
Milí kamarádi,
máme tady vyhodnocení vašich

snah ve 3. úkole. V něm jste se za-
bývali soužitím lidí a zvířat. Z
vašich výstupů je vidět, že jste se
tomu věnovali docela důkladně.
Proto jsme se tentokrát snažili,
aby se vaše snaha objevila v maxi-
mální možné míře i v tomto
zpravodaji Duhových stípků.

Tabulka výsledků po 3. kole

mladší
společný j ednotl. hlas lidu celkem

1. Cestovatelé 5 1 1 18

2. H*V*T* 4 1 1 16

3. Šlutý nic 4 1 1 15

4. -5. Kočičky 1 0 0 4

4. -5. Buldočci 1 0 0 4

starší
společný j ednotl. hlas lidu celkem

1. Aktivní uhlí 3 0 0 16

2. Ledňáčci 4 1 1 16

3. Zelení 2 1 1 11

4. Vlčí Stopa 0 0 0 6



Vyhodnocení hry

Přestože úvodní hra je nepo-
vinná, přece jen se podařilo sou-
těžním skupinám z Tišnova
sestavit podrobné tabulky o tom,
jak ve svém oddíle hlasovali o pří-
bězích jednotlivých zvířat a byla
by škoda se na to nepodívat. Vy
ostatní můžete porovnat své vý-
sledky s jej ich. A tak se podívete
na následující tabulku.
Z uvedených dat se zdá, že v

podle tišnováků mají nejhorší
osud slepice, sloni a mravenci. Na
opačném konci žebříčku je jelen,
kůň a myš.

Společný úkol

Tolik k úvodní hře. Snad se vám

líbila. Ale postupme už dál a podí-
vejme se na vaši zákonodárnou
činnost. Jaká pravidla na ochranu
zvířat jste schválili?
Zákaz chování domácích

mazlíčků: Aktivní uhlí: Upraveno
na zákaz týrání domácích mazlíč-
ků; H*V*T*: Povoleno, s přija-
telnými podmínkami; Šlutý nic:
neschvalují, mazlíčci jsou zvyklí
na lidi; Ledňáčci: Neschvalují.
Zákaz lovu všech zvířat ve

volné přírodě: Aktivní uhlí: Zá-
kaz „nadměrného lovu“, tj . při
přemnožení konkrétního druhu;
H*V*T*: Lovení v přiměřeném po-
čtu a v případě přemnožení se po-
voluje. Důrazně zakázat lovení
alfa samců ve stádech a více ku-
sů; Zelení: Povolit, j inak by se
přemnožili; Šlutý nic: Ne-
schavlujeme, protože kdyby se
nestříleli, můžou se přemnožit;
Ledňáčci: Jen pokud jsou pře-
množení; Cestovatelé: Jsme pro
zákaz lovení všech zvířat ve volné
přírodě. Kromě těch se vztekli-
nou. (5 pro,1 proti).
Zákaz lovení škůdců: Aktivní

uhlí: Povoleno humánní hubení li-
dem nebezpečných škůdců; Ze-
lení: Povolit, j inak by se také
přemnožili; Cestovatelé: jsme pro
zákaz hubení škůdců. Kromě myší
a trochu špačků; Šlutý nic: Ano,
ale přiměřeně.
Zákaz chovu zvířat na maso

a vajíčka: H*V*T*: Zlepšit pod-

Sbírka zákonů od Cestovatelů (povšimně-

te si razítka Prezidenta republiky)



mínky pro chov, například větší
pastviny pro krávy a pro slepice
kvalitnější kotce a větší; Zelení:
Chov ne v klecích; Ledňáčci:
Lepší podmínky, větší svobodu
(aby se např. prase mohlo v chvlé-
vě otočit, aby mohlo rýt a rochnit
se, aby neviděli umírat další pra-
sata); Cestovatelé: Jsme pro zá-
kaz chovu na zvířat a vajíčka.
Budeme míň jíst maso.
Zákaz chovu kožešinových

zvířat: Aktivní uhlí: pro zákaz,
bez výhrad; H*V*T*: Ovce a lamy
bychom povolili, protože se neza-
bíj í, ale jenom stříhají. A využívat
zvířata, která se chovají na mléko
a na maso (např. kráva) i na kůži;
Šlutý nic: Neschvalujeme zákaz;
Zákaz výcviku slepeckých a

záchranářských psů: Šlutý nic:
Povolujeme jen pro lidi, kteří to
opravdu potřebují; Zelení: Povo-
lujeme, zachraňují životy; Šlutý
nic: Povolujeme, protože jsou k
užitku a dobře se o ně starají a po-
té nám dobře pomáhají; Ledňáčci:
Povolit. Všem to prospívá a pomá-
há.
Zákaz zoologických zahrad a

