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Vážení přátelé,
tímto vyhlašujeme konec 1. ko-

la. Nakonec nám většina z vás do-
dala své vypracované úkoly, a 
tak tu máte výsledkové číslo vaše-
ho oblíbeného duhového zoravo-
daje. Hurá!

Ale ještě než se podíváme na 
to, jak jste dopadli a kolik bodů 
jste získali, bylo by dobré sezná-
mit se s jednotlivými soutěžními 
skupinkami, co říkáte?

Těch je letos doposavaď přihlá-
šených 10, ale ještě pořád víme o 
některých opozdilcích, kteří ne-
dokázali stále poslat přihlašova-
dlo :-) Tak šup, šup, ať už to je!

No ale teď malé představení! 
Letos bude opravdu velká konku-
rence ve starších, kde už je teď 
přihlášených 8 skupinek. SMŮ-
LA a C.A.J.D.A.M pocházejí z 
Tišnova. Dohromady mají 401 zu-
bů, což je neuvěřitelné. To Čer-
vení z Vlší Stopy nám počet 
zubů nezaslali, ale doufáme, že 
nemají protézy nebo tak něco. 
Za to víme, že jejich oblíbenou 
květinou je koniklec.Z Vlší Stopy 
vzešli taky Zelení, ti mají jeden 
zub vyražený a dva jim rostou a 
ještě jim to připad vtipné. Tak ne-
víme. Poslední z vlkostopý oddíl 
jsou Žlutí. Stejně jako předchozí 
dvě skupinky sídlí v Brně Jehni-
cích a jejich oblíbeným zvířetem 
je jak jinak než vlk. Dále tu má-
me dvě velmi početné skvadry z 
Čejkovic, kterou budou velmi si-
lnými soupeři. Krahujci vrací 

úder, tak se nazývá první 
templářská skupina. Je to zají-
mavé, ale jejich vedoucí má dvě 
adresy. Copak nás chce zrui-
novat na poštovném? To druhá 
čejkovická skupinka, Padající lis-
tí, jsou podle názvu jak se zdá 
asi básníci. Jako jedna z mála sku-
pinek se skládá ze samých klu-
ků. Ze starších tu máme taky 
ještě Duhové Víly. Ty jsou z Mo-
ravské Nové Vsi z oddílu Kamzí-
ci a ač tomu nic nenapovídá, 
jsou to též samí chlapi. Ze zvířat 
mají nejradši kance. Kdo umí dob-
ře počítat, tak ví, že v mladších 
máme zatím jen dvě přihlášené 
skupinky. Ale věříme konkuren-

ce brzo naroste. Zatím tu tedy má-
me dvě skupinky z Gingo 
Tišnov, které tak svádí přímý sou-
boj! Masožravý veverky si daly 
název podle toho, že z květin se 
jim nejvíc líbí právě masožravky 
a ze zvířat zase veverky, alespoň 
tak jsme to pochopili, ale možná 
to bylo naopak? Druhá soutěžní 
skupina si dala zajímavý název 
Proles s.r.o. Mají rovných 200 
zoubků a zvířat a kvítek mají rá-
di tolik, že snad ani nemá cenu 
to sem vypisovat.

Tak to bylo krátké předsta-
vení. No a teď si prohlédneme, 
kdo nám zaslal vyhotovení první-
ho úkolu. Byli to Žlutí, Zelení, 
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Červení a Duhové Víly, kteří to 
stihli včas a SMŮLA, 
C.A.J.D.A.M, Masožravý 
Veverky a Proles s.r.o. S malým 
zpožděním. Taky víme, že Krahuj-
cům, kteří vrací úder a Padající-
mu listí zásilka úvazla u jednoho 
z kurýrů, tak snad brzo dorazí!

Prvně přikročme k mladším, 
tam je to jednodušší. Proles s.r.o. 
Narazil na zvláštní strom, který 
je modrý, má fialové listy a odlé-
tá do teplých krajin. Nevíme jestli 

si z nás nedělají šprťouchlata, ale 
vědecky ho popsali poměrně po-
drobně. Zkoumali ho zdá se celý 
měsíc, než jim frnknul. Kromě 
toho nám ještě díky Dorotě Kalné 
dokázali zachytit lípu, jak se 
proměňuje ze zelené na žlutou. 
Díky jim! To Masožravý veverky 
prováděly svůj výzkum od 21.10. 
do 11.11. Zkoumali zdá se po-
někud víc druhů, než Proles, a 
tak se jim podařilo nashromáždit 
o něco více přírodovědného mate-
riálu. I jim musíme poděkovat!

