
 
 
 
 
 
 

6. šifra, kód: ESTRAGON 
 
 

Jelikož brzy uvidíme bitvu dvou družstev, rozhodli jsme se, že si je trochu představíme. Jako 

první je na řadě tým Nejlepších, který právě nastoupil v plné šířce, tak se k nim postavme 

čelem a začněme. Nejvíce vlevo vidíme prvního velitele, který bývá občas spojován 

s křepelkou, ale školáci ho bohužel moc v lásce nemají. Hned vedle něj se nachází druhý 

velitel, o tom vám ale moc neřekneme, snad jen to, že kdykoli se pokusí získat vyšší hodnost 

a prohodit si místo s prvním, tak ho všichni začnou ignorovat. O kousek dále následuje jejich 

kolega, který jako obvykle vypadá, jako kdyby vylezl z tanku, a vpravo od něj ještě vidíme 

pejska, stočeného do klubíčka, chvíli jsem si myslel že je to jen tečka. Někdo by mohl 

namítnout, že zde by měli být dva lidé, ale ani toto oslabení jim nebrání fungovat tak, jak 

mají. Dále za psem už ovšem můžete vidět očekávané standardní pořadí desátník, setník, 

no a hodnost toho posledního už jistě uhodnete. Desátník vypadá velmi uzavřeně, přesto je 

uvnitř docela spletitý. O setníkovi je zase známo, že pochází z jednovaječných trojčat a prý 

jsou to docela ďáblíci. No a poslední člen týmu je velmi statečný, ale ani to, že je trpaslík mu 

nebrání, aby byl šťastný. Tím se dostáváme k druhému týmu, Excellent, který také začíná 

dvěma vedoucími. První z nich je na rozdíl od soupeřova vedoucího u školáků asi 

nejoblíbenější, lepší už může být leda o hvězdičku. Druhý vedoucí se nejvíce zajímá 

o přírodu, pokud byste rádi věděli, jaké je roční období, kde je sever nebo jaké jsou základní 

elementy, zcela určitě vám rád poradí. O stupeň dál se tentokrát nachází dva lidé, věnujme se 

nejprve levému z nich. Ten když sloužil v římských legiích tak mu říkali Tyčka, zřejmě kvůli 

jeho vzhledu. I tak je v tomto týmu spolu s prvním vedoucím nejmenší, což jen ukazuje, jací 

jsou v týmu dlouháni. O pravém z dvojice víme jen to, že má rád kočičí ocásky a vlastně celý 

jejich život a dnes přivedl jednu, která zaujala stejnou polohu jako soupeřův pes. Desátník 

a setník jsou v tomto týmu dvojčata, bylo jich víc, ale po tom, co ostatní v neděli odletěli 

na výlet balónem, tak už na sebe leda ukazují různé prsty. Zbývá nám tedy poslední z týmu, 

který se zřejmě ještě před soubojem posilňuje, ulovil prý medvěda a zná nějaký výborný 

recept, ale dost ho tají, víme tedy jen, že obsahuje cibuli. No a jelikož už je pomalu čas 

vyrazit a nechceme vás nudit dalšími, snad i zbytečnými informacemi, necháme toho. Kdo 

bude stát na stupních vítězů se snad ukáže během pár minut, vteřiny však v našem formátu 

soutěže nepoužíváme. Vás bude zřejmě nejvíce zajímat, jak si povedou poslední a tedy 

nejméně známí členové každého týmu. Přejeme tedy všem hodně štěstí a hurá na místo 

střetnutí. A pokud byste si ještě stále nebyli úplně jistí, tak vám prozradíme, že momentálně 

má tým Nejlepších dohromady třicet bodů a jejich soupeři třicet jedna. 
 


