
Duhové 
Střípky

ročník: 7., číslo: 7.
Duhové šílenství 

-
výsledky

Konec pauzy přátelé,
po přestátí neduhů, které po-

stihli pracovníky Duhového cent-
ra jsou tu konečně s napětím 
očekávané výsledky 3. úkolu. 
Alespoň se nám tu stihlo sejít o 
něco více příspěvků, a tak snad 
alespoň trochu promícháme pořa-
dí a body tak, aby nám z toho 
vznikl alespoň nějaký konku-
renční boj. Vždyť konec soutěže 

už se blíží mílovými kroky!
Nejprve ale nějaké zjímavosti 

z toho, co jste nám poslali.
Stopování se nakonec podaři-

lo Duhovým vílám, všem sku-
pinkám z Vlčí Stopy, tedy 
Zeleným, Červeným a Žlutým a 
také čejkovickým Krahujcům a 
Padajícímu listí. Odlitky stop po-
sledně jmenovaných máte také 
na fotce.

Zelení, Červení a Žlutí se vy-
dali společně do okolí své klubov-
ny a stopovali okolí jednoho z 
krmelců. Tam se jim podačilo ob-
jevit spoustu stop zvířat z lesa i 
polí. Od zajíce po srnku.

Menší štěstí na bohatství fau-
ny už měli Duhové víly, které ob-
jevili jen stopy zajíců a jedné 
kočky na poli za Moravskou u 
seníku, kam se v mraze zajíčci 
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schovávali.
Neméně zajímavé byly také 

údaje , které jste nám poslali co 
se vašich krmítek týče. Těmi nás 
doslova zavalili Tišnovjáci a 
byly tam opravdu zajímavé věci. 
Nejvíc nás dostala Marie z 
C.A.J.D.A.M. Musí mít opravdu 
těžký život a zajímalo by nás, 
které nadnárodní firmě šéfuje, 
když na krmítko nemá čas!!!! Na-
štěstí ji zastoupili ostatní z oddí-
lu a tento její problém 
vykompenzovali. Například 
Prťka z C.A.J.D.A. Mů sype 
ptákům nějakou divnou směs 
AKARY. No vůbec    netušíme, 
co to teda je, ale asi je to dobré, 
když to chutná kosům, sýkorám, 
vrabcům, hýlům, stehlíkům, 
strakapoudům (jste si jistí?), dlas-
kům, žlunám, drozdům, pěn-
kavám, datlům, a vůbec 
"takovejm ptákům, kterým 
chutná zrní" jak napsal Drop z 
C.A:J.D.A.M.  Skutečně široká 
paleta a děcka ze Smůly, Proles 
s.r.o., Masožravých veverek a 
dnes už několikrát zmíněného 
C.A.J.D.A.M. vypozorovali do-
hromady nejvíc druhů. Holt 
Tišnov je asi na ptáky velmi bo-
hatý kraj.

Nakonec je ještě nutno dodat, 
že stopy Yettiho nikdo nenašel, 
v což jsme ani nedoufali. To s bo-
nusovým úkolem to skončilo pře-
ci jen o něco lépe. Červení a 
Zelení nalezli 5 ptačích druhů, kte-
ré k nám přilétají na zimu. Čer-
vení napsali čížeka lesního, hýla 
obecného, brkoslava severního, 
havrana polního, vránu obecnou, 
čečetku a  orlovec říční. Zelení při-
dali navíc ještě káně rousnou a 
drozda kvíčalu. To je ptáků, kteří 
i nás vyhlédavají "teplé kraje", co?

Tak a to je vše přátelé. Vý-
sledky si můžete jako obvykle pře-
číst v tabulce vpravo. Do konce 
už zbývají dva úkoly a napětí a at-
mosféra jak se říká houstne. Boj o 
titul je stále napínavý a na špičce 
jsou rozdíly pouze malé. A i ti, co 
jsou na chvostu mohou ještě pře-
kvapit!

Což nám připomíná, nezapo-
meňte na Setkání BRĎO, 24.4. - 
26.4., kde se tohle všechno uzavře 
a ukončí. Můžete se těšit na všech-
no co máte tak rádi. Stezky, soutě-
že, dílničky, exkurze, táborák, 
hry, divadlo a další a další ra-
dovánky. Neváhejte a přijeďte!

Tak, nakonec japonec, zvonec, 
šmytec.

Ctibor
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