
Vážení přátelé,
druhý úkol je zde. Doufám, že

jste připraveni a s chutí se vrhne-
te do jeho plnění. Tématem tohoto
dílu je udržitelný rozvoj
a  dobrovolná skromnost. Taková
zajímavá sousloví, tzv. terminii

technici, že ano. K čemu je dobré
znát tyto pojmy a řídit se pravidly,
která představují, to vám prozradí-
me v tomto úkolu. Zamyslíte se

v  něm nad tím, jestli je vůbec
někdy výhodné se uskrovnit
a  myslet na budoucnost, nebo na
jiné lidi, kteří mají aké své potře-
by.

A na úvod bych chtěl také po-
děkovat Petrovi Galovi, Pavlovi
Galovi a Petrovi Novotnému při
spolupráci na tomto úkolu.

Ctibor

Banány
Představte si, že jste

ztroskotali na pustém ost-
rově. Máte štěstí, je tu
studánka a jedna palma,
která plodí banány. Jste tři
trosečníci. Každý mluvíte ji-
ným jazykem, nerozumíte
si ani zbla. Váš odhad je, že
každý den můžete sníst asi
šest banánů. Ale nevíte,
jestli to bude stačit, bayste
oba neumřeli hlady. Může-
te se pokusit nechat si
všechny banány pro sebe
nebo se rozdělit. Pokud se
o banány pobijete, všechny
je zničíte. Pokud se někdo
bude chtít rozdělit a někdo
brát všechno, může se
stát, že na toho, kdo se
chtěl dělit nic nezbude.

Rozdělte se na troj ice,
které se posadí k jednomu
stolku, popř. j inak k sobě.
Hráči mají schované ruce
pod stolem, nebo za zády.
Vždy, když dá vedoucí
signál , začíná nový den a
vy se musíte rozhodnout,
jak naložíte s banány. Do-
hodnete si proto signály.
Otevřená dlaň pro rozděl it
se, pěst pro boj . Pokud se
všichni rozhodnout pro to
se děl it, získá každý dva
banány. Pokud se všichni tři
nebo alespoň dva hráči toz-
hodnout pro boj , všechny
banány jsou zničené.
Pokud se dva hráči roz-
hodnou rozděl it se a jeden
pro boj , zíkává ten co

bojuje všech šest banánů.
Hraje se deset až dvacet
kol a každý hráč si zazna-
mená počet banánů, které
získal . Hráči se nemohou
během hry dorozumívat
mluveným slovem, nerozu-
mí si (viz. legenda).

Po ukončení hry zkuste
provést zpětnou vazbu. Co
je výhodnější? Děl it se ne-
bo bojovat? Choval i by se
hráči j inak ve skutečnosti
než ve hře? Jste raděj i pro
boj nebo rozdělení se? Atd.

Podle Milana Cahy
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/banany.htm



Ber vše?
Kdo z vás si dovede představit,

co je to nedostatek? Kdy jste měli
naposledy opravdu veliký hlad, ne-
bo žízeň? Kdy jste se naposled
nemohli několik dní umýt nebo
vám byla zima a vy jste se neměli
kam schovat? Asi vás budou napa-
dat jen stěží nějaké momenty, kdy
jste opravdu neměli z čeho brát.
Máme štěstí, že žijeme v zemi,
kdy je všeho dostatek. Ale co ta-
ková situace na pustém ostrově?
A liší se vůbec nějak pustý ostrov
od naší celé planety? Nejsme
vlastně jedním takovým pustým
ostrovem uprostřed vesmíru?

Společný úkol
Četli jste někdy knížku Dva

roky prázdnin? O partě dětí, kteří

ztroskotali na ostrově uprostřed
oceánu a museli se sami posta-
rat? Nebo Robinson Crusoe?
A  nakonec taky seriál z poslední
době Ztraceni.

Takže představte si, že jste
v  pozici takovýchto trosečníků.
Uprostřed oceánu, možná ani ne-
víte, kde vlastně jste. Váš ostrov
je velmi malý. Zkuste si na-
malovat jeho mapku. Nemá víc
než 20x20 km. Na severu jsou
strmé útesy, na jihu je písečná
pláž. Uprostřed je vysoká hora
porostlá pralesem. U pobřeží jsou
louky. Teče tam jeden potok, našli
jste i jedno jezírko plné ryb. Na
ostrově žije pár zvířat, hlavně
ptáků. Na ostrově je dost stromů,
které plodí ovoce a další potravi-
ny. Mapu ostrova si namalujte na
veliký papír.

