Posel olympu
Číslo 1
Pátek 9. 7. 2021

Příjezd (sobota)
Letos táborníci několik dní před odjezdem dostali
dopis, který prozradil námět celotáborové hry.
Tím je Tábor polokrevných vycházející ze série o
Percy Jacksonovi. Tedy se děti dozvěděly, že
jedním z jejich rodičů byl některý z antických
bohů.
V sobotu na Roztylech čekali táborníky někteří
z instruktorů Tábora polokrevných v oranžových
táborových tričkách a satyr Grover Underwood.
Po vyřešení všech nezbytností vyrazili táborníci
busem směr Čeřín. Cesta se obešla bez potíží.
V Čeříně táborníky přivítal táborníky ředitel
tábora pan D. a další instruktoři. Pan D. alias
Dionýsos má ředitelování za trest od svého otce
Dia, navíc se mu mění víno na vodu.

Pan D. a Cheirón
Táborníci se následně přesunuli do tábora, kde
byly rozděleny podle věku do oddílů od
nejmladších (1. oddíl) po nejstarší (5. oddíl). Též
se ubytovali ve srubech (podsadové stany) a hráli
drobné hry na seznámení v rámci oddílů.
K večeři byla gulášová polévka s chlebem. Celý
den bylo polojasno.
Večer byl zapálen táborový oheň. Hrálo se na
kytary a zpívalo, hlavně však přišlo na přivítání
nováčků na našem táboře. Dostaly kulaté placky,
tzv. nultý stupeň lesní moudrosti.

Táborový oheň

Ella dostává moudrost

Zkoušky (neděle)
K ránu tábor zkropil déšť, ale pak již bylo
příjemné počasí, kdy se střídalo slunečno a
oblačno.
Dopoledne bylo ve znamení oddílového
programu. Např. 4. oddíl přehazovanou.

Diův blesk (pondělí)

Čtyřka hraje přehazovanou
K obědu nás posilnily vepřové výpečky
s bramborovým knedlíkem a zelím.
Odpoledne se táborníci seznamovali se
zkouškami lesní moudrosti. V základní řadě se
jedná o Uzle, Oheň, Orientace, Zdravověda,
Příroda, Morseovka, Šifrování, Hlad, Mlčení,
Odvaha, Zdatnost, Obloha a Zručnost. Zkušení
táborníci, kteří v předchozích letech dosáhli 3. a
vyššího stupně pak plní vyšší zkoušky. Na 4.
stupeň to jsou Šifrování II, Oheň na vodě a
Orientace v krajině, na 5. stupeň Příroda II, Noční
výsadek a Záchrana zraněného a na 6. stupeň
Tajná cesta, Zručnost II a Samota.
K večeři byly tortilly.

Orákulum a jeden ze satyrů
Večer byli táborníci přivedeni k radě starších
kopytnatých, kde jim byl řečen příběh vzniku
světa olympských bohů. Následně přišlo
Orákulum, duch delfské věštkyně Pýthie, které
postupně táborníkům prozradilo, který z bohů je
jejich rodičem. Takto byly děti rozděleny na tyto
skupiny (sruby) – Chaluhoví mozečci, což jsou
děti boha Poseidóna a instruktorem jim je Brácha,
Deméteřin klas, děti bohyně Démétér a
instruktorka Kačka, Sunshini, děti boha Apollóna
a instruktor Tom, Áresovi bojovníci, děti boha
Aréa a instruktor Ádis, Měsíční šípy, děti bohyně
Artemis a instruktorka Terka, a Šavloozubení
tygři, děti boha Héfaista a instruktor Dádí.

Během ranního nástupu sestoupil do tábora
z Olympu nejvyšší z bohů, Zeus. Ztratil se mu
totiž blesk, takže po něm pátral. Prvně zkoušel,
zda o něm neví někdo z tábora, následně ve špatné
náladě obvinil z krádeže svého syna, boha Herma,
který má kromě jiného na starost i zloděje. Ale ani
toto nevedlo k žádnému výsledku, a když se
objevila Diova sestra Démétér, že někdo bleskem
spálil klasy na poli, bylo jasno, že to bude
poněkud složitější. Pan D. tedy zorganizoval
výpravu na najití ukradeného blesku. Sruby se
tedy vydaly po stopách spálených polí, někteří se
dokonce střetly s Líticemi (či Erinyemi). Přesto se
jim podařilo zloděje vypátrat, byl jím Kyklop,
kterého musely přemoct a vynutit na něm
informaci, kde blesk ukrývá. To se pomocí
lektvaru pravdomluvnosti od Démétér podařilo.
Tedy mohly následně najitý blesk předat u
Olympu Diovy. Všichni tři bohové (Zeus,
Démétér a Hermés) byli táborníkům vděční a
předali jim každý svůj emblém. Nejlépe si vedli
na této výpravě Chaluhoví mozečci, dále
Šavloozubení tygři, Sunshini, Deméteřin klas,
Měsíční šípy a poslední skončili Áresovi
bojovníci.

