
   Za Rudolfem II. 
Den třetí, 12.7. 

 

 Sluchátkový tábor 2021 
Po pohodové ranní rozcvičce, rychlém úklidu pokojů a posilující snídani byl dnes 

na pořadu dne los florbalových týmů. Jména táborníků, kteří projevili zájem o účast 

ve florbalovém turnaji, se postupně ocitla v losovacím zařízení, a vznikly tak čtyři 

týmy napříč našimi oddíly. V každém z nich je osm sportovců, los jim přiřadil také 

jednoho z vedoucích. Klárka vede tým s názvem Banáni, Ondra L. dostal na starosti 

Draky, Martinův tým zvolil název  #jemitojedno a Ondra K. povede Lamače kostí. 

Neváhali jsme a rovnou se vrhli na první dva zápasy. Na jejich výsledky se můžete 

podívat ve zvláštní florbalové tabulce. 

Odpoledne za námi přišel zoufalý Tycho de Brahe. Lapkové mu ukradli důležitou 

mapu hvězdné oblohy, z níž lze vyčíst, kdy se na obloze hvězdy objeví v konjunci 

nejvhodnější pro výrobu šému, kterým by bylo možné oživit Golema. I tady 

táborníci podali pomocnou ruku, lapky pochytali a získali od nich kusy mapy zpět. 

Skupina Hvězdářů pak dostala důležitý úkol složit kousky a znovu složit celou 

mapu. To se jim povedlo a výsledek své dlouhotrvající práce předali zpět do rukou 

Tycha de Brahe. Ten nám za odměnu slíbil, že přijde večer k táboráku a umožní 

nám nahlédnout do hvězd. 

Večer bylo ale všechno jinak. Mistr hvězdář nám oznámil, že nejlepší moment pro 

stvoření šému nastal právě dnes večer. Zajásali jsme, ale naše nadšení netrvalo 

dlouho. Jen souhrou okolností jsme zaslechli rozhovor Edwarda Kelleyho s jedním 

z jeho přisluhovačů. Kelley plánoval oživit Golema sám pro sebe a použít jej ke 

zničení císaře! Máme Rudolfa II. rádi a slíbili jsme mu věrnost, proto jsme museli 

zasáhnout. Přes černočernou tmu, která už padla na přilehlý les, jsme se v malých 

skupinkách vydali po Kelleyho stopách. Cesta byla spletitá, ozářená jen svitem 

svíček. Nejeden z táborníků měl nahnáno, když musel projít kolem nehybně 

stojícího Golema, jehož oči rudě žhnuly a postava byla zahalena kouřem. Nakonec 

jsme vypátrali magistrovo doupě, obklíčili jsme ho a zajali. Tycho de Brahe si 

zločince převzal a okamžitě ho šel předat přímo císaři. Uvidíme, zda Kelley 

vyvázne jen s uřízlýma ušima... To se ale dozvíme až zítra. Dnešní den skončil 

dramaticky, zítra si asi trochu přispíme, než se pustíme do dalších dobrodružství. 

Dobrou noc! 

 


