Pátek, 19. 6. 2020
Roland má svátek 14. 6.
Milí čtenáři,
právě se Vám poštěstilo obdržet legendární číslo Korunního plátku v
karanténě! I přes jeho výjimečnost doufáme, že se karanténní vydání
už opakovat nebude, a že si pravý Korunní plátek všichni vychutnáme
příští rok na již nefalšovaném, internetem nepohlceném, Zlatém listu.
Rozhodně nezavrhněte jedinečnou příležitost si tento Plátek pročíst a
zpestřit si tak tento červnový týden! Najdete zde spousty zajímavých
informací – co se od vydání předchozího čísla událo, šifru, rozhovor a
další. Doufáme, že se Vám bude líbit.
Vaše redakce Korunního plátku

Národní kolo letos zrušeno! Všichni teskní.
Letošní ročník
soutěže Zlatý list
musel být zrušen,
může
za
to
mikroskopický
padouch!
Těšili jsme se na
to všichni už od
loňska, zhruba od
chvíle, kdy jsme si
zabalili
věci,
rozloučili se a vydali
se každý ku svému
domovu po všech
krajích
České
republiky.
Jako
každý rok se nám
domů
nechtělo,
ačkoli po národním
kole
víceméně
začínají
letní
prázdniny. Ale co,
nenechali jsme se
odradit – vždyť je to
jen něco kolem 360
dní, než začne zase
Zlaťák.
Tak
jsme
se
poctivě každý den
těšili
–
někteří
dokonce natolik, že
každý den

odtrhávali jeden list
v kalendáři
nebo
rozvazovali uzlíky
na
provázku.
Nemohli jsme se
dočkat
až
popřejeme
Rolandovi všechno
nejlepší k svátku –
protože ten den se
zase uvidíme a
s účastníky ani ne o
24 hodin později.
Nikoho nás loni
v červnu ani ve snu
nenapadlo,
jak
hluboce jsme se
zmýlili. V prosinci
se v Číně objevil
CoVid-19
a
postupně se rozšířil
do celého světa.
V březnu u nás
začala
platit
bezpečnostní
opatření.
Informace, které se
objevili jen pár
hodin zpátky byli
mnohdy
již
neaktuální a museli
jste hledat nějaké

novější. Byla to doba
silné nejistoty.
O letošní ročník
jste ale nepřišli úplně
– každý týden jste se
mohli těšit na nový
kvíz a zároveň na
Vaše výsledky či
autorské řešení testu
předchozího. Vytrvali
jste po celou dobu
soutěže? Věříme, že
Vám tato náhrada
udělala radost.
I přesto, že nyní
jsou opatření již
poměrně rozvolněná,
letos se bohužel na
národním
kole
neuvidíme. Všechny
nás to moc mrzí –
můžete se o tom
přesvědčit
i
v rozhovoru
s loňskými
nástěnkářkami Janou
a Anet.
Nebuďte smutní,
věříme, že příští rok
nám to ta malá bestie
nepřekazí a vše si
vynahradíme!

I NFORMUJEME
Kvízy v archivu
Pokud jste nestihli některý
z přírodovědných kvízů,
chcete se na něj zpětně
podívat nebo se k Vám za
celou dobu zpráva o
kvízech nedonesla,
najdete je zpětně na
https://www.zlatylist.cz/
zlaty-list-v-karantene/.
Můžete zkusit jednodušší i
složitější variantu a
porovnat své vědomosti
s kamarády, sourozenci
nebo třeba rodiči. Jsou
zde také k dispozici
autorská řešení, abyste
věděli, zda jste odpověděli
správně. Přejeme Vám
příjemnou zábavu.
Schránka nedůvěry mimo
provoz!
Drazí čtenáři, z důvodu
koronavirové pandemie je
letos Schránka nedůvěry
mimo provoz. Omlouváme
se za komplikace. Řešení
šifry tedy do Schránky
prosím nevhazujte a
nechte si jej pro sebe.
Příští rok to napravíme!
Krajská bezpostupová
kola
Některé kraje vyhlašují na
podzim soutěžní kola.
Náhradní národní kolo
sice nebude. Oslovte pár
kamarádů a přihlaste se.
Rozhodně nebudete
litovat!

Š IFRA

Rozhovor s odrostlými Ekokřečky

Jak jste vzaly to, že letos Zlaťák není?
To jsme nesly hodně těžko, protože jsme se na ZL těšily od konce
minulého ročníku, ale stejně jsme se přihlásily pozdě, takže
bychom možná ani nejely. Celá ta atmosféra nám chybí
Kdo vám ze ZL nejvíce chybí?
Určitě Luděk, protože bez něj by Zlaťák ani nebyl, a je to hrozně
super člověk – je pozitivní a je tam díky němu volnost, protože je
pohodář, na druhou stranu, když je potřeba něco udělat, tak to
vyřeší. A chybí nám i ostatní. Prostě všichni.
Kdy má svátek Roland?
No musela jsem si to najít, ale mělo to být ten den kdy měli na ZL
dorazit dobrovolníci (tedy den před účastníky, pozn. Redakce).
Podělíte se s námi o
nějaký zážitek
z dřívějších ročníků?
Jednou jsem nesla matraci
přes celý areál Zláťáku. A
taky dali dvě šestnáctiletý
holky na pokoj se dvěma
stejně starými kluky.
Normální holky by byly
happy, ale my ne. My jsme
po jedné noci vzaly
matračku a utekly jsme a
nastěhovaly jsme se ke
komu? K naší paní učitelce
biologie, máme ji moc
rády. A tímhle zdravíme
Lenku Tulkovou.

Vážení čtenáři,
letošní Zlatý list v karanténě se uchýlil ke konci. Doufáme, že jste si
ho – i přes nepřízeň osudu – užili, a že jste získali nové vědomosti,
které se vám rozhodně budou hodit nejen pro příští soutěžní rok!
Děkujeme, že jste se v tak hojném počtu zúčastnili našich kvízů. Jsme
rádi, že Korunnímu plátku zůstáváte věrní, a že jste si tento Korunní
plátek přečetli. Tak snad příští rok!
Vaše redakce Korunního plátku

Nápověda:

Děkujeme za rozhovor.
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Jak jste si užily poslední Zlatý list?
Kdybychom věděly, že to je na nějakou dobu poslední zlaťák, tak
bychom si to užily víc. (A to jde? – pozn. Redakce) Hrozně se nám
líbila přednáška o peckách, tatranky se nám líbily, každá jsme
snědla tak deset denně. Užily jsme si ho moc, jsou tam každý rok
skvělí lidi. Na štábu je vždycky hrozná sranda, jak se tam vždycky
všichni baví.