Kyklop

Usmíření bohové – Démétér, Zeus a Hermes
Na oběd nás posílily vepřové špízy s bramborem.
Odpolední program byl po oddílech. Nejmenší (1.
oddíl) hrál přehazku, 3. oddíl na slepá zvířata atd.

K večeři nás čekaly těstoviny na sladko nebo se
sýrovou omáčkou. Celý den byl velmi teplý, ale
bylo jen polojasno.

K obědu byly šunkofleky.

Trojka hraje slepá zvířata
Večer ještě pro zájemce proběhlo čtení řeckých
bájí a pověstí.
Áresovi bojovníci se cvičí v boji s Medúzou
Odpoledne se některé oddíly osvěžily ve vaně,
poté si již balily věci na přespání. Noc na středu
totiž měly strávit mimo tábor. Všechny oddíly
vyrazily do terénu a našly si svá místa. Jednička
šla s dvojkou a usadily se na okraji louky 22,
trojka a čtyřka se také spojily a usadily se v lese u
Ostrovů. Jediná pětka šla sama a své místo na
přespání si našla u Tří prdů. Všechny oddíly si
rozdělaly ohýnek a večer opékaly buřty.
Rozdělení polokrevných na sruby

Výcvik a přespání (úterý)
Tento den začal polokrevným bojový výcvik. Při
předchozí výpravě měli velké štěstí, že jim Lítice
či Kyklop neublížili, takže byl nejvyšší čas.
V okolí tábora bylo několik stanovišť, kde se
seznamovali z různými nestvůrami, a jak proti
nim bojovat. Jednalo se o nácvik lukostřelby
(kterou dobře ovládají kentauři), Medúzu, Hydru,
Kyklopa, Kerbera, Sfingu a výcvik boje mečem.
Nejlépe si opět vedli Chaluhoví mozečcci, druzí
byli z Deméteřina klasu, třetí Áresovi bojovníci,
čtvrtí Sunshini, pátí Měsíční šípy a poslední
Šavloozubení tygři.

Chaluhoví mozečci na lukostřelbě

Jednička a dvojka na přespání
Celý den bylo slunečné a velmi teplé počasí.

Návrat a pošty
Dopoledne bylo v táboře poněkud ospalé.
Táborníci se ve svých přechodných kempech
pomalu probouzeli, posnídali a balili si, aby se
mohli vrátit do tábora. Postupně se tak během
dopoledne stalo.
K obědu bylo vepřové na paprice a rýže.

Výlet a diskotéka (čtvrtek)
Ve čtvrtek si po snídani oddíly zabalily a
vypravily se trochu do civilizace. Jednička,
dvojka a trojka zamířily do blízkého Rožmitálu a
navštívily též nedalekou kapli. Čtyřka zamířila do
Bujanova a pětka do Rožmberka. Oddíly vyráželi
za slunečného počasí, to se ale odpoledne změnilo
a asi hodinu vydatně pršelo. Déšť poněkud
ovlivnil cestu oddílů zpět, ale nic vážného.
Afrodita a Héfaistos se hádají, Héra se je snaží
usmířit
Odpoledne jsme v táboře opět měli božskou
návštěvu. Héfaistos zjistil, že ho jeho žena
Afrodité podvádí s jeho bratrem Areem. Ten
ovšem zbaběle utekl a Héfaistos se s Afroditou
rozhádali. Héře jako ochránkyni rodiny se to
pranic nelíbilo, tak nás požádala o pomoc.
Úkolem jednotlivých srubů byl přenos poštovních
zásilek, vrcholem byly milostná psaníčka pro naše
božské manželé. Nejlepšími pošťáky byli
Sunshini, druzí byli Áresovi bojovníci, třetí
Šavloozubení tygři, čtvrtý Deméteřin klas, na páté
místo se po předchozích úspěších propadli
Chaluhoví mozečci a poslední byli Měsíční šípy.

