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Ahojda, hojda,
zatímco vy pěkně plníte po-

slední úkol, my zase vyhodno-
cujeme, co nám posíláte. A tak 
je tady na řadě vyhodnocení 4. 
úkolu. Tentokrát se nám sešly 
nebývale nadité obálky. Vaše 
testy se nám opravovaly nadmí-
ru dobře. Taky je vidět, že jste si 
s nimi dali dost práce, což je 
skvělé a záslužné, a určitě jste 
se při jejich vyplňování spoustu 
věcí dozvěděli, což by ostatně 
hlavní účel celého úkol a 
Duhových střípků vůbec.

Ale ještě než začneme roz-
pitvávat, kdo získal kolik bodů 
a jak si stojíte v pořadí před zá-
věrečným úkolem, máme tu pro 
vás zásadní novinku, která bu-
de zajímat především soutěžící 
z kategorie mladších. Ano, ve 
čtvrtém úkolu se k nám připoji-
ly hned dvě skupinky z oddílu 
Prvoků z čejkovického BRĎO 
Ayhuazca. Sice neposlali při-
hlašovadlo, a tudíž jsme je muse-
li pracovně nazvat podle barvy, 
kterou použili pro vyplňování 
svých úkolů, ale to nevadí. 
Hlavní je jejich účast a to, že začí-
nají promlouvat do pořadí soutě-
že! Takže přivítejme Zelené a 
Modré Prvoky!

MLADŠÍ

A teď k vyhodnocení a začne-
me mladšími. Velkou pochvalu 
si zaslouží Proles s.r.o. a Ma-
sožravý Veverky. Ti se totiž ne-

zalekli ani obtížného testu pro 
starší a dokonce jej vyplnili dosti 
obstojně. Právem tak za 
společný úkol vyinkasují plný po-
čet duhových střípků. Ba co víc, 
jejich sběr bodů dosáhl na-
prostého maxima, poněvadž 
splnili v dostatečném počtu i 
úkol pro jednotlivce a vypátrali 
také odpověď na bonusovou otáz-
ku. Ale o tom potom.

STARŠÍ

Pojďme na starší. Tady se 
nám začíná pomalu odpoutávat 

vedoucí skupinka Zelených, Čer-
vených a Žlutých. To však nezna-
mená, že ti za nimi ještě nemají 
šanci je dohnat a předehnat. Vž-
dyť za poslední úkol je možné zís-
kat klidně i osm nebo devět 
bodů, pokud budete opravdu 
hodně aktivní. Tak si to sami spo-
čítejte... Pokud vás zajímá, kdo 
nejlépe vyplnil testík, tak to byli 
C.A.J.D.A.M. Plných 37 bodů ze 
43, což je fakt výkon úctyhodný - 
pochvala a 5 bodů míří do 
Tišnova. Na druhou stranu Smů-
la má tentokrát smůlu, protože ti 
vyplnili test pro mladší, proto 
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jim nálěží jen polovina bodů.
A jedeme dál. Teď k tomu, co 

bylo ukryto za pojmem "trvale 
udržitelný rozvoj". Tedy k vy-
hodnocení bonusové otázky. Ten-
tokrát bodovali Proles s.r.o. a 
Masožravý Veverky. Vůbec nej-
lepší odpověď, která tento pojem 
vysvětluje nám poslal Řýzek z Pro-
les s.r.o. Trvale udržitelný rozvoj 
podle něj znamená: "Mám se 
chovat tak, aby další generace mě-
la stejné nebo lepší životní prostře-
dí jako já." Ať už to vymyslel 
sám, nebo někde našel, tohle je 
opravdu výstižně řečeno a na-
psáno. Takže doufáme, že už to 
všichni pochopili a budou to 
umět vysvětlit, když se jich na to 
někdo zeptá.

Poslední věc, která nám zbývá 
k dořešení, jsou vaše úkoly pro 
jednotlivce. Čili vaše Ekostopy. 
Měření provedlo dost z vás a vy 
si teď můžete zjistit, jak jste na 
tom ve srovnání s ostatními.

EKOSTOPA

Proles s.r.o.
Řýzek - 2,8
Dorota - 7,7
Martin - 4,6

Masožravý Veverky
Elis - 6,6
Kačka - 4,9
Miňonka - 5,4
Ovečka - 4,1
Fínka - 2,3

Červení
Trnka - 2
Ostřice - 6,1

Zelení
Kristýna - 2,6

Žlutí
Jeřábek - 8
Skřivan - 4,5
Nicola - 4,5

Padající listí
Frenk - 2,7

Eva - 2,8
Tonda - 4,4
Pavel - 3,7
Martin - 1,1
Martin K. - 3,7

Krahujci vrací úder
Vočko - 4,1
Motýl - 4,0
Smrťák - 3,8
Radim - 4,0
Mno jo, výsledky jsou oprav-

du různé. Vy, co máte ekolo-
gickou stopu hodně velikou jste 
se už určitě začali řídit radami jak 
ji snížit a až bude příště svoje mě-
ření opakovat, vyjdete z něj na ko-

nec mnohem líp, co říkáte?
A to je opět  vše přátelé. Čas se 

krátí a do Setkání BRĎO nám 
zbývají již jenom dny. Pozvánku 
už snad všichni máte a tedy se 
těšíme až přijedete nejen na 
vyhlášení výsledků Duhových 
Střípků poslední dubnový víkend 
do Mikulčic na teplý jih.

Ctibor
P.S.: Stále můžete posílat i 

staré úkoly, pokud jste je 
nesplnili. Může vám to hodit 
nějaký bod navíc!
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