
Vítejte,
u dalšího čísla zpravodaje

Duhových Střípků. Tentokrát vám
přinášíme výsledky prvního kola.
V něm jste se zabývali tím, proč
vlastně chránit přírodu. Na to, co
jste zj istili a jak jsme to ohodnoti-
li, se podíváme právě teď hned!

Tabulka výsledků po 1. kole
mladší

společný j ednotl. hlas lidu celkem

1. Cestovatelé 4 1 1 6

2. H*V*T* 3 1 1 5

3. Šlutý nic 3 1 0 4

4. - 5. Kočičky 1 0 0 1

4. - 5. Buldočci 1 0 0 1

starší

společný j ednotl. hlas lidu celkem

1. Aktivní uhlí 4 1 1 6

2. - 3. Ledňáčci 3 1 0 4

2. - 3. Vlčí Stopa 4 0 0 4

4. Zelení 3 0 0 3



Nejprve si představme jednot-
livé soutěžní skupinky, které se
prozatím do soutěže přihlásily.
Nejprve v kategorii mladších. Do
té se nám zatím přihlásilo těchto
pět soutěžních skupin, přičemž
ještě očekáváme přihlášku ode
dvou dalších, které se asi ztratily
v závějích. Začneme shora
hromádky, která tu leží před ná-
mi. Skupina Šlutý nic je z
Tišnova. Z jej ich přihlašovadla vy-
plývá, že by nikdy nikomu nepůjči-
li žvýkačky. Dále tu máme
skupinu Hvězdní tolueni,
zkratkou H*V*T* [vyslovuj
HáVéTé] a jsou také z Tišnova.
Jej ich záliba ve smažených jídlech
je vskutku zajímavá. Na to otáz-

ku, co by si ještě dali napsali:
palačinky, smažák, vdolky a sma-
žený květák. Snad jim bude stačit
smažený vánoční kapr. Skupinka
Cestovatelé je z Čejkovic. Ti by
rádi uspořádali výpravu do Egyp-
ta k pyramidám. Velkorysý plán,
snad jim to někdy vyjde! Skupina
Kočičky je složená ze samých ho-
lek z Moravské Nové Vsi. Holky
raději sportují v létě na vesnici a
pak si dávají něco sladkého. A po-
slední je skupina černí čeští bul-
dočci. Na otázku proč si dávat
pozor na indiány napsali, že by
nás mohli přepadnout. A my do-
dáváme: Tady? V České republi-
ce? Haha.

A starší? Tak ty máme repre-
zentovány zatím čtyřmi soutěžní-

Výroba lojových závěsů dle tišnovského receptu



mi skupinami. Náhoda tomu chtě-
la, že na hromádce máme první
zase tišnovské. Ledňáčci jsou ta-
koví frajeři, že si vzpomněli, že
duhu viděli naposled na táboře.
Báječné. Vlčí Stopa, tu snad ani
nemusíme představovat, že je z
Brna. Těchto 5 holek by si dalo
ještě pemikan. Zapátrejte si sami,
co to je. My to víme a nepovíme :-
) Co by nikdy nepůjčili kluci a
holky z Čejkovic, kteří se nazvali
Aktivní uhlí? Je toho hned víc:
nůž, svoji holku, kartáček a taky
spodky. Dobrá volba, chtělo by se
říct. A nakonec se vra-
címe tam, kde jsme
byli. Totiž v Tišnově.
Máme tady Zelené s
kytičkou. Z jej ich od-
povědí bychom mohli
vybrat třeba to, že by
rádi odjeli na výpravu
na galapágy, což je
ještě dál než Prvoci a
za to si myslíme, zís-
kávají velké, leč dosti
bezvýznamné a lehce
smazatelné plus.

Společný úkol
No a teď k vaší

„produkci“ : -) Respek-
tive ke skutkům, které
jste vykonali pro pří-
rodu. Bylo j ich po-
měrně dost a všechny
byly určitě záslužné.

Tišnováci, tedy Zelení, Šlutý nic,
Ledňáčci a H*V*T* se pustili
společně do výroby a vyvěšování
lojových závěsů a krmítek. Vlčí
Stopa se také pustila do přikr-
mování ptáků. Článek o svém
snažení uveřejnili v oddílové vý-
věsce. Aktivní uhlí a Cestovatelé
spojili síly se Základní školou v
Čejkovicích a uspořádali vpravdě
mamutí sázení stromů v tamější
zahradě (viz. článek od Aktivního
uhlí). Děcka z Moravské Nové
Vsi, tedy Kočičky a Buldočci po-
máhali také sázet stromky v alej i

Sázení po Čejkovicku



a také se účastnili úklidu lužního
lesa. Bohužel do uzávěrky ne-
dokázali vypracovat článeček, tak-
že jako důkaz poslali zatím jen
fotku.

Jednotlivci
Jako jednotlivci jste pátrali po

chráněných územích ve svém oko-
lí. Sešla se nám jich tu hezká
hromádka. Je vidět, že jste se o ně
opravdu zajímali, protože jsme se
dozvěděli různé zajímavosti. Vaše
seznamy a zajímavosti budou
sepsány a veřejněny na webu
Duhových střípků, takže každý,
kdo se chce dozvědět o tom, co
mají ostatní oddíly kolem sebe za
přírodní zajímavosti, má možnost.

Stejně jako vás, musíme pochvá-
lit i vaše rodiče. Jednak za to, že
si našli čas, aby vyplnili dotazníč-
ky a druhak za to, že se opravdu
zajímají o přírodu a pomáhají j í.
Nejčastěj i sázením stromků, třídě-
ním odpadu apod. Takže své rodi-
če pochvalte : -)

A to je k malému souhrnu toho,
co se odehrálo v prvním úkolu
vše.

Vyhodnocení
Kolik jste získali bodů, to máte

uvedeno v tabulce hned na první
stránce. Připomínáme jen, že
maximum je sedm bodů.

A nyní k tomu, co bude součástí
vyhodnocení. Letos vám budeme
posílat samolepky v barvě úkolu

(první byl modrý), které si můžete
lepit na aršíky, které vám posílá-
me též. Můžete si je pak vyvěsit
na nástěnku nebo schovat o šup-
líku, jak je ctěná libost.

Druhý úkol putuje k vám spolu
s tímto vyhodnocením. Věříme, že
se do něj pustíte se stejnou
vervou a nadšením, jako do první
části. Přejeme vám hezké svátky,
úspěšný vstup do nového roku

A na úplný závěr důležitá
informace. Termín Setkání
BRĎO na příští rok. Jelikož se
nám do tradičního termínu
vecpali Velikonoce, nezbývá nám
nic jiného, než se posunout s
termínem o jeden víkend vzad. Do
Mikulčic proto přijeďte už 15. -
17. dubna 2011 .




