
Milí přátelé,

vaše vyhotovené úkoly druhého kola
nám dorazily v pořádku a musíme říct,
že se vám vyjímečně vydařily! Ostatně
uvidíte uvnitř tohoto čísla zpravodaje.

Tématem úkolu byly odpady a každý se
zhostil zadané práce svým originálním
a nezaměnitelným způsobem.

Mezi mladšími byl oblíben zejména
druhý úkol. Prvoci, Vlkani i Ještěrky se
totiž pustili do tvoření z odpadového
materiálu. Ještěrky se rozhodly vytvořit
něco praktického pro svoji klubovnu.
Jejich panák na příspěvky do oddílové
ho časopisu se jim dost povedl. Z každé
strany má jinou tvář a je tedy neustále
příjemný na pohled, když se vám jedna
strana omrzí, prostě ho otočíte, a tak ho
můžete každý měsíc střídat. No snad se
začne brzo plnit i příspěvky do jejich
Brontíka. Prvoci se rozhodli naplno po
pustit uzdu své fantazie a vytvořili
společně plnobarevný model krajiny, ve
které by asi chtěli bydlet. Můžete si ji
prohlédnout na přiloženém fotu. Do prá
ce se také pustili Vlkani, kteří se rozděli
li do menších skupin. Vznikly tak hliní
kové šelmy neznámých druhů a také

různé fantastické krajiny z jiných světů.
Do tvoření se ale pustili také některé
starší oddíly. Tak Žlutí vytvořili parašu
tistu Karla. Jeho široký stříbrný úsměv
dává tušit, že pro něj není žádný let jaký
koli problém. Jeho padák tvoří igelitový
sáček, jeho tělo je z PET lahve a hliníku.

Dost dobrá práce. Ovšem zdaleka nej
větší poprask způsobili obě soutěžní
skupiny Krahujců – Postižení medvědi
a Ostrý tesák. Ti nám totiž poslali
společné nefalšované hudební dílo na
hrané v jejich profesionálním studiu.
Ano čtete dobře. První hudební hit v his

torii Duhových Střípků. Popis této jejich
snahy však nejlépe vyplyne ze slov
jejich vedoucího, Petra Gala:

„Krahujčí týmy se jali splnit si své sny (ne
bo spíše sny svých vedoucích) a vyrobili si
nástroje roztodivné z materiálů odpa
dových.

Každá skupinka secvičila jednu skladbu.
První klasiku "Skákal pes" a druhá s
mírnou podporou soundtracku "De
chovku".

Patří se uvést alespoň drobný výčet ná
strojů, neboť Peťa N. zapomněl fotoaparát.

Tedy: bicí sestávající z mnoha plechovek od
ovoce, salka etc., paličky: zbytky nosníků z
výroby draků, chřestidla všech druhů
(hlavně kelímky a plechovky), dechová sekce
spočívající z trubice z vyřazeného vysavače,
sólová dvoustrunná kytara z PET lahve a
vlasce a baskytara (nejdůmyslnější nástroj)
sestávající z metrového prkénka, plechovky
(rezonanční skřín) a struny E.

Všechny komponenty byly nalezeny na klu
bovně v Čejkovicích (především v třídících
koších).“

Bohužel papír nedokáže skladbu pa
třičně reprodukovat, notový zápis též
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zřejmě neexistuje. Vězte, že skladby bu
dou nahrány a připraveny k poslechu
na stránkách Duhových Střípků na adre
se http://brdo.brontosaurus.cz/soute
ze/duhove_stripky/aktualni_rocnik.
Takže si je nezapomeňte poslechnout!

Do prvního úkolu se pro změnu pustili
děcka z Tišnova. Všechny čtyři jejich od
díly poslaly spoutu nápadů na vy
lepšení odpadového hospodaření v klu
bovně. K porovnání je tu všechny
uvádíme, aby jste si sami mohli zkont
rolovat, jestli to děláte dobře a mohli
jejich nápadu využít k vlastnímu zdoko
nalení.