Bouřka se snaží zachytit pošťáka
K večeři byl kuřecí vývar s nudličkami a
chlebem. Celý den bylo pod mrakem ale vedro.

Šéfkuchař
K večeři byly francouzské brambory. Přestože se
nám od loňska výrazně obměnilo osazenstvo
kuchyně, tak zatím si drží jídla vysoký standard,
jako v předchozích letech.

Diskotéka
Večer opět začalo pršet, přesto se v hangáru
rozjela diskotéka s Barem u chemika a děti si
užívaly zábavu do noci.

Usmíření bohové – Héra s Hébé, Héfaistos a
Afrodita
Diskotéka
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Olympiáda (pátek)
Páteční dopoledne bylo zamračené, tedy ideální
pro sport, proto byla vyhlášena táborová
olympiáda. Vztyčila se olympijská vlajka,
obětovalo se olympským bohům a Níké
táborníkům
požehnala.
Soutěžilo
se
v následujících disciplínách – běh (sprint), hod
oštěpem, hod diskem, skok do dálky, vozatajství,
soutěž trubačů a na závěr v dlouhém běhu.
Táborníci byli rozděleni do šesti kategorií.
V kategorii mladších holek zvítězila Katka V.
(zvaná Malé vápno), v mladších klucích Matěj K.,
ve středních holkách Hana M. (alias Hannah
Montana), ve středních klucích Kryštof P., ve
starších holkách Julča Š. a ve starších klucích
Šimon P. Vítězové a další medailisté byli
odměněni diplomem a věncem příslušné barvy
(kovu).

Odpolední program byl po oddílech, ale byl
ovlivněn nestálým počasím (chvíli slunce, chvíli
déšť). Čtyřka v jurtě hrála poznej svého
vedoucího nebo kamaráda a později hráli i
přehazku. Trojka v hangáru hrála kufr. Jednička
malovala.

Trojka při kufru
Tentokrát jsme měli dvojí večeři, prvně to byla
bramboračka s chlebem a druhou byly hot dogy.

Fotbal a podsvětí (sobota)
Tento den byl celý slunečný. Dopoledne se dělalo
dřevo pro kuchyň a na slavnostní oheň.
Následoval sladký oběd – buchtičky se šodó.

Kačka F. hází oštěpem
K obědu byly těstoviny bolognese, po kterých se
jen zaprášilo.

Útočná akce dětí

Fíla S. závodí se svým vozem

Trio roztleskávaček

I přes urputnou sluneční zář proběhl fotbalový
zápas, na který vyzvaly děti vedoucí. Vedoucí
měli rychlý nástup, takže zvyšující se odpor
dětského mužstva jen mírně korigoval rekordní
výsledek na 11:3 (v poločase 6:1), za děti
skórovali Dymany, Vojta a Zákop. Mezitím se
mohly děti, co je fotbal nezajímal věnovat malé
etapě – Legendy –, kdy měly výtvarně ztvárnit
něco týkající se řeckých bájí. Po skončení fotbalu
proběhlo několik celotáborových her pro zábavu
– Ruská schovka a Lidské pexeso.

Hádův trůnní sál

Osvobození Artemis (neděle)

Ruská schovka
Po večeři (čočka s párkem) zaplál slavnostní
oheň, u kterého se hrálo na kytary a zpívalo. Po
setmění přiběhl Apollón, že se ztratila jeho sestra
Artemis a zda bychom mu nepomohli jí najít.
Ovšem znamenalo to se vydat do Hádovy říše
v Podsvětí. Tradičně před výpravou polokrevným
poradilo Orákulům – „Bez peněz do Podsvětí
nelez.“ Sruby se tedy postupně od ohně vydávaly
do Podsvětí. Prvně se setkaly s převozníkem
Charónem, poté musely projít labyrintem plným
mrtvých a nestvůr až k Hádově síni. Zde Hádes
držel Artemis v řetězech, odmítl jí vydat, dokud
polokrevní nesplní dané úkoly. Tato část výpravy
tedy nebyla úspěšná. Nezbylo než se vrátit do
tábora a dobře se vyspat na zadaný úkol.

