
Dálnice D66

Projekt dálnice D66 se
rozběhl. Ale na území, kte-
rým vede, se nachází ještě
celá řada cenných území.
Vzácné rostliny, zvářata. . . Je
to na vás, ochráncích příro-
dy, abyste je prozkoumali a
vyhlásili rezervace dřív, než
budou zasfaltovány.

Pomůcky: l ana nebo
provázky; kel ímek; kamínky;
karti čky se j mény zvířat, rostl i -
ny apod. ; kol íky

Počet hráčů: al espoň dvě
dvoj i ce z řad účastníků, j eden
vedoucí – stavi tel dál ni ce, j e-
den vedoucí j ako kontrol or

Čas: Příprava 2 0 mi nut, hra
10 – 15 mi n.

H ráči tvoří skupi ny ochránců
přírody (dvoj i ce až troj i ce), kte-
ří brání stavbě nové dál ni ce
přes přírodně cenná území.
Stavi tel e dál ni c představuj e 1 –
2 vedoucí.

Vytyčíme území o vel i kosti
asi 10 x 2 0m. To bude před-
stavovat kraj i nu, j íž má vést
nová dál ni ce. N a území pomocí
kol íků, stromů nebo j i ných po-
můcek označíme někol i k míst,
skrze které dál ni ce bude muset
vést – j ednotl i vá města. N a
okraj i dál e vyznačíme místo, ku-
dy dál ni ce na území vstupuj e a
kde bude území opouštět. Dál e
zde vyznačíme pomocí prováz-
ků, kl acků nebo j i nak někol i k

kruhovi tých obl astí, které bu-
dou představovat j ednotl i vá pří-
rodně významná území –
budoucí „rezervace“. Roz-
místění měst a rezervací j e
nutné zvol i t tak, aby rezervace
stál y na j ej i ch spoj ni cích a tím
nuti l y stavaře dál ni ci přes ně
stavět (vi z. obrázek na zadní
straně zpravodaj e). Zároveň by
však měl y exi stovat vol né
prostory mezi j ednotl i vými re-
zervacemi , kudy může dál ni ce
přes to vést.

J el i kož dál ni ce musí vést co
nej rovněj i , snaží se vedoucí,
kteří j i staví, aby měl a co nej -
méně zatáček. Stavba probíhá
tak, že vedoucí pol oží na dél ku
natažené paže před sebe na
zem kel ímek a posl éze se do
něj snaží ze stoj e vhodi t něj aký
mal ý předmět (např. mi nci ) . V
případě, že se trefí, může se po-
sunout na místo, kde kel ímek
l eží a cel ý proces opakovat.
M ísta kudy prochází může pro
názornost označovat kl acky, pa-
l i čkami nebo j i ným vhodným
způsobem. Stavi tel dál ni ce mu-
sí postupovat co možná
nej kratší cestou mezi j ednot-
l i vými městy a koncovými bo-
dy, bez ohl edu na vyznačená
chráněná území – rezervace.

Každá budoucí rezervace v
sobě obsahuj e ži voči chy, rostl i -
ny a dal ší fenomény, kvůl i kte-
rým j e nutné j i chráni t. Úkol em
ochránců přírody j e zj i sti t, j aké

chráněné druhy a úkazy se na
daném území nacházej í a tím
zaj i sti t ochranu území. Do
j ednotl i vých území tak může-
me např. Umísti t obrázky zvířat
a rostl i n. N a j i né místo vzdá-
l ené 10 – 15 metrů pak může-
me rozhodi t karti čky se j mény
j ednotl i vých „přírodni n“. J i ná
možnost j e rozmísti t do re-
zervací j en obecné kategori e
(např. Savec, ryba, hmyz) a k
ni m při řazovat j ednotl i vé
druhy. Ve chvíl i , kdy se hráčům
podaří při řadi t všechny chráně-
né úkazy k sobě, j e území vy-
hl ášeno za chráněné bude
označeno kontrol orem (např.
Kol íkem, vl aj ečkou nebo j i ným
si gnál em). V té chvíl i se stává
území nedotknutel né ze strany
stavi tel ů dál ni c a ti j ej musí ob-
j et. Vyhraj e ta skupi na ochrán-
ců, která prozkoumá a tím
zachová nej větší počet chráně-
ných území.