Desatero Milášků složené z 5 bodů:

1) jezdit MHD
2) sáček na pečivo používat víckrát
3) na svačinu používat krabičku, která
se dá umýt
4) psát i na papír, který je z druhé stra
ny potištěný
5) mít spíš spořivé žárovky

Vohryzci

1) Natřít koše stejnou barvou jako
kontejnery
2) založit zbylý koš – bioodpad
3) Bioodpad – Amazonka s Markétkou
mají na zahradě kompost a bydlí blízko
= můžou si odpad jednou za týden k so
bě odnést na kompost
4) Svačinu co na schůzce nesním pře
dám vedoucím
5) Sbírat baterie
6) Schovávat popsanej papír jen z jedný
strany
7) nepopisovat papír zbytečně
8) používat 1 PET
9) Když sníme jabko, ohryzek dáme krá
líkům.
10) Nepít kofolu v plechovkách

Modrá kref

1) Nevyhazovat flašky
2) kupovat, co nemá moc obalů

3) třídit odpad
4) nekupovat zbytečnosti
5) jezdit MHD
6) nejíst papír!!
7) nebýt moc u počítače a televize

Dropky

1) Třídit odpad a nálepky na koše co
tam patří
2) Když nevím, kam dát odpad tak se ze
ptám
3) Když najdu bonbon neobalenej a
obalenej tak neobalenej sním a obalenej
vyhodíme (?)
4) Pít mlíko z PET a ne z Tetrapaku
5) zařídit bioodpad
6) spalovat posmrkaný šnuptychly a ne
topit topení.
7) recyklovat papír ručně
8) pít jenom kefíry v papíru

Nu co dodat. Některé návrhy jsou
vskutku radikální! Například poslední
nápad s kefírovou dietou je opravdu za
jímavý. Na druhou stranu většina z
nápadů je opravdu rozumná a provedi
telná. Velké leč lehce zmazatelné plus
získávají také za to, že své návrhy
sepsaly na vyřazené hlasovací lístky.
Takže se inspirujte podle libosti.

Prvnímu úkolu se však věnovali ještě ta
ké Červení z Vlčí Stopy. Bohužel stále
ještě nemají vlastní klubovnu, ale po pře
stěhování se na třídění odpadu v ní vrh
nou opět naplno. Jejich seznam vypadá
následovně:

Hliník – ten budeme dávat do krabice
Sklo – na sklo zařídíme větší plechovku
Polystyrén – na polystyrén jsme vymys
leli krabici
Papír – budeme dávat do většího kýble.
Vypsaná pera a propisky – jsme vymys
leli krabici
Plast – budeme házet do krabice
Nebezpečný odpad (chemické látky) –
do barelu
Hlína – do pytle

Kovy – budeme je házet do pytle
Textil – do pytle (staré šatstvo na pučení
nebo do dražby)
Pomerančová kůra – ta se usuší a dá do
pytle
Budeme méně plýtvat: papírem, PET
lahvemi, bateriemi – používat dobíjecí.

Vše je pak ještě podtrženo srozumi

telným nákresem.

Tak to je kompletní ukázka
toho co jste vytvořili a teď k
výsledkové tabulce, která je
na konci tohoto čísla.
Průběžné vedení pořád drží
Červení, ale je to těsné a
Krahujci vzkazují, že ještě
pošlou nějaké resty z minula.
No a Sněženky a Kamzíci prý
teď měli napilno s klubovnou
a jejím stěhováním, ale prý
taky něco pošlou, aby soutěž
ještě zdramatizovali. Tak
uvidíme, jak se to vyvine. Vy
už určitě totiž plníte 3. úkol a
do 10. března nám pošlete

své výsledky. Takže my se tu na ně
těšíme a posíláme vám další část
letošního střípkového obrazu. Nechť se
vám daří!

P.S.: Další došlé materiály se objeví na
webových stránkách Duhových střípků.

Skupina Společný Jednotlivci Celkem

Starší

Červení 4 1 10

Postižení medvědi 5 0 9

Ostrý tesák 5 0 9

Žlutí 3 1 7

Modrá krev 3 0 5

Zelení 0 0 3

Sněženky a Kamzíci - - -

mladší

Vohryzci 4 0 7

Dropci 3 0 5

Ještěrky 4 0 5

Milášci 3 0 4

Vlkani 4 0 4

Prvoci 4 0 4

Veverky - - -




