
        Za Rudolfem II. 
Den druhý, 11.7. 

 

Sluchátkový tábor 2021 
Alchymie! Toť obor, o kterém se dnes máme více dozvědět. Nejen naši Alchymisté, 

ale i příslušníci ostatních oborů byli potěšeni, když na ranní nástup přišel velký 

magistr Kelley. Čekal nás den plný napětí, soustředění i fyzických zkoušek. 

Podle pokynů mistra se děti postupně vydaly na lezeckou stěnu, kde lovily přísady 

do jednoho z jeho elixírů. Byly mezi nimi například babské ucho, vraní oko, síra 

nebo pírko z hadilova. Zvláštní ingrediencí, která si vyžadovala splnění dalšího 

lezeckého úkolu, byla dračí krev. Toto náročné poslání splnili sami Alchymisté.  

 Aby Kelley prověřil fyzické síly i jinak, připravil pro nás také střílení ze 

vzduchovky. Většina táborníků si počínala zdatně, skoro každému se poštěstilo 

sestřelit pyramidu z plechovek. 

Dalším úkolem bylo čtení pověsti o golemovi. Ani to ale nebylo jen tak. K textům 

musely děti přiřadit správné obrázky a pokud se jim to podařilo, z jejich úsilí vzešla 

otázka: Co je na světě nejvzácnější? Oddíly svou odpověď večer Kelleymu již 

sdělily, magistra však zajímají i názory pozorovatelů. Pokud tedy znáte odpověď 

na tuto záludnou hádanku, napište ji dětem do táborové pošty. Děti je pak 

předají přímo Kelleymu. Neváhejte, vaše přispění může být pro další průběh 

pátrání po Kameni mudrců důležité. 

Co by to bylo za den s alchymií, kdybychom se nepodívali do laboratoře. Kelley 

nám ukázal tu svou, než se ale děti rozkoukaly, zůstaly v laboratoři zamčené. 

Edwardův smích za dveřmi zněl trochu zlověstně, ale co naplat - bylo třeba se ze 

zamčené místnosti dostat. I s tímto náročným úkolem si nakonec všichni poradili, 

k lebce, která v laboratoři zaujímá důležité místo, žádná dětská naštěstí 

nepřibude.:-)  

I na experimenty došlo – psali jsme vzkazy tajným písmem a tvořili jsme faraonova 

hada, zvláštního živočicha, který se po zapálení začne plazit přímo z hromádky 

pečlivě připravených substancí. 



 

Než jsme se nadáli, den byl za námi. Těšili jsme se na další táborák, bouřka nám 

ale zkřížila plány. Přesto byl večer nakonec neopakovatelný – dorazili totiž dva 

představitelé alchymistického řemesla. Přestože to byli trochu popletové, všechny 

experimenty nakonec vyšly a výbuchy byly plně pod kontrolou. :-) 

Den jsme uzavřeli opět s magistrem Kelleym, který si od nás převzal ukořistěné 

substance a vyslechl si, co že je podle nás na světě nejvzácnější. Většina dětí už po 

dni plném zážitků spinká, zájemci z řad sportovních fandů ještě sledují fotbalové 

finále. 

Přejeme vám dobrou noc či dobré ráno, podle toho, kdy naši zprávu čtete. Těšíme 

se na to, co nás čeká zítra, i na zprávy od vás. 


