
Ahoj kamarádi,
už 8. rokem vám přinášíme soutěž 
Duhové střípky. Pravidelní účastní-
ci a soutěžící už za tu dobu splnili 
spoustu úkolů, mnoho se snad do-
zvěděli a vykonali taky nějaké 
prospěšné činy pro přírodu. To je ta-
ké cíl, který si klademe. Letošní 
ročník tak nebude jiný. Rozhodli 
jsme se tentokrát ještě víc zaměřit 
na různé problémy, které přináší 
život člověka a jeho civilizace v příro-
dě. Další změnou, kromě každo-
ročně nového tématu a nové podo-
by zpravodaje, je také změna v po-
čtu úkolů. Ty budou letos pouze 
čtyři místo pěti, o to však budou 
možná náročnější. Ale vy jste ši-
kovní a zvládnete je určitě v pohodě.

Nejprve opět pár organizačních 
informací na úvod. Soutěž je rozděle-
na na dvě kategorie: mladší a starší. 
V mladší kategorii soutěží ty oddí-
ly, kde věkový průměr nepřesahuje 

11 let. Ostatní spadají do druhé ka-
tegorie. Dále je zde horní omezení 
počtu soutěžících ve skupině. To je 
stanoveno na 10 členů. Pokud má 
váš oddíl více dětí, rozdělte je na víc 
soutěžních skupin. Pokud se chcete 
do soutěže přihlásit, není pak nic 
snazšího než vyplnit náš šťouravý 
dotazník a odeslat ho zpět na 
kontaktní adresu, která je na něm 
uvedená.

Abyste však věděli, do čeho jdete, 
máme pro vás malou ochutnávku 
toho, co vás letos čeká. Ti kdo se 
účastní soutěže pravidelně už vědí, 
že aby oddíl uspěl, musí se snažit 
jak celek, tak i každý jeho člen samo-
statně. Součástí každého kola je 
totiž zadání pro celý oddíl i pro 
jednotlivce. Oddíly tak například 
podnikají různé výpravy, na kte-
rých provádí průzkumy a poznatky 
z nich nám pak zasílají. Jednotlivci 
pak pátrají u sebe doma nebo ve 

svém okolí, zjišťují různé informace 
a to vše si zaznamenávají do jakých-
si „dotazníků“ nebo „deníků". Ty 
nám pak posíláte. Kromě toho byste 

ještě měli ze svého středu zvolit 
jednoho člověka, který získá funkci 
„zpravodaje“. Na jeho adresu vám 
budeme zasílat zadání, výsledky, 
bude zkrátka ten, kdo bude komuni-
kovat s naším Duhovým ústředím – 
BRontosauří Ekologickou Kanceláří 
– zkratka BREK.

Letos půjde o to zjistit, který oddíl je 
„nejekologičtější“. To znamená, že 
prověříme, jak jsou na tom vaše od-
díly, klubovny a třeba i domácnosti 
co se týče těchto „problémů“. Kaž-
dý úkol bude mít tři fáze. V té první 
byste se měli možnost seznámit s 
tím, jaké problémy se okolo tématu 
vyskytují. Proto vám poskytneme 
nějaké základní informace. S těmi 
vás seznámí váš vedoucí nebo 
zpravodaj. Můžete si je i rozšířit, jak 
bude vaše ctěná libost. Půjde pře-
devším o různé zajímavé údaje a sta-
tistiky. Ve druhé části úkolu by mě-
lo následovat to, že se pokusíte od-
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hadnout, jak jste na tom sami a 
srovnat se s tím, co jste se právě do-
zvěděli. To by vám mělo napomoci 
zjistit, zda plýtváte zdroji a energie-
mi. Zda třeba jíte zdravé jídlo nebo 
neškodíte rostlinám a zvířatům ko-
lem sebe. Třetí část úkolu pak bude 
to, co už nám budete nakonec posí-
lat jako výstupy a výsledky svého 
přemýšlení. Budeme od vás chtít sly-
šet a vidět návrhy na to, jak situaci 
zlepšit. Například jaké nové techno-
logie jde vymyslet, nebo které už 
existují, aby se energie šetřila. Nebo 
třeba uvidíte cestu ve skromnosti a 
omezení technického pokroku. Půj-
de nám však o to, aby řešení, která 
budete navrhovat, byla co nejpest-