U starších, kteří měli úkol troš-
ku jiný, se nebudeme nějak složi-
tě rozepisovat, kdo co jak splnil, 
protože práce všech byla velmi 
kvalitní, a tak vypíchneme jen ty 
největší pikošky. Tak z pozo-
rování všech skupinek z Vlčí 
Stopy vyplynula zajímavá fakta. 
Většina stromů opadává shora do-

lů. Jedinou výjimkou zdá se byla 
růže šípková, která se zbavovala 
listů odspodu a co víc, zbarvova-
la se odprostřed. Většina stromů 
se zbarvuje dožluta, ale objevili ta-
ké červený javor. Nejrychlji opa-
dává jírovec maďal, který se 
dokázal zbavit olistění za pouhé 
3 dny! Žlutí, Zelení i Červení si za-
slouží pochvalu za skvělé zpra-
cování dat a přehlednost. 
C.A.J.D.A.M zkoumali zase ta-
kovou raritu, jako je psí víno. To 

bylo taky celé červené s pár ze-
lenými listy, ale 5. listopadu už 
skoro žádné nemělo. Nejodolnější 

se ukázala být vrba, která si 12. lis-
topadu stále držela zelené listy a 
skoro žádný nespadl na zem. 
C.A.J.D.A.M nás zahltili 
spoustou užitečných dat v podo-
bě nákresů. SMŮLA potvrzuje po-
zorování Vlčí Stopy, že 
nejrychleji opadává jírovec maďal 

alias „kaštan“. Nejpestřejší listy 
má třešeň, která se zbarvuje čer-
veno-žluto-zeleně. SMŮLU musí-
me pochválit za podrobné 
procentuální poměry toho, kolik 
listí se na stromech v daný čas na-
cházelo, jejich data jsou skutečně 
podrobná, stejně jako počet vzor-
ků byl dost vysoký, i když ne nej-
vyšší. Smolaři kola jsou Duhové 
Víly, které ač patří do starších 
evidentně splnily pouze úkol pro 
mladší. No nějaký bod si zaslou-
ží, ale příště by si měli dát pozor 
a číst zadání pečlivěji.

No další věc, kterou jsme vám 
dlužní osvětlit, je bonusová otáz-
ka a odpoěď na ni. Nuže vězte, že 
strom, který má listí na větvích ce-
lý rok, je dub. Po prohlédnutí 
vašich zásilek jsme objevili všeho 
všudy dvě odpovědi, z toho jen 
jednu správnou. To je škoda 
mohli jste snadno přijít k bodům, 
které tak ukořistili jen Zelení, kte-
ří správně napsali „dub letní“. 
Tleskáme! To v jednotlivcích zavá-
leli naopak Červení a sklízí za to 
zasloužené body!

Takže nakonec vypadá 
tabulka po prvním kole takto:

Zatím je všechno vyrovnané a 
až dorazí zásilka od Krahujců a 
Padjícího listí, můžeme čekat, že-
se pořadí určitě trošičku promí-
chá.

Tímto další číslo Duhového 
zpravodaje končí. Nezapomeňte, 
že 2. úkol máte dodat do 12. 
prosince na vám známou adresu. 
Přejem vám, ať si užijete Mikulá-
še a dostanete hodně uhlí a bram-
bor, protože zima bude krutá!

Ctibor

text: Ctibor, obrázky: Sibik; sekce.brdo@brontosaurus.cz, Hvězdová 10, Brno 602 00

starší      jednotlivci společný   bonus celkem  pořadí
Zelení      X    5  1   6     1.
Červení      1    3  X   4    2.-3.
C.A.J.D.A.M      X    4   X   4    2.-3.
Žlutí      X    3  X   3    4.-5.
SMŮLA      X    3  X   3    4.-5.
Duh. Víly      X    1  X   1     6.
Pad. listí      X    X  X   0    7.-8.
Krahujci      X    X  X   0    7.-8.
mladší jednotlivci společný   bonus celkem  pořadí
Mas. veverky     X    4  X   4      1.
Proles s.r.o.    X    3  X   3      2.




