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1. Den 

Ráno jsme se měli sejít u staré klubovny, a začít nosit věci 

z klubovny do náklaďáku. Potom jsme přešli do Výstavní, a 

přenášeli jsme také věci do náklaďáku. Ještě potom jsme se 

rozdělili na dvě skupiny, jedna jela se Sklíčkem a vykládala 

tee-peeovky. Druhá skupina jela normálně autobusem k 

Milanovi, naložili tee-pee, a potom jeli do stodoly a vyložili 

věci ven, a odnesli je na Avii. Potom jsme postavili hangár a 

zásobák. Velký oddíl si ještě postavil svá tee-peee, a vlčata 

první den spala v hangáru. Až velký oddíl si postavil svá tee-

peee, tak se do nich nastěhoval. Večer jsme měli normálně 

večerní koupání. K večeři byli buřty.  

Filuta 

2. Den 

V tento den bylo v plánu postavit kamna, jídelnu, kamna, 

sněmáč a latrýnu. Latrýnu kopal Salám, Šutr a Eráč. Sněmáč 

dělal Hoblýk s Šášou a několika pomahači. Kuchyň a jídelnu 

dělal Kong, Jacob, Piškot, Králík, Kara a pár zatloukačů a držičů 

sloupů. Já, Mabe, Tintin a Sury jsme stavěli kamna, která jsme 
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však dodělali až další den. K obědu byly těstoviny a k večeři 

fazole. Po těžké práci jsme se šli večer umejt do rybníka. 

Biggles 

3. Den 

Je třetí den, co jsme na táboře. Dostavují se různé stavby. 

Například kuchyně, marodka, kamna, sauna, držáky na vodu a 

nově i udírna. Já jsem dodělával kamna. Za chvíli jsme je měli 

hotové. A tak jsme šli opravovat se Šášou a Eragonem branky 

na fotbal. Během dopoledne a chvíli po obědě si většina lidí 

postavila židli. Židle jsme stavěli kvůli tomu, že u stolů nebyli 

lavičky a ještě se z toho udělala soutěž o nejhezčí židli která 

bude mít nejvíc hlasů na facebooku. Židlí se udělalo spousta 

druhů, některé vypadali, že se za chvíli rozpadnou a některé 

jako královská křesla. Nebo měli tři nohy a opěradlo a další 

čtyři nohy a opěradlo neměla. Potom jsme se rozdělili do 

týmů na celý tábor. Týmů je pět a šéfové jsou Eragon, Piškot, 

Šutr, Šákul a Biggles. Já jsem s Biggim a hnedmáme službu. Po 

večeři se hrál fotbal pak byl sněm. Hoblýk se snažil rozdělat 

oheň pomocí luku a kolíku, ale nepovedlo se mu to. Dostavili 

jsme, co je třeba a začíná normální průběh tábora. 

Tin-Tin 

4. Den 

Ráno jsme vstali v 8:00. První rozcvička byla gymnastická. Po 

koupání jsme si šli čistit zuby. Po snídani bylo bubnování. Poté 

morseovka. Po morseovce byl úkol jít na dřevo, které hoří víc 

jak 5 minut. Po svačině jsme plnily nováčkovskou a šípy. Po 

obědě byla etapa, sportík, koupání, bubnování a večerka. 
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Surikata 

 

 

5. Den 

Pátý den začal jako každý den budíčkem a rozcvičkou. 

Rozcvičku měl King-Kong. Tématem rozcvičky byl Body 

Building, prezentování těla a posilování. Po pískání jsme se 

sešli v jídelně a Jéža nám představil svoji etapu. V této etapě 

jsme měli postavit most přes který přejede dálkově ovládané 

auto. K nápomoci nám byli přiřazeni roveři. My tým piškota 

jsme dostali Saláma. Materiály které jsme si museli nakupovat 

byli špejle, provázky, ruličky a lepidla. V první části etapy jsme 

stavěli most a v druhé se oddělili vlčata od týmu a vydělávali 
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peníze. Na konci dne měl každý tým postavený most. Na 

prvním místě byl Biggles, na druhém Eragon, na třetím my, 

Piškotovci, na čtvrtém Šutr a na posledním Šákul. Večer se mi 

dobře spalo. 

