
Bez nějakých dlouhých proslovů. Vleťme 
hned na vyhodnocení druhého úkolu!

Jaké to bylo v hlubinách zelené?
Mnozí jste snad zapomněli, že putujete za 

elfím králem a to je škoda, protože nakonec 
se nám sešlo jen pár výsledků. To už i teď na 
konci úkolu třetího máme víc materiálu k 
vyhodnocení, než předtím. Ale to nevadí, 
alespoň nemáme těžký výběr co dát do 
zpravodaje.

Tak tedy jak jste se zhostili druhého úkolu? 
Myslím, že prvním úkolem byla pomoc zvěři, 
že?

Copak jste do lesa nanosili?
Do tohoto úkolu se pustila Vlčí Stopa, 

Bystré Potůčky a Kamzíci ve spolupráci se 
Žabičkami, Vlkánky a Sněženkami. Prvně 
jmenovaní vyrazili do své vlastní oddílové 
rezervace, aby naplnili krmítka pro ptáky. A 
jak se dušovali, nenechali je prázdné po 
celou zimu. Fotografie můžete vidět na 
okrajích.

Jejich druhým prospěšným skutkem na 
pomoc zvířatům bylo nastrojení vánočního 
stromku zvířat. Na ten navěsili asi 50 balíčků 
s krmením a deseti lojovkami.

Bystré Potůčky nám jako obvykle poslali 
skutečně objemný balík plný informací. 
Vyrazili do lesa ke krmelci kam přinesli 
nějaké to přilepšení pro zvířata v podobě 
jablek, pečiva atd. Jak můžete vidět na 
fotkách, bylo toho opravdu hodně. Kromě 
toho se jim ale podařilo zjisit, jaká zvířata 
mna krmelec chodí a co žerou nejčastěji. 
Ňumimu se podařilo zjistit, že Veverka jí 
nejraději semena  ze šišek, ořechy nebo 
žaludy. Věděli jste také, že srnec musí žrát 
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Vlčí Stopa dolňuje krmítka

Ještě jednou Vlčí Stopa

Potůčky na výletě v lese
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Daniela a Tony z Potůčků - menší porce, ale o to častěji než jelen? A navíc je prý 
mnohem vybíravější v potravě. Tak to alespoň zjistili Nicola 
a Tony. No nic naplat, v zimě moc na výběr nemá. Také 
bychom prý měli vyzkoušet, jestli si sýkorky umí doletět pro 
slunečnicová semínka až na naši dlaň. Podle Honzíka to prý 
jde, i když nepíše, jestli se mu to skutečně podařilo.

Kamzíci se snažili vyrobit několik lojových závěsů. 
Nakonec se jim práce zdařila a vyvěsili jich asi 15 na 
Chatičce u Teplého járku. A nebyly to jen oni, ale i další 
oddíly z Mikulčic, které tak připravily bohatou nadílku pro 
zvířata v Mikuleckém luhu.

Dobré slovo od někoho?
A kdo se pustil do nezištné pomoci svému okolí? Kdo 

pořádal dobročinné akce? Kupodivu někdo ano. Byli to 
Kamzíci a Sněženky. Dali se dohromady ještě s Junáckým 
oddílem Tučňáků a navázali také spolupráci s obcí Moravská 
Nová Ves. Výsledkem byl dobročinný jarmark, jehož výtěžek 
byl věnován na projek Adopce na dálku. Už dlouhodobě 
totiž tyto dva oddíly společně s Mikuleckými přispívají na to, 
aby se indické děvče jménem Vinaya Dipaka mohla stát 
učitelkou a sama pomáhat chudým lidem ve svém okolí. 
Kamzíci prodávali svíčky ze včelího vosku. Sněženky zase 
spoustu drobných věcí, které si mohli návštěvníci jarmarku 
zakoupit a podarovat na Vánoce někoho blízkého.

Tak a to bylo vše, co nám dorazilo ze společných úkolů. 
Opravdu vidíte, že toho mnoho nebylo. Tím snazší bylo pro 
nás rozhodování.

Ale abychom měli vůbec o čem napsat, proberem se tedy 
ještě úkoly pro jednotlivce. Ovšem. Kvalita toho, co se nám 
sešlo si to přímo vyžaduje. Měli jste konat dobré skutky a 
přemýšlet o tom, jak se žije jinde na světe. Pojďme tedy 
popořádku.