mořských akvárií: Aktivní uhlí:
Povolení ZOO. V ZOO mají zvířata
výběhy a žij í jak chtějí, není to
úplně dobré řešení, ale je třeba vi-
dět zvířata v ZOO, abychom vědě-
li, proč je chránit a mohli se
rozmnožovat ohrožené druhy;
H*V*T*: Povolujeme, díky ZOO

jsou vylovené druhy zvířat dá se
říci zachráněni a nevyhynou; Šlu-
tý nic: Klasické ZOO zrušit, ale
povolit Safari (např. Dvůr Králové
nad Labem); Zelení: Zavést lepší
podmínky pro zvířata; Cestovate-
lé: Pro zákaz. Trápí zvířata a ne-
mají moc velké výběhy.
Jednomyslně odhlasováno.
Zákaz používání zvířat v

cirkusech: Aktivní uhlí: Zákaz. V
cirkusech jsou zvířata v malých
klecích a musí se předvádět, což
asi dělat nechtějí; H*V*T*: Pro
návrh. Zvířata se nemají kam
schovat před lidmi a jsou ve stre-
su. Před lidmi nemají volnost a
většinou když jsou moc staří tak
jdou do salámu apod; Šlutý nic:
Pro zákaz. Zvířata mají málo
prostoru a jsou moc unavovaní;
Ledňáčci: Pro zákaz. Zvířata jsou
zesměšňována a vydírána;
Cestovatelé: Jsme pro zákaz s po-
užíváním zvířat v cirkuse. Trápí
lvi. Jednomyslná shoda.
Zákaz používání zvířat na

těžkou práci: Aktivní uhlí: Není
shoda. Těžká práce může být tý-
rání zvířat, ale na druhou stranu
stroje jsou neekologické a zvířata
hnojí zemi; Šlutý nic: Neschvalují
zákaz. Zvířata si můžou zvyknout
a nebudou tloustnout; Ledňáčci:
Povolit jen ve vyjíměčných přípa-
dech, kam se nedostane těžká
technika; Cestovatelé: jsme pro
zákaz používání zvířat na těžkou



práci. Ale stroje znečišťují životní
prostředí.
Zákaz používání zvířat na lé-

čivé účely: Šlutý nic: Ne-
schvalujeme zákaz;
Vaše vlastní zákony: Cestova-

telé: Jsme pro zákaz chození psů
na veřejnosti na volno bez ná-
hubku. (5 pro, 1 proti) Jsme pro
zákaz nošení oblečků na zvířa-
tech. Nebudou chodit ven, aby
neumrzli (Pro 4 a 1 proti); Ledňáč-
ci: Zákaz používání zvířat na vě-
decké pokusy.
Všechny, kteří jste poslali své

zákony, musíme pochválit. Hlavně
to, že jste si dali práci a své záko-
ny taky zdůvodnili ukazuje, že
jste si s tím dali práci. Pochválit
musíme hlavně Cestovatele, kteří
zpracovali perfektní sbírku svých
zákonů v komiksové podobě. Viz.
foto.

Jednotlivci

Taky se nám sešlo více než ob-
vyklé množství listů pro jednotliv-
ce. Že by snaha získat ještě
nějaké body do zápolení o titul
BRĎák roku? Nás však hlavně tě-
ší, že jste měli oči otevřené a sle-
dovali, kde se jaká zvířata ve
vašem okolí pohybují. Mezi vašimi
objevy se objevila i taková zvířata
jako je kalous a kuna (od Lukáše
z Cestovatelů a Mraveništěte z
Ledňáčků). Udělené body se vám
budou určitě hodit : -)

Hlas lidu

Z dotazníků, kterými jste ten-
tokrát „trápili“ své učitele vy-
plývá, že je nejvíc trápí
kožešinové chovy zvířat. Trestání
týrání zvířat se podle jej ich názo-
ru pohybuje od dostatečného po
nedostatečné, nejvíce odpovědí
však znělo, že je trestání mírné.
Chválíme ovšem Cvrčka z
H*V*T*. Oslovila totiž hned tři
učitele (alespoň to tak vypadá :-
)).
Tabulka výsledků už byla na

konci, takže co dodat. Poslední
úkol na kterém právě pracujete,
ještě může pořadím zahýbat,
zvlášť pokud byste nějak výrazně
polevili, může vás někdo
předběhnout. No a Setkání BR-
ĎO, to už se nám taky blíží. Už to
nejsou ani tři týdny, co se všichni
sejdeme v Mikulčicích! Tak snad
bude hezké počasí. Jo a divadlo
bude, o Sindibádovi a jeho dobro-
družstvích. A taky exkurze a stez-
ky a. . .