Šáša 

 

6. Den-Lachtanova 24 hodinovka 

Vše to začalo již několik dní před začátkem samotné akce, 

když jsme se na prvním táborovém sněmu přihlásili na blíže 

nespecifikovanou akci. Bylo nás dohromady 14. Takový počet 

je poměrně nevídaný, když přihlédneme k faktu, že každému 

došlo, že se bude chodit. Ve středu v 6:00 ráno nás Ondra 

vzbudil a já se s ostatními odebral do jídelny, kde již čekal 

Lachtan. Byla nám hrozná zima. První instrukce zněla oblečte 

si jenom bederky. To se nám příčilo, protože nám byla ještě 
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větší zima. Rozdělili nás do dvojic a sice takto: King-Kong + 

Filuta (ten šel místo Piškota), Mabe+Králík, Ondra+Karatista, 

Ferda+Šutr, Jacob+Šáša, Salám šel s Bigglesem a Já 

s Eragonem. Spočívalo to v otevírání obálek s azimuty a 

dobou chůze. Např. azimut 290° a doba chůze 2 hodiny. 

Obálek bylo dohromady 9+ jedna ranní a jedna večerní (ta 

nám určovala místo přespání). Hned na začátku dne nás 

v Sedlici potkal Jéža na kole. Ten nám dal 6kč a my si za to 

koupili v Coopu zapalovač. Ještě před tím jsme však koukali 

s otevřenou pusou na mrtvé prase uprostřed Sedlického 

prasečáku, kde nikdo nebyl. V Sedlici u popelnic za náměstím 

jsme si vzali dva koberce, aby nám v noci nebyla zima od 

země a pokračovali jsme dál. Po prodrání se kukuřičným 

polem a crossování snad nekonečné louky, během kterého 

jseme obešli obrovitý rybník, jsme došli k lesu. Po zdánlivě 

dlouhém přechodu lesa jsme se dostali na krásné místo. 

Kaplička s velkým majestátním dubem. Je to památkový dub, 

který má v obvoud asi 4 metry a stojí tam neuvěřitelných 195 

let. Tady jsme si pochutnali na skvělých třešních. Další obálka 

byla 30 minut chůze a azimut ukazoval na pěknou silničku 

vedoucí do blízké vesnice. To byly čekanice. Za čekanicemi 

jsme se opláchli v rybníce a poobědvali. Azimut nás zavedl do 

obliného pole, ale pak jsme odbočili do lesa. V lese jsme 

strávlili snad celý život. Nakonec jsme se však ven dostali, i 

když to obnášelo obtížný boj s trnkou, svízelem a kopřivami, 

kdy tekly slzy, poté i krev na obou stranách. Když jsme šli dál 

otevřel se před námi pohled na louku, vesnici a překvapivě 

rybník. Byl jsem si na 100 % jistý, že se jedná o Lom, ale když 

nás azimut vedl přes rybník, tak jsme se rozhodli obejít ho 

přes vesnici „Lom“. Když jsme však přelezli elektrický plot u 

vesnice a přišli blíž, začínalo ve mně sílit přesvědčení, že to 



 
 

6 

Lom není. U Lomu přeci není velký rybník! Nakonec to byli 

Rajice. Když jsme se zeptali, jak daleko jsme právě od Lomu, 

řekli nám, že snad 20 km. Nebyli jsme moc nadšení. Chvíli 

jsme neotevírali obálky a nabrali jsme směr k Sedlici. Na 

křižovatce ve tvaru T jsme poslední obálku otevřeli. Museli 

jsme jít směrem do Písku. Naštěstí to uteklo rychle a my mohli 

otevřít definitivně poslední obálku. Musel jsmese vrátit do 

Dolu a nahoru na Mužeťák. Už jsme věděli, kde jsme a tak 

jsme rychle zorientovali a šli domů. Cestou jsem se ještě 

vykoupal, ale pak už hurá na Mužeťák. Když jsme došli tak 

jsme rozbili naše koberce a karton, vyrobili rychlý shelter, 

rozpálili oheň a hodovali jsme. Ráno jsme se sbalili, 

zamaskovali oheň a šli jsme do tábora. Měli jsme čas tak jsme 

asi hodinu seděli na posedu nad rybníkem, ale už byl konec. 

Těším se na další podobnou akci. Tohle bylo super. 

Šákul 

7. Den 

Ráno přišli lidé, kteří se účastnili „Lachtanovi 24 hodinovky“. 