Tipy: V případě, že máte
dostatek vedoucích i hráčů j e
dobré stavět dál ni ci ze dvou
stran hra tak bude zaj ímavěj ší
a předej dete tím tomu, že hrá-
či začnou zachraňovat „od kon-
ce“ a napětí ve hře bude mít
sestupnou tendenci ; Chráněná
území j e možná také obodovat
podl e j ej i ch vel i kosti , či počtu
chráněných druhů; Území ne-
musí obsahovat j en rostl i ny a
ži voči chy, al e také sl ožky
neži vé přírody;

Milí kamarádi,
vítejte u dalšího zpravodaje

Duhových Střípků. Ročník devátý je
tady a pro vás je nachystáno čtvero
úkolů, které vás opět prověří v oblasti
ochrany přírody ekologie a vůbec. Té-
ma prvního úkolu je otázka: "Proč

vlastně chránit přírodu?". Než si na
ni odpovíte, vrhněte se na úvodní
úvodní hru. Doufáme, že vás pěkně
nažhaví. Ostatně v letošním ročníku
pro vás jednu nachystáme v každém
kole. A pak už čtěte dál, co pro vás
máme ke splnění.

1. číslo



Proč chránit přírodu?
Možná si říkáte, že ta otázka je tak

trochu zbytečná. Chránit přírodu je
přece správné a tak. Taky většina lidí
řekne, že má přírodu rádo. Takže ji
chráníme vlastně tak nějak kvůli so-
bě. V letošním prvním úkolu po vás
budeme chtít, abyste přírodu zkusili
opravdu nějakým činem ochránit, da-
li o tom případně vědět lidem kolem
sebe a zjistili, že to k něčemu třeba
je. Takže jaké bude zadání vašeho
psolečného úkolu pro celý oddíl/druži-
nu?

Společný úkol
Zkrátka a dobře udělejte nějaký

dobrý čin pro přírodu. Podzim nabízí
mnoho způsobů jak něco takového
provést. Můžete sázet stromky, ukli-
dit před zimou nějakou černou
skládku, sbírat semena a plody stro-
mů pro zimní vykrmování zvěře, vyrá-
bět krmítka na zimu a určitě vás
napadne i něco dalšího. Jakmile tohle
vymyslíte, zkuste se zasadit o to, aby

se k vám v tomto bohulibém úkolu
připojil i někdo jiný, kromě členů
vašeho oddílu. Zkuste pozvat na-
příklad svoje rodiče, sourozence, ne-
bo třeba i úplně cizí lidi, aby se k
vám připojili. Možná, že vaše snaha
nebude úplně úspěšná, ale za pokus
nic nedáte. Až celou akci provede-
te, sepište o ní krátký článek do
místních novin, zpravodaje obce,
na vaše internetové stránky nebo
se pokuste jinak zveřejnit, to, co
se vám povedlo.
První úkol totiž splníte letos

tak, že nám právě takový článek
pošlete. Měli byste v něm napsat co
a kdy jste pro přírodu prospěšného
udělali. Kdo se toho zúčastnil, jaký
význam to má pro vaše okolí.
K  článku zkuste přihodit nějakou fo-
tku nebo třeba obrázek toho, jak po-
máháte. V  případě, že je pro vás
organizování samostatné akce na
dlouhé lokte, můžete se také přidat
k  někomu, kdo už něco podobného
dělá a pomoct mu! Kromě toho, že ti



nelepší získají nejvíc bodů, tak také
jej ich články uveřejníme na
webových stránkách brontosau-
rus.cz, aby se o vašem dobrodiní do-
zvědělo co nejvíc lidí : -)

Jednotlivci
Ani letos jsme nezapomněli na úko-

ly pro jednotlivce. První úkol bude ta-
kový zjišťovací. Zkuste ve svém okolí
zapátrat po vašich nejbližších chráně-
ných územích. Ať už to bude nějaké
veliké CHKO nebo třeba jen malá pří-
rodní rezervace nebo přírodní park.
Zkuste zj istit, proč bylo vyhlášeno ja-
ko chráněné - co přesně se na něm
vyskytuje za živočichy, rostliny nebo
jiné divy přírody. Tyto informace nám
vepište do připravených badatel-
ských listů, které nám pak pošlete
spolu se společným úkolem. Připomí-
náme vám, že body od jednotlivců
ovlivňují hodnocení celého týmu!