Dál si vymyslete, jakých 5 věcí



se vám podařilo zachránit z vraku
lodi. Pět nejdůležitějších věcí, kte-
ré vám pomůžou přežít. A to mů-
že být klidně i několik let, než vás
objeví.

A nakonec se začněte zabývat
tím, jak skutečně co nejdéle
přežít. Jakým způsobem to zařídí-
te, aby vám zdroje co jsou na ost-
rově vydržely až do doby, než vás
někdo najde? Především vyřeště
jak si zajistíte:

~ Bydlení

~ Pitnou vodu

~ Jídlo

Zkuste se taky zabývat následu-
j ícími situacemi. Vyberte si
alespoň tři z nich, klidně i více.
Co budete dělat když:

~ někdo onemocní?

~ nepodaří se vám získat
dost jídla na to, aby jste se
všichni dosyta najedli?

~ naopak vám zbude všeho
víc, než prostě můžete sníst,
vypít nebo jinak spotře-
bovat?

~ ztroskotá na ostrově
někdo další?

~ najdete na ostrově stádo
koz?

~ zjistíte, že vám vysychá
pramen vody

~ zjistíte, že na ostrově žij í
kromě vás ještě domorodci?

Všechno to vepište a třeba
vmalujte do vaší mapy, takže vám
z toho vznikne takový jakoby pla-
kát. Kromě toho, že napíšete, co
uděláte, zkuste se taky zamyslet
a popsat proč vlastně zvolit tohle
řešení namísto j iných.

Každý sám
No zatím jsme se zabývali

jenom takovou tou teoretickou
stránkou věci. Co by kdyby. Ale
nyní přichází čas, aby jste promě-
nili slova v činy. Dejte si sami
předsevzetí, a nějakým způsobem
se dobrovolně uskrovněte. Samo-
zřejmě po vás nechceme, abyste



začali držet hladovku. To by asi
nemělo smysl. Ale zkuste zapře-
mýšlet, co z každodenního luxusu
si můžete odepřít. U potravin to
budou různé sladkosti a j iné po-
choutky, které nejíme proto, že
bychom měli hlad, ale proto, že
nás honí mlsná. U pití nám stačí
taky jenom voda. Ale může to mít
podobu i další věcí, které zkrátka
nepotřebujeme nezbytně k přeži-
tí. Kino, restaurace, neustálé dí-
vání se na televizi, hraní
počítačových her, ježdění autem.. .
Sami přijdete určitě na jinačí věci
ze života.

Necháme na vás, jaké před-
sevzetí si vyberete, ale vy jej zkus-
te dodržovat po dobu jednoho
týdne. Nakonec se zamyslete, jest-
li pro vás bylo těžké ho dodržet.
Zda se vám to podařilo, nebo jste
to prostě nevydrželi. A taky ocení-
me každého, kdo se zamyslí nad
otázkou, jestli jeho dobrovolná
skromnost má nějaký význam
v  rámci šetření přírodními zdroji
a  ochrany přírpody. Nezapomeňte
pak vyplnit váš list pro jednotliv-
ce, aby vám neutekly body!

Hlas lidu
V zjišťování názorů se přesune-

me tentokrát k vašim sousedům
a  sousedkám. Určitě máte
jednoho, který bude ochotný se
s  vámi podělit o své názory. Nemu-
sí to být nutně někdo, kdo bydlí

hned vedle vás. Klidně si vyberte
někoho ze stejné ulice nebo i z j i-
né části města nebo vesnice. Jde
o to, aby to byl člověk, který není
úplně váš příbuzný a vy třeba ani
nevíte, jak to u něj doma chodí.
Zkuste ho požádat, ať vám odpoví
na naše tři otázky:

Čím víc názorů seženete, tím
líp pro vás!

A to je vše přátelé. Hotová díla
posílejte na obvyklou adresu,
Sekce BRĎO, Hvězdová 10,
602 00 Brno. Uzávěrka 2. úkolu
bude až za dlouho a to přesně
17.1.2011 . Do té doby se mějte
hezky.




