
kým budete sdílet útrapy cest. Nezapomeňte, 
že ten kdo se nejvíc zaslouží o mír s elfy, bude 
králem nejvíce oceněn!