Po nástupu se polokrevní vydali za nestvůrami,
které utekly z podsvětí a bylo je třeba přemoci,
aby Hádes propustil Artemis. Těmito nestvůrami
byly tyto super nestvůry – Harpyje, Chiméra,
Skylla, Siréna, Fúrie a Charybda. Pro jejich
přemožení bylo třeba splnit osm úkolů – slepý boj
(přes zrcátko), střelba šiškou, oko bere, hádanka,
souboj mečem, medvěd vis, sestavování tvaru
(tak trochu puzzle) a tábornické znalosti (ohně a
uzly). Nakonec se vše zdařilo a Artemis jsme
osvobodili. Nejlépe si v souboji s nestvůrami
vedli členové Deméteřin klas, který tím převzal i
celkové vedení od Chaluhových mozečků
vedoucích od začátku, druzí byli Šavloozubení
tygři, třetí Áresovi bojovníci, čtvrtí Měsíční šípy,
pátí Chaluhoví mozečci a poslední Sunshini.

Matěj K. při souboji s Harpyjí
K obědu nás čekala oblíbené masové kuličky
s rajskou a knedlíkem.

Převozník Charón

Osvobozování Artemidy

Po obědě byl oddílový program. Jednička se
věnovala stavění domečků pro skřítky, dvojka se
usadila v Orlím hnízdě a věnovala se ohutnávačce
jídla a pití, poté ještě hrála Uno a Dobble. Trojka
hrála Activity a svazování praktikanta, čtyřka se
věnovala Kufru a pětka volejbalu a uzlování.

Vojta F. svázal svého praktikanta – Dádího
K večeři bylo rizoto. Poté probíhalo čtení a Šimon
P. splnil vyšší zkoušku Orientace v krajině.
Celý den bylo převážně pod mrakem a před večeří
i zapršelo.

Oddílový den (pondělí)
Tento den byl celý po oddílech. Jednička hrála
Nebe peklo ráj, míčové hry a Kimovku, navíc se
vykoupali ve vaně. Dvojka s trojkou měla
dopoledne společný program, hrály Kimovku po
dvojicích a Přírodu. Dvojka odpoledne byla na
Trojce, koupala se ve Vltavě a hrála Jelena,
Dobble a pinkala si. Trojka se odpoledne také
koupala a hrála Země je láva. Čtyřka hrála Lesní
slalom, Země město a koupala se na Jedničce.
Pětka plavala ve Vltavě a hrála Polibek smrti.

Pětka startuje do plaveckého závodu
Z ranního nástupu vyrazili Julča a Dymany plnit
zkoušku Samota.
K obědu bylo pečené kuře s rýží a k večeři
frankfurtská polévka. Celý den bylo slunečné
počasí.
Večer byl menší oheň, u kterého došlo na
vyhlášení etapy Legendy. U té příležitosti nás
navštívila bohyně Hestia.

Arés v sudu (úterý)
Na dopolední nástup se vrátili naši samotáři, Julča
a Dymany, kteří tím splnili svou zkoušku. Také
dorazilo Orákulum a sdělilo své proroctví týkající
se Area. Bylo třeba vyrazit za miminy obrů Ótem
a Efialtem, syny Giganta Alóea, ti totiž Area zajali
a uvěznili v sudu, protože se jim posmíval. Ovšem
obři nechtěli prozradit, kde je Arés uvězněn. Bylo
tedy nutno s nimi uzavřít obchod, jehož podstatou
bylo najít a přinést obrům hračky, které se jim
ztratily. Prvně tedy skupinky polokrevných
luštily, kde by se ztracené hračky mohly nalézat.
Následně se vydaly na udaná místa, řešily
hádanku a přecházely tůň a hustý les, až hračku
našly. Když přinesly zpět hračky obrům dostaly
rozdělenou morseovku, která jim řekla, kde sud
s Areem je. Polokrevní dorazili k sudu a prvně
váhali, zda je dobré vůbec Area osvobodit.
Nakonec zavázali Area těžkou přísahou na řeku
Styx, že bude lepší, a poté ho osvobodili. Nejlépe
si vedl Deméteřin klas, druzí byly Šavloozubení
tygři, třetí Sunshini, čtvrtí Chaluhoví mozečci,
pátí Áresovi bojovníci a poslední Měsíční šípy.