řejší a tím pádem byla nejvěší šance, 
že se některé z nich může osvědčit. 
Také bude velmi vhodné, aby bylo 
řešení proveditelné pokud možno v 
dnešní době. Abychom nemuseli če-
kat stovky let na vynález pertua mo-
bile apod. S tím totiž souvisí po-
slední část úkolu. Moment, řeklo se, 
že přece budou jen tři, ne? No ano, 
ale ti z vás, kdo se už trošku stihli za-
myslet určitě přišli na to, že nám tu 
ještě chybí jedna věc, abychom 
mohli být plně spokojení. Ano, až vy-
myslíme, jak věci napravit, je také po-
třeba to udělat – a to bude součátí ú-
kolů pro jednotlivce. Pokusit se na-
pravit chyby, které děláme v 
každodenním životě, a které mohou 

ubližovat přírodě kolem nás. Tak a 
teď k jednotlivým tématům úkolů.

Jídlo a voda
Málo platné jíst musíme. Nicméně, 
vždy je dobré pamatovat na to, že 
„nežijeme proto, abychom jedli a pi-
li, ale jíme a pijeme proto, abychom 
žili.“ Není od věci udělat si čas od ča-
su hostinu a pořádně potěšit chu-
ťové buňky, ale... Jak je to vlastně 
dneska s jídlem a vodou? Jak se jíd-
lo dostává na náš stůl? Odkud po-
chází? Kdo ho pěstuje? Kde se ho be-
re takové množství, aby nakrmilo 
všechny lidi? A co voda? Otázek, kte-
ré obklopují tohle téma, je takové 
množství, že je určitě nestihneme 
všechny zodpovědět.

Energie a doprava
Světlo, teplá voda, telka, rádio, počí-
tače, topení, auta... všechny vynále-
zy, které nám usnadňují práci spotře-
bovávají energii, která se musí nějak 
vyrobit. Jak účinně se nám to daří? 
Kde se nejvíc plýtvá? Kde se dá 
snadno ušetřit? Kdy je kolo rychlejší 
než auto? Odkud se bere elektřina? 
Jak ji ušetřit? Které spotřebiče sku-
tečně potřebuje? Co je to obnovi-
telný zdroj energie? Hm... zase otáz-
ky, na které snad najdete odpovědi!

Odpady
Až se najíme a podíváme na Večerní-
ček, bude čas uklidit co po nás 
zbylo. Je jen na nás, jaký nepořádek 

po sobě necháme a to nejen ve vlast-
ním pokojíku. Spousta věcí, co vypa-
dá jako odpad, se dá ještě využít. 
Ale jak na to? Zjistíte, co je to RRR. 
Taky snad jak odpad likvidovat tak, 
aby neškodil přírodě a nepřekážel. 
A co s odpadem nebezpečným? 
Hrozí nám, že se budeme brodit po 
kolena ve smetí? Kam odchází od-
pad z vašeho domu? Třídíte? Pálíte 
PET flašky v kamnech na chalupě? 
Hospodaříte s odpadem doma 
stejně pečlivě jako na klubovně? Jak 
velkou máte popelnici?

Krajina
V posledním úkolu se zaměříme na 
to, jak člověk hospodaří se svým 
okolím. Lesy, půda, řeky, rybníky. 
To vše si upravujeme k obrazu své-
mu. Někdy úspěšně, někdy míň. 
Někdy se zase příroda dost urputně 
brání. A jak to vypadá ve vašem 
okolí? Jaké zásahy a umělé výtvory 
člověk vytvořil a zasáhl tak do příro-
dy? Jak se příroda vrací na místa, 
která si člověk dříve uzmul pro se-
be? A co území, která člověk 
chrání? Máte nějaké blízko sebe?

Tak to je malý přehled toho, co vás 
letos čeká. Snad jsme vás navnadili 
k tomu, abyste podali ty nejlepší vý-
kony a na konci zjistili, že právě váš 
oddíl se nejlíp orientuje v ekologii a 
ochraně přírody. Takže vyplňte při-
hlašovadlo a pošlete nám ho na naši 
adresu a pusťte se do 1. úkolu hned 
jak budete moct. Těšíme se na vás!