Poté byl budíček. Po budíčku byl program jako vždy koupání, 

zuby, bubnování. Na bubnování nám oznámili, že po obědě 

bude etapa. Po pískání byl úklid tee-pee. Po úklidu byla velká 

cena v uzlování. Každý i vlčata musel uvázat regatu. Pak byla 

svačina a po svačině opět uzlování. Jakmile dovázal poslední 

člověk, zvonek nám ohlásil čas oběda. Po poledňáku byla 

etapa. Týmy měli za úkol proběhnout trasu přes kontroly se 

svými židličkami a plnit různé úkoly. Když tým úkol splnil, 

mohl pokračovat dál, ale pokud ne, musel na stanovišti člena, 

který úkol nesplnil nechat. Poté co skončila etapa byla 2. část 

dovednosti. Střelba ze vzduchovek, střelba z luku, hod 
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sekyrou a hod tenisákem na cíl. Poté byla večeře, koupání, 

bubnování a večerka. 

Piškot 

8. Den 

Jako každý den jsme vstali v 8:00 dali jsme si rozcvičku, poté 

koupání, snídaně a bubnování. Po bubnování jsme šli na 

etapu Pat a Mat šifrují, kde jsme běhali po louce s písmeny se 

kterými jsme šifrovali zprávu. Potom byl oběd a další etapa 

spočívala v tom, že jsme nemohli sami, ale museli jsme jezdit 

„vlakem“(roveři) a na stanicích jsme nechávali kartičky. Pak 

byla večeře a spánek. 

Eragon 

 

9. Den 

Den začal jako obvykle budíčkem a rozcvičkou. Během té 

začel Radek předcvičovat morseovkou vzkaz, že etapa začíná 

u stromu ve tvaru hřibu. Tam jsme našli skleničku, v ní byl 

semaforem psaný vzkaz. Odkazoval k Vraňákům. Tam jsme 

uprostřed rybníka oběvili knižní šifru, ta nás zavedla na ostrov 

na Pančáru. Odtud jsme si přinesli prkna s klíčem k finální 

šifře. Naobědvali jsme se a vyšli na Jelení Skok. Tam po 

krátkém azimuťáku a dlouhém kopání našli další šifru, ta nás 

dovedla k zákazu vjezdu. Tam byl chyták psaný morseovkou 

na fáborcích. Ten navedl nepozorné do Holušic nebo 

k Bořicím a pozorné k Obětišti. My jsme byli pozorní. U 

Obětiště byly klády s dírou ve které byli indicie: zlomené 

srdce, postava dívky a Šákul. Jasně Vraňáci. U nich jsme od 



 
 

8 

Zuzky dostali poslední „šifru“- symbol teepee, lesní 

moudrosti, bedny a zámku s kódem 738. Vrátili jsme se do 

tábora, ve sněmáči odemkli bednu a vzali si 2000 dolarů. Byli 

jsme první. 

Šutr 

10. Den 

Jako každý den jsme vstali, rozcvička, koupání, snídaně, 

bubnování a etapa následovali. Za etapu bylo vaření ale ještě 

před tím jsme běhali po různých stanovištích, kde jsme se 

snažili být nejlepší, moc nám to nešlo. Když jsme splnili vše 

dostali jsme přísady a začli jsme vařit. Každý dělal kuře 

s něčím. Jak jsem koukal kolem tak to všm vyšlo. Některé 

kousky byli obzvlášť vypečené. Poté jsme se vykoupali a šli 

spát. 

Eragon 

11. Den 

Ráno se začalo budíčkem a rozcvičkou. Po ranním bubnování 

se začalo s Etapou. Byla závodní. Konečně jsme využili 

kolečka, která jsme celý rok sbírali. Stavěli se stráguly. Od 

rána do svačiny probíhala stavby a designové úpravy. Po 

svačině probíhalo hodnocení vzhledu a začaly závody. První 

byl na rychlost vozítek sama o sobě; roztlačit z kopce dolů a 

kdo dojede dál. Druhý závod už byl vytrvalostní. Konal se u L 

remízku a spočíval v tažení jezdce týmem. První byly na řadě 

vlčata. U nás byl úspěch, že jsme neskončili poslední. Pak když 

už přišel na řadu velký oddíl, dvakrát jsme vyhráli. Poslední 

byl královský závod okolo l. V této etapě jsme skončili čtvrtí. 