Obři mají radost z hračky

Arés vylézá ze sudu
Na oběd bylo vydatné trhané maso s bramborem.
Celý den bylo pod mrakem, ale teplo, které se
odpoledne měnilo dokonce v prádelnu.

střelba na slepého brankáře, cool házení kroužky,
pití na čas, bingo, pod-7-nad, fotostánek válení
plechovky ad. Samozřejmě nechyběl stánek, kde
bylo možno si za vydělané peníze na atrakcích
koupit sladkosti nebo nějaký ten suvenýr. Kromě
toho byla v rámci poutě ke svačině Kerberova
pochoutka (hot-dog).

Slepý brankář chytá střelu

Naty E. valí plechovku

Šimon P. – nejlepší lukostřelec

Dobble

Holky z pětky po tetování
Odpoledne k nám přijela pouť. Bylo zde mnoho
disciplín – lukostřelba, vzpírání Diova blesku,

Dymany vzpírá Diův blesk
K večeři byl chleba s pomazánkou – šunková a
sýrová. Ještě proběhla kontrola přístřešků našich
samotářů. Šimon P. složil zkoušku Oheň na vodě.
V noci pak přišel déšť.
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Oddílový den (středa)
Středa byla zasvěcená oddílovému programu.
Dopoledne první oddíl dělal zkoušku smyslů a
hrál městečko Palermo. Druhý oddíl se věnoval
příslovím a kreslení táborových motivů. Třetí
oddíl hrál bowling a šly tři opice. Čtvrtý oddíl hrál
na medvědy a také se věnoval hygieně – mytí.
Nejstarší oddíl hrál malíčky, země město a
šifroval. K obědu byly boloňské špagety.

Volejbalový zápas
Po obědě prvně proběhl volejbalový zápas děti
versus vedoucí. Děti vyhrály. Následně
pokračovaly oddíly ve svém programu. Nejmenší
oddíl hrál společně se dvojkou a trojkou ponorky
a samostatně tvořil svého lego panáčka. Druhý
oddíl hrál přehazku a bang, kromě toho navštívil
hygieňák. Třetí oddíl se kromě ponorek věnoval
bangu. Čtvrtý oddíl si v Orláku psal na záda. A
pátý oddíl maloval společný obraz. Kromě toho
v průběhu dne došlo ke splnění několika vyšších
zkoušek, Fíla, Dymany a Julča splnili Tajnou
cestu a Šimon P. splnil Šifry II.

Volejbalový zápas

K večeři byly šišky s mákem a ovocným
rozvarem. Večer ještě zájemci z prvního a
druhého oddílu šli na stezku odvahy.
Celý den bylo převážně zataženo a k večeru i
trochu pršelo.

Přístavy a Olymp (čtvrtek)

Oslava narozenin Katky F.
Dopoledne se sruby vydaly usmířit poslední dva
bohy Athénu a Poseidóna. K tomu bylo třeba
přepravovat zboží po moři i po řekách mezi
různými přístavy. Ovšem některé lodě se ale
změnily v loupeživé a přepadávaly další lodě.
Nejlepší plavce měli Sunshini, druzí byli
Chaluhoví mozečci, třetí Měsíční šípy, čtvrtí
Šavloozubení tygři, pátý Deméteřin klas a
poslední Áresovi bojovníci. K obědu jsme se
nadlábli gulášem s knedlíkem.

Hádka Athény s Poseidónem
Odpoledne prvně proběhly bramborové závody.
Nejlépe loupali Chaluhoví mozečci, druzí
Sunshini, třetí Áresovi bojovníci, čtvrtí Měsíční
šípy, pátý Deméteřin klas a nejhorší loupači byli

Šavloozubení tygři. Poté sruby na pozvání bohů
vyrazily k Olympu, zde proběhlo velké vyhlášení
celkových výsledků. Úplně nejlepší byli
Chaluhoví mozečci, druhý byl Deméteřin klas,
třetí Sunshini, čtvrtí Šavloozubení tygři, pátí
Áresovi bojovníci a poslední Měsíční šípy. Až do
vyhlášení bylo polojasno, ale po skončení
vyhlašování začalo pršet. Po návratu v táboře
proběhla hostina s hamburgery.
Římská svíce a smažení palačinek

Cesta na Olymp
Diskotéka

Balení (pátek)
Dopoledne ještě proběhl poslední oddílový
program. Také se dodělávaly poslední zkoušky.
K obědu byl kuřecí řízek s bramborovou kaší.