Hlas lidu
A teď ještě ke druhé letošní novin-

ce. Připravili jsme pro vás výzkumné
úkoly v oblasti sběru názorů z vašeho
okolí. V každém kole zkusíte kontak-
tovat pár lidí z vašeho okolí a zkusíte
z nich vydolovat jej ich názory.
V tomto kole se zkusíte zeptat

svých rodičů na tři jednoduché otáz-
ky:

1 . Udělali jste za poslední dobu
nějaký jednorázový prospěšný čin
pro přírodu (např. zasadili strom
apod.)? Jaký?

2. Jak často a v čem se u vás
projevuje ohleduplnost k životní-
mu prostředí?

3. Víte o nějakém problému z
oblasti životního prostředí kolem
vás, který byste sami chtěli na-
pravit?

Odpovědi zkuste shromáždit v co
největším počtu a pošlete nám je
spolu s ostatními částmi úkolu. Otáz-

ky jsme vám natiskli na zadní stranu
vašich badatelských listů, abyste si
je mohli odnést s sebou domů.
Doufáme, že se nám sejde hromada
zajímavých odpovědí.
Tím jsme vyčerpali zadání prvního

úkolu. a dlužíme vám už jen informa-
ce o dalším průběhu letošního
ročníku. Jako vždy vám posíláme zví-
davé přihlašovadlo, kam nám vyplňte
informace o svém oddíle. Také
nezapomeňte zvolit svého zpravodaje
Duhových střípků. Tedy jednoho
člena oddílu, který od nás bude
dostávat zadání i výsledky
jednotlivých kol. Jak již bylo řečeno
výše, soutěž bude mít celkem čtyři
kola. Kromě úvodního tématu, které
znáte se ještě budeme zabývat tím,
co to znamená udržitelný rozvoj a k
čemu je dobré být dobrovolně skrom-
ný. Pak se zaměříme na to, jaký je
vztah zvířat a lidí. A nakonec pro-
zkoumáte další zajímavosti svého



nejbližšího okolí.
Vyhotovení svých úkolů můžete ja-

ko obvykle posílat poštou, popř. emai-
lem na adresy uvedené vždy na konci
zpravodaje kteréhokoli kola. Každé
kolo bude ohraničeno uzávěrkou, do
které byste měli své výtvory poslat.
My vám mezitím doručíme nové za-
dání a došlé úkoly vyhodnotíme. V
každém kole bude možné získat
celkem 7 bodů, přičemž více než
polovinu bude tvořit hodnocení
společného úkolu a zbytek body od
jednotlivců a za sběr názorů z vašeho
okolí.
Takže to je tak nějak, ehm, konec.

Jo ještě ty důležité informace: Ad-
resa pro odeslání úkolů a při-
hlašovadel: Hnutí Brontosaurus,
Sekce BRĎO, Hvězdová 10, 602 00
Brno. email: sekce.brdo@brontosau-
rus.cz. Tento zpravodaj je také na
internetu na adrese http://br-
do.brontosaurus.cz v sekci "Soutě-
že" . Uzávěrka prvního úkolu bude
30.11.2010 v 16:01:53,25 přesně!

Za tým DS Ctibor

Diagram k úvodní hře:
Křížky představují "města", šipky místa, kde dálnice vstupuje na území.

Kolečka jsou jednotlivé "rezervace". Při testu hry se dvěma dvojicemi
ochranářů a jedním stavitelem dálnice se ukázalo být jakžtakž
dostatečných 15 "rezervací" , doporučujeme proto při hraní v oddíle více.