Po obědě přišli Vraňáci. Zahráli jsme sporty, nejdřív míchané a 
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pak oddíly proti sobě. To se ví, že jsme vyhrávali. Byl to jeden 

ze skvěle strávených dnů na táboře. 

Králík 

 

        14. Den 

Ráno jsme vstali a šli se rovnou koupat, protože pršelo. Pak 

jsme si šli čistit zuby. Pršelo. Během snídaně pršelo. Na 

bubnování byl oheň, takže jsme se zahřáli. Celé dopoledne byl 

velký oddíl ve sněmáči a vázali jsme uzly velké ceny. Když 

jsem zrovna nevázal, hrál jsem s Mabem na kytaru. Po svačině 

někdo ještě dovazoval regatu po slepu. Celou tu dobu pršelo. 

Vlčata byli s Kwaki v hangáru a dělali si indiánské. Po obědě 

byl normálně poledňák, a pak byla etapa. Etapu měl Milan 

s Mabem. Měla 2 části V té první dostal každý tým 3 lokace. 

Ty měl udržet v tajnosti před ostatními. Bohužel pro nás, 

Eragon hned vybral naše 2 lokace: Latrýnu a hromadu. 

Sledovali jsme zbytek týmů a braly všecky kartičky. Nakonec 
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jsme jich měli 35. Pak byla dražba. Samozřejmě stále pršelo. 

Vydražili jsme si slova: kazisvět, pacholek, posvícení, 

eukalyptus a prank. Ve druhé části jsme měli vymyslet 

divadlo/scénku/muzikál. My měli příběh anglického turisty na 

českém posvícení. Byli jsme 3. Večer byl sněm. To už naštěstí 

nepršelo. 

Šákul 

       15. Den 

Dnes ráno jsme šli do hrozně studeného rybníku se vykoupat. 

Potom vlčata měli dražbu, na jaké stanoviště půjdou první. Na 

stanovištích se kupovaly handicapy, aby to měli lehčí. My 

jsme měli stanoviště jménem zatloukání a válení popelnic. 

Tam se dělalo to, že zatlučete hřebík a kolik ran do něj dáte, 

tolikrát s polenem dokola. Handicap byl za 500, že chodíte bez 

polena a za 1000, že rovnou jdete dál. Nejvíc peněz měl 

Marvenečník- 9460 a nejméně Přízrak- 60. Za každý koupený 

handicap bylo 50 bodů pro tým který provozoval kontrolu. 

Potom bylo vyhodnocení a rozdání cen ze soutěže o nejlepší 

židli. I když bylo ošklivě, voda byla čím dál studenější. Ale 

zapomněl jsem na důležitou věc, že vlčata se na stanovištích 

hodnotili 1-5 bodů. 

Ananas 

       16. Den-Návštěvák 

Ráno byl budíček o půl hodiny dřív, aby se všechno stihlo. 

Když přijeli moji rodiče, šli jsme vyměnit špinavé prádlo za 

čisté. Cestou k našemu autu, které stálo u Bořic, mě dost 

překvapilo, že Krabovi rodiče si berou Krabův trůn. Od Bořic 

k Radobytcům řídil Jacob. První věc, co jsem na Slapech udělal 
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bylo to, že jsem se vysprchoval, poté byl oběd. K obědu bylo 

maso s bramborami a k pití byla jablečná šťáva. Po obědě byl 

odpočinek, poté byl dort a poté zase odpočinek. Když jsem se 

šel po odpočinku napít, nevšiml jsem si vos na mé skleničce a 

napil jsem se jí, bodle mě do jazyky, ale naštěstí jsem 

nenatek. Cestou zpátky jsme koupili meloun. 

Karatista 

       17. Den 

Sedmnáctý táborový den začal dřevařskou rotcvičkou od 

Saláma. Po obvyklých ranních činnostech se šlo na týpiovky. 

Následovala svačina, po které začala velká cena. Jednalo se o 

zálesáckou dovednost-rozdělání ohně ze špalku. Po obědě, ke 

kterému byly špagety, byla etapa. Jednalo se o souboje lodí. 