Pod Olympem

Olympští bohové
Odpoledne probíhalo balení a úklid. K večeři byla
zbytková pomazánka.
Hostina
Po večeři ještě Dymany a Julča dokončovali svou
zkoušku ze Zručnosti II. První část byla stavba
přístřešku a již jí měli splněnou, na druhou část
Dymany dělal římskou svíci a Julča smažila
palačinky. Za soumraku začala diskotéka, která
trvala do pozdních hodin.

Dvojka hrála ještě přehazku

Večer byl zapálen závěrečný slavnostní oheň. U
toho se již tradičně zpívalo, dále byl vyhlášen
úklid stanů. Z nejlepších byl na třetím místě
Damian a byly dvě první místa Dymany a Kuba
K. Poté ještě následovalo předávání nových
stupňů, nejvyššího stupně (tedy šestého) se
dostalo Dymanymu, ještě z vyšších stupňů bylo
trojí povýšení na čtvrtý stupeň, a to pro Kubu K.,
Šimona P. a Elišku S. poté již začalo postupné
ukládání do spacáků. Nakonec u ohně zbyla
skupina nejzdatnějších táborníků, kteří měli
výsadu přespat u ohně.

Odjezd (sobota)
Sobotní dopoledne již proběhlo rychle, dobalilo
se a pouklidilo. Následovala cesta nahoru do
Čeřína, kde děti nasedly do autobusu. Sice
doprava byla poněkud problematická, takže došlo
ke zpoždění, ale kolem půl čtvrté odpoledne bus
dorazil na Roztyly.

Začíná poslední den

Hanka M. dostává 1. stupeň

Dymany dostává 6. stupeň

Odvoz zavazadel

Galerie oddílů

První oddíl

Druhý oddíl

Třetí oddíl

Čtvrtý oddíl

Pátý oddíl

Galerie srubů

Chaluhoví mozečci

Deméteřin klas

Sunshini

Áresovi bojovníci

Šavlozubí tygři

Měsíční šípy

Tábor
polokrevných

Úklid 4.VII

Úklid 5.VII

I. Diův blesk

Úklid 6.VII

II. Výcvik

Úklid 7.VII

III. Pošta

Hodnocení srubů

Chaluhoví mozečci
Deméteřin klas
Sunshini
Šavloozubení tygři
Áresovi bojovníci
Měsíční šípy

3
4
6
1
5
3

6
3
2
4
1
6

36
18
24
30
6
12

5
3
1
6
2
4

36
30
18
6
30
12

3
1
4
2
6
5

12
18
36
24
30
6

Úklid 13.VII

VI. Přístavy

CELKEM

POŘADÍ

3
5
1
4
2
6

12
36
6
30
24
18

Tábor
polokrevných

Úklid korálky

Úklid 11.VII
IV. Záchrana
Artemis
Úklid 12.VII

Úklid 10.VII

1
2
3
4
5
6

6
4
3
5
2
1

Korálky

123
115
112
107
76
90

Úklid 9.VII

18 12 27 36 30
36 10 24 33 12
24 10 6 36 36
30 2 15 42 18
12 4 24 30 6
6 6 27 27 24

6
6
4
2
3
1

Úklid 14.VII

6
3
5
1
2
4

Úklid 8.VII

5
2
5
1
3
6

Chaluhoví mozečci
Deméteřin klas
Sunshini
Šavloozubení tygři
Áresovi bojovníci
Měsíční šípy

V. Arés v sudu

5
6
3
4
3
3

Tábor
polokrevných

Chaluhoví mozečci
Deméteřin klas
Sunshini
Šavloozubení tygři
Áresovi bojovníci
Měsíční šípy

Stupně vítězů z olympiády

Mladší holky – 1. Katka V., 2. Terezie H.
a 3. Anička H.

Mladší kluci – 1. Matěj K., Štěpán S.
a 3. David Č.

Střední holky – 1. Hanka M., 2. Katka F.
a 3. Týnka L.

Střední kluci – 1. Kryštof P., 2. Vojta F.
a 3. Jáchym Š.

Starší holky – 1. Julča Š., 2. Eliška S.
a 3. Katka B.
Starší kluci – 1. Šimon P., 2. Dymany
a 3. Kuba Zákop

