
Milí kamarádi,
máme tu pro vás vyhodnocení

2. kola Duhových střípků. Trvalo
to, trvalo, ale je to zde! Ve
druhém kole jste se ocitli na
pustých ostrovech a vaším úko-
lem bylo to nějak přečkat a zajis-
tit si živobytí, než pro vás přijede
záchrana. Jak dobře se vám to po-
dařilo, to se dovíte na následují-
cích řádcích.

Škoda, že ne všichni stihli po-
slat své hotové ostrovy, od někte-
rých z vás nám chybí ještě doteď.
Ale neváhejte a pošlete nám je co
nejdřív, abychom vám za ně mohli
udělit potřebné body.

Tabulka výsledků po 1. kole

mladší
společný j ednotl. hlas lidu celkem

1. Cestovatelé 5 0 0 11

2. H*V*T* 3 1 1 10

3. Šlutý nic 5 0 0 9

4. -5. Kočičky 2 0 0 3

4. -5. Buldočci 2 0 0 3

starší
společný j ednotl. hlas lidu celkem

1. Aktivní uhlí 5 1 1 13

2. Ledňáčci 4 1 1 10

3. Zelení 2 1 1 7
4. Vlčí Stopa 0 1 1 6



Společný úkol

Věříme, že se vám druhý úkol lí-
bil a že jste si v něm dostatečně
vyzkoušeli, alespoň teoreticky, ja-
ké to je ocitnout se s minimem
prostředků. Že je nutné využít
každé příležitosti, že je důležité
se správně rozhodnout, rozdělit
se s ostatními a chránit slabší.
Aspoň tyhle věci se nám podařilo
zj istit z vašich popisků k jednot-
livým ostrovům. I samotné ost-
rovy byly velmi hezky zpracované
a popsané. Mysleli jste při nich
opravdu na vše – jeskyně na uby-
tování, stromy, které plodí chleba

a rohlíky. Taky práci jste se sna-
žili rozvrhnout, většině z vás ne-
dělalo potíže najít někoho, kdo
bude dojit kozy a podobně. Při-
kládáme popis ostrova od
Cestovatelů z Čejkovic:
Co jsme zachránili:

1 . Nůž
2. Sekyra
3. Lano (1000 m)
4. Lékárnička
5. Magnéziová tyčinka
Jak zajistíme:

a) BYDLENÍ
Bydlet budeme v chýši ze dřeva

a palmového listí.
b) PITNOU VODU
Z jezera, horského pramene po-

Tišnovské Gingo ostrůvky



toka. A Viktor rukama vyhrabe
studnu.
c) JÍDLO
Budeme jíst kokosy, kraby, baná-

ny, mandarinky, ryby, veverky a
ostatní, co ulovíme
Situace:

a) NĚKDO ONEMOCNÍ
Viktor se přihlásil jako pokusný

králík. Vyzkoušíme na něm všech-
ny léky.
b) ZJISTÍTE, ŽE NA OSTROVĚ

JSOU DOMORODCI
Nepřátelští: budeme utíkat, pří-

padně budeme dělat mrtvé.
Přátelští: zahrajeme si s nimi

hru o banány, případně jim dáme
nějaké jídlo.
c) ZTROSKOTÁ NA OSTROVĚ

NĚKDO DALŠÍ
2 lidé hlasovali, že jej zabijeme.
5 lidí hlasovalo, že mu pomůže-

me.
Takže mu pomůžeme.
d) NAJDETE NA OSTROVĚ STÁ-

DO KOZ
Odchytneme je a dáme do ohra-

dy. Patrik řekl, že je bude dojit.
Abychom měli něco ve zpravo-

daji také od zástupců starších,
podívejme se na výtvor Ledňáč-
ků:
Leďnáčci by chtěli zachránit

následující věci: nůž, lano, spa-
cáky a hrnec na vaření.
Z věcí k přežití by si pitnou vo-

du zajistili tak, že j i přecedí přes
tričko (asi včetně bakterií : -)
pozn. redakce), bydlení vytvoří z
pokácených jehličnanů a střechu
z listí z palem, jídlo pak získají z
ovocných stromů, popř. nachytají
nějaké ptáky a ryby.
A jaké je jej ich řešení různých

problémů?
Kozy by si ochočili, postavili j im

ohradu a starali se o ně. Budou je
dojit a dělat z mléka sýry, až ze-
stárnou, tak je sní.
A kdyby někdo onemocněl, tak

ho nechají odpočívat ve spacáku
a ostatní nasbírají bylinky a bu-
dou ho léčit.

Jednotlivci

Podobně vyřešili zadané
problémy i ostatní týmy, takže
určit, kdo byl lepší nebo horší
bylo tentokrát docela nelehké.
Velký význam proto mělo také
hodnocení jednotlivců. Tady se
musíme přiznat, že se nám asi
vloudila do zadání chyba. Tam,
kde jste si měli dávat svá před-
sevzetí, nebylo napsáno, že se

Ostrov Cestovatelů



mají týkat vašeho chování k příro-
dě. Což někteří naštěstí pochopili,
j iní však psali takové věci jako
zlepšit se v matematice, konečně

si nainstalovat novou hru na počí-
tač, neodmlouvat vedoucím apod.
Většina z toho je ale i tak chváli-
hodná, zvlášť pokud se vám to po-
dařilo splnit (snad až na ty
počítačové hry, ehm.. . ) . A kdo
nad tím, jak může pomoct příro-
dě, přemýšlí neustále, nejenom
tehdy, když má plnit Duhové
střípky, si určitě vymyslí i tak něja-
ké vlastní cíle, které by mohl chtít
splnit a přírodě, když ne úplně vý-
razně pomoct, tak aspoň ulehčit.

Hlas lidu

A co dotazníky, ve kterých jste
zj išťovali názory ze svého okolí?
Těch tentokrát nepřišlo příliš
mnoho, přesto výsledky z nich
dávají nějakou představu. Ze
všech jsme zjistili, že přednost při

nákupu má skutečně hlavně to,
jak výrobek poslouží. Pokud jde o
pĚstování a nákup zeleniny, zde
se to liší hlavně podle toho, kdo
je z města a vesnice. Pár lidí na-
psalo, že převážně pěstuje svoji
vlastní, většina lidí je na půlce
mezi kupováním a pěstováním.
Všichni však mají alespoň něja-
kou možnost si vlastní zeleninu
vypěstovat, což je cenné. Nejenže
se pak nemusí všechno dovážet
zbytečně přes hory a doly, ale, jak
každý ví, z vlastní zahrádky nejlíp
chutná, že?
Ok, tímto se prozatím uzavírají

brány 2. kola. Třetí kolo potrvá
do půli března a pak.. . Pak už se
nám mílovými kroky přiblíží Se-
tkání BRĎO. Letos trochu dříve
než obvykle, tj . 1 5. - 17.4.2011 .
Všechny vás srdečně zveme, opět
se máte určitě na co těšit a opět
pro vás máme nějaké tajné
drobné novinky v programu.

Ostrov Aktivního uhlí z přírodních

materiálů