Na lodi vždy byli dva kormidelník a bojovník. Úkolem 

bojovníka bylo shodit pomocí měkčené tyče bojovníka 

druhého týmu. O funkci kormidelníka se snad, doufám, ani 

nemusím zmiňovat. Vždy byly dva týmy proti sobě. Večer se 

hrály hry ve sněmáči, protože pršelo. 

Žluťásek 
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Závěrečka-Piškotův tým 

Ráno nás vzbudili jako vždy. Poté bylo koupání a čištění zubů. 

Na snídani nám ve frontě Tkáňa zapískal znělku, kterou vždy 

začínala etapa. Závěrečka se skládala ze 3 částí. Dva velké a 

jeden malý okruh. Můj tým šel jen 2 okruhy (malý a velký). 

Ten nejkratší šli ostatní týmy 3-4 hodiny, jen my jsme to šil 8 

hodin. Aby toho nebylo málo, v každé skleničce byla šifra, 

kterou nikdo z nás neuměl. Na konci jsme se umístili na 

posledním místě. Tato závěrečka mě nebavila. 

Piškot 

Závěrečka-Šutrův tým 

Před snídaní jsme se dozvěděli, že je závěrečka. Potom jsme 

se šli nasnídat, převléci na chození, a potom nám vysvětlili 

pravidla. Dozvěděli jsme se, že budou 3 okruhy. Okruh A, 

okruh B a okruh C. Okruhy A a B byly po známých místech. My 
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jsme začli na okruhu C. Šli jsme n Kwaki boudu pro skleničku. 

Na každé skleničce byli tři papíry. Jeden se šifrou, druhý se 

šifrou, a na třetím bylo místo kde je další sklenice, ve které byl 

klíč k šifře. Ty dvě šifry tam byli proto, protože ty okruhy se šly 

z obou stran. Po první skleničce jsme šli na druhou, třetí až 

k té osmé… 

Filuta 

Závěrečka-Šákulův tým  

Konala se 19.7. Ráno začalo jako vždycky, budíčkem a 

rozcvičkou. Vše se změnilo při snídani, když místo pískání 

zazněla znělka. To už všichni věděli, že je začátek. Podrobně 

to rozepíší určitě další, tak vám jen povím, že jsme vyráželi 

předposlední. Jako první jsme dostali okruh C. Pohybovali 

jsme se zhruba: hasičárna Bořice-křížek za Pančárem-zastávka 

bus Malčice-Trafostanice Podolí II-křížek mezi Kožlím a 

Soběšicemi-cedule Pozor lom-Kwaki. Tento okruh jsme došli 

cca za 4 hodiny. Pak jsme dostali okruh A. Ten byl o něco 

delší. Když jsme dorazili z druhého okruhu, tak jsme potkali 

Bigglese, který teprve na druhý vyrážel, takže se nám zase 

zvedla morálka. Na všech skleničkách byla šifra fair play, která 

nám šla. Pokaždé jsme luštili cca 5 minut a šli dál. Na třetí 

okruh B jsme vyráželi za stmívání. Tento okruh byl nejtěžší. Šli 

jsme směrem: kaplička u Dolu-hrad Buzice-křížek na hrázi-

křížek před vesnicí-nádoby na odpad Václavov-konec obce 

Škvořetice-vodárna mezi Holušicemi a Mužeticemi. Okruh 

jsme dokončili okolo 8:00 ráno. Tzn. Jsme první!!! Etapa byla 

super. 

Králík 
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Závěrečka-Eragonův tým 

Při pískání před snídaní začal Tkanička pískat znělku Pata a 

Mata, závěrečka začala. Začali jsme okruhem B zelená. 

Začátek byla vodárna mezi Holušicemi a Mužeticemi. Luštění 

nám trvalo 30 minut, protože jsme nevěděli, jak luštit šifru 

Play Fair. Šifra nás poslala na konec obce Škvořetice. Během 

luštění nás potkal Tkanička s Lachtanem. Pak jsme šli do 

Václavova a odtamtud pak do Laciné k požární zbrojnici, pak 

k Vahlovicím ke křížku a z Vahlovic k rozcestníku u Buzického 

hradu. Z rozcestníku jsme šli ke kapličce u Dolu a od kapličky 

do tábora. Už se začalo stmívat, když jsme se vrátili. Najedli 

jsme se, převlékli jsme se, dobrali jsme zásoby a vyrazili na 

druhý okruh A oranžová. Šli jsme na zastávku u Malčic, do 

Obory, do Cerhonic k rybníku před Boudami, k mostu 

v Lučkovicích, do Mírče, do Stráže, pak ke křížku mezi 

Jaroticemi, Bořicemi a Lomem. To nás poslalo do tábora. 

