
Takže milí kamarádi,
v tomto čísle pro vás máme vyhodnocení 1. úkolu Duhových Střípků. Těšítese?
Nejprve si ale představíme letošní soutěžní týmy a startovní pozice, ze kterýchbudete vycházet :) Začneme staršími.
Kmen ostrých tesáků je již ostřílená skupina z Čejkovic. Mezi jejich hlavní slnéstránky patří mimo jiné fakt, že již všichni zasadili alespoň jeden strom.
Druhá grupa z čejkovického distriktu sejmenuje Postižení medvědi. Je zajímavé,že v jejich skupině letěli letadlem pouzeholky, zatímco kluci prý šetří přírodu a kmoři do řecka teda asi chodí pěšky.
Z Tišnova se nám mezi starší dostalaskupina pojmenovaná .Modrá . Kref.Pokud čteme správně. Přednosti tohotooddílu spočívají v klubovně, která májenom 2 okna a jeden radiátor,a by nedocházelo k tepelným ztrátám.
Z Brna se nám ve starších opět přihlásiloddíl Vlčí Stopa a jeho skupiny Žlutých,Zelených a Červených. Ty dotáhliúspornost své klubovny ještě dál. Bohužel nyní žádnou nemají. K tomu jim bo

hužel nelze gratulovat a zvláště pro nadcházející zimu jim upřímně přejeme,aby se jim podařilo najít novou! Třetísku
Z Moravské Nové Vsi tu máme spojenéoddíly Sněženek a Kamzíků. Ti nám nasebe prozradili, že mají tábor u Kralicnad Oslavou, což je asi 100 km od jejichbydliště. Takže to mají docela daleko.Jezdí tam prý vlakem nebo autobusem.
A v mladší kategorii? Letos konečně narůstá konkurence!
Proto tu máme tým Dropky z Tišnova.Ti se ukázali jako častí konzumenti čistévody, za což je chválíme.
U Vohryzků se zase ukázalo, že jedenčlověk nikdy v životě nejedl vepřo knedlo zelo. To je v našich končinách poměrně zajímavé, co říkáte?
Poslední skupinka z Tišnova, tzv. Milášci stráví u počítače denně průměrně 1,5hodiny, ale najdou si také čas na sázenístromů. 2/3 z nich už nějaký do zeměvsadilo.
Prvoci alias červení Brokosmonauti senám hlásí zČejkovic. Všichni poslouchají více méně pravidelně před spaním rá

dio, což je od nich hezké.
Z Moravské Nové Vsi se nám hlásí novýoddíl Ještěrky. Ty nám na sebe prozradili, že ještě nebyly na žádném brontosauřím táboře. To je pochopitelné, kdyžteprve začínají, že ano.
Starobylý oddíl Vlkani se nám hlásí zMikulčic. Jejich 17 oken a 11 radiátorův klubovně je nejvyšší počet, jaký jsmeod vás obdrželi. Tak doufáme, že je přiodchodu zavíráte!
A ještě tu máme Veverky z Ekocentra.Stejně jako u Vlkanů i zde jen jedenčlověk poslouchá před spaním radiovévysílání.
Tak to bychom měli představení oddílůa teď už k samotnému vyhodnocování.Všichni, kdo nám poslali své výtvory sechopili této práce svědomitě. Některé nápady byly dokonce více než dobré. Chválíme proto Postižené medvědy a Kmenostrého tesáku za to, že nejen, že se zamysleli nad možnostmi šetření vodou,ale také rovnou vyprojektovali úspornédomy podle svých představ. Nezastavilise jen u vody, ale součástí je takéúsporná výroba elektřiny atd. V Tišnově

si zase dali záležet na svých PET lahvích a poslali nám fotky z jejich zdobení. Sešlo se nám také dost údajů ovaší osobní spotřebě vody na hlavu. Nemáme tu prostor vypisovat podrobnoutabulku, ale přesto pár údajů. Přes 1000l za týden se vyšplhali Bára z Milášků,Prťka z Modré Krvi, Miňonka z Milášků a Amazonka z Modré Krvi. Naopakpouhých 412 l za týden má na kontě Michal z Milášků. Takže holky, máte se odněj co učit. Docela nízké údaje nám poslali Vohryzci a Dropci o své denní spotřebě. Ta u nich nepřesáhla jednotlivě130 l a mnozí se pohybovali mezi 50 –75 litry na den. Pokud jste opravdu započítali vše, tak klobouk dolů, protožese jedná o opravdu skvělé hodnoty!
Zelení nám poslali chutný jídelníček navýpravu, který vám přikládáme pro inspiraci:
1. den: snídaně: mléko a lupínky; oběd:bujónová polévka, chleba s paštikou;večeře: chleba se sýrem; 2. den: snídaně: chleba s marmeládou; oběd: Porýč(vůbec netušíme, co to je?), nudlovápolévka; večeře: chleba s rybí pomazánkou; 3. den: chleba s marmelá
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dou, oběd: rizoto; večeře: chleba s pomazánkou; 4. den: chleba se škvarkovoupomazánkou; oběd: kuskus; Jsou tosamé chutné věci, teda až na ten porýč,to nám prosím kdyžtak dodatečně vysvělete! :) K porovnání ještě jídelníček Červených: 1. den: svačina: jablka z ČR,mrkev; oběd: rýže s masem; svačina: jablko z ČR; večeře: kuskus se zeleninou;2. den: snídaně: ovocný salát; svačina:lupínky s broskví; oběd: česnekovápolévka; svačina: jablka z ČR; večeře:míchaná vejce; 3. den: snídaně: poryč(už zase, u toho je poznámka o ovsu čico...); svačina: jablko z ČR; oběd bujónová polévka; svačina: broskev; večeře:chleba s paštikou.
Žlutí nám k tomu přidali rozbor svéhovlastního jídelníčku. Jeřábek a Skřivanprý jedí z 20% živočišnou a z 80% rotlinnou stravu. 60 – 65% potravin pochází z ČR a zbytek je z Evropy a ze světa vůbec.

No určitě jste ještě zvědaví, na nějaké tytipy od ostatních, jak šetřit vodou. Vo

hryzci například radí, používat kadibudku, pákové baterie a dávat do pračkymaximum prádla. Tučňák z Modré Krvise nám svěřil, že jistý Jirka plýtvá přisvých pokusech vodou. Zavázal se, žemu to vysvětlí. Snad už je to v pořádku.Žlutí k tomu přidali ještě informaci otom, že je dobré chytat dešťovku. Jak užbylo řečeno Postižení medvědi a Kmenostrého tesáku na to vymysleli důmyslná zařízení. Ovšem žlutí šli ještě dál apustili se také do zadržování vody v krajině. Takže když prý zasadíme víc stromů, zastavíme erozi a budeme orat povrstevnici bude v krajině víc vody. Sices tím stavěním přehrad to možná trochupřehnali, ale jinak mají nápady velmidobré!
Tak to byl rychlý přehled toho, co jste
vytvořili a nyní již výsledová tabulka 1.kola:

Tak to bychom měli. Přejeme vám hezké Vánoce a klidný přechod do novéhoroku 2010!

Skupina Společný Jednotlivci Celkem
Starší
Červení 3 2 5
Postižení medvědi 3 1 4
Ostrý tesák 4 0 4
Zelení 2 0 3
Žlutí 3 0 3
Modrá krev 2 0 2
Sněženky a Kamzíci - - -
mladší
Vohryzci 2 1 3
Dropci 2 0 2
Milášci 1 0 1
Ještěrky 1 0 1
Vlkánci - - -
Veverky - - -