Dobrých skutků se podařilo splnit celkem 13. To není zase 
tak úplně špatné, ale vylepšit to jde vždycky! Vesměs jste 
pomáhali doma maminkám, tetám apod. Ale třeba takový 
Datlík z Vlčí Stopy se prokázal být opravdu poctivým a 
správným člověkem. Vždyť pomohl nejen spolužákovi, ale 
také úplně neznámému klukovi v obchodě! Zasluhuje si od 
nás speciální ocenění a odměnu!

Co se týče neznámých kultur, etnik a civilizací, jež jste 
zkoumali a představovali si jejich život, vedli jste si opravdu 
znamenitě.

Bystré Potůčky stihli projít Afriku, Asii, Ameriku i 
Antarktidu. Obrázky obyvatel těchto kontinentů si můžete 
prohlédnout také v tomto čísle duhového zpravodaje. 

Zajímavé příběhy vytvořili Sněženky. Lečo a Katka 
Hlaváčová přisoudili člověku jménem Hakumana Tata původ 

Honza a Andrea z Potůčků - 



v kmeni Apačů žijícímu v Africe. Kromě toho, že chodí do 
sauny slaví také Lečův svátek. Slaví jej tak, že jí lečo a kouří 
dýmku míru, zajímavé, že?

Podle Marušky a Karolíny Inuité (což je správné označení 
pro Eskymáky žijící například v Grónsku) obědvají velryby s 
kečupem. A musí toho být opravdu hodně, protože podle 
autorek nevečeří.

Vyhodnocení
Tak a jak jsme rozdělili body? Stačí se podívat na naše 

tabulky a hned to zjistíte. Tak tedy výsledky vyhodnocení 
druhého úkolu v kategorii mladších a v řádku celkem 
celkové počty bodů. Číslo před jménem oddílu značí 
celkové pořadí. Vítěz kola je zvýrazněn!

Oddíl společný jednoltivci     celkem
1. Bystré Potůčky 4 5 17
2. Vlčí Stopa 4 3 14
3. Hobriti - - 4
4. Zákusky - - 3
5. Ušoplesci - - 2
Vy, co jste nedodali výsledky, rychle spěchejte, ať 

doženete náskok, který mají pilní plnitelé z Vlčí Stopy a 
Bystrých Potůčků. Nejste stále bez šance, i když to tak 
možná nevypadá. Po dalším úkolu může situace vypadat 
úplně jinak.

A jak jsou na to m v kategorii starších?
Oddíl společný jednotlivci      celkem
1. Sněženky 3 4 7
2. Kamzíci 3 2 5
3. Žabičky 2 - 5
4. - 5. Makovice - - 3
4. - 5. Vokurky - - 3
No taky to nebyla žádná sláva. Na druhou stranu se 

zapojili ti, co v minulém úkolu nesposlali nic, takže pořadí je 
o něco víc vyrovnané než ve druhé kategorii. Nicméně 
podle toho, co už nám přislo od nekterých za třetí úkol to 
vypadá, že se dočkáme ještě překvapení. Pusťte se do 
dalších úkolů a neponechávejte nic náhodě!

Tak a to je zatím vše od nás ohledně vyhodnocení 2. 
úkolu. Ale už teď pracujeme na ohodnocení trojky - 
Trpaslíků.

Nezapomeňte na Setkání BRĎO, kde, jak doufáme, se 
všichni uvidíme a slavnostně předáme ceny těm nejlepším. 
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Kája a Maruška - Sněženky, 
Imenauti Patilon



Vyhotovený 4. úkol nezapomeňte poslat na níže uvedenou adresu do 5.4.2008 spolu 
s registrací na Setkání BRĎO!

BRĎO Centrum
Hvězdová 10

602 00
Brno

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

Stejně tak jednotlivci obdrží klíč, který jim 
otevře cestu k pokladu elfů. Proto shromažďujte 
kartičky, které vám posíláme. Budou se vám 
hodit!

Loučíme se s vámi. Prozatím ať vám cesta za 
elfím králem rychle a šťastně ubíhá.

Ctibor

 Srnec obecný - Tony, PotůčkyVeverka obecná - Ňumi, Potůčky

Dobrý skutek - Honzík, Potůčky Rony z Antarktidy - Fanda a Dominik , 