V třetím okruhu jsme šli na Kwaki, ale dál jsme nedošli, 

protože už nebyl čas. 

Karatista 

Závěrečka-Bigglesův tým 

Je 19. ráno a rozcvičku má Mabe. Jdeme se vykoupat, vyčistit 

zuby a při snídani se dozvídáme, že začíná závěrečka. Sbalíme 

si věci a za herní peníze si koupíme toaleťák, mapu, pořadí, 

kdy vyrazíme a lékárnu s mobilem a vestami dostáváme 

zdarma. Na cestu jsme vyrazili v 10:00cca. Tenhle rok je 

závěrečka o rozšifrování šifry Play Fair. V každé skleničce byla 

tato šifra a k ní je potřeba klíč podle kterého se luští, a když 

jste ten klíč nedostali v táboře, museli jste pro něj někam jít. 

Šli se tři okruhy A, B a C. To céčko bylo nejkratší. Chodio se 
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přes celkem nová místa, alespoň pro mě. V týmu jsme byli tři 

Biggi, Žralok a já Tintin. Tu šifru jsem se celkem naučil, 

protože jsem jí vždycky luštil. Cestou jsme viděli spoustu 

zvířat. Dvakrát jsme přišli do tábora. Jednou jsme přišli večer 

a po druhé ráno a pokaždé jsme se najedli výbornými 

Lasagnemi. Závěrečka pro náš tým skončila v 13:04 příští den. 

Tin-tin 

Bigglesův Bílý Los 

V šest jsem vyběhl z tábora. Je mi zima. Udělal jsem si oštěp. 

Celej se potřu mazlavim blátem. Je to maskování a ochrana 

proti hmyzu. Svítí slunce. Jsem v elku. Budíček v táboře. 

Lachtan řve-asi koupání. Fouká, je zima. Sedim na stromě. 

Přijíždějí rodiče. Sleduju tátu. Pokračuju v cestě. Našel jsem 

superposed. Je zamčen na zámek. Rozluštil jsem kód zámku. 

307. Je všude vystlanej kobercem a sedátko je jak pohovka. 

Nesnášim kamenitý cesty. Piju z potoka. Našel jsem hašlerku, 

je stará a hnusná. Našel jsem mokrej, roztrhanej svetr. Ještě 

to chce boty a kalhoty. Nedoporučuju se zastavit uprostřed 

mravenčí dálnice. Mravenci mezi prsty nejsou moji kamarádi. 

Jdu se najíst hrachu do Lomu. Horší cestu jsem nezažil. 

Chodím přes čerstvě posekaná pole. Nemám rád kopřivy. 

Přelézám kamennou zeď do zahrady. Jiná cesta nebyla. Všude 

kolem byly keře a trní. V zahradě jsou zrezlý traktory a pluhy. 

Nemůžu najít hrách. Utíkám polem před traktorem 

kukuřičným polem. Konečně hrách. Hrozně se cpu. Bolej mě 

pořezaný nohy. Asi půl hoďky jen sedím a jim. Vracim se. 

Nařezal jsem si otep kukuřičných stébel. Budu na nich spát. 

Našel jsem záclonu. Další potok. Piju a chladim si nohy. Našel 

jsem místo na spaní. Stavim si přístřešek. Postaveno. Hledám 
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Honzininu studánku Nic jsem nenašel. Piju ze studánky. 

Komáři útočí!!! Nejde mi rozdělat oheň. Už hoří. Pohodka. 

Usínám. V noci hrozná zima. Snažim se zahřát. Nejde to. 

Ležim v popelu. Nespim. Ráno hrozná zima. Uklízim. Prší. Vše 

zamaskováno. Vracim se k táboru. Úplně promočenej. Filuta 

dává znamení. Jdu ke kuchyni. Zvládl jsem to. Držela mě jedna 

věc: Bolest je dočasná, hrdost je věčná. 

Biggles 

 

Závěrečné pořadí: 

1.místo-Šákulův tým 

2.místo-Šutrův tým 

3.místo-Bigglesův tým 

4.místo-Eragonův tým 

5.místo-Piškotův tým 


