
  Za Rudolfem II. 
Den pátý, 14.7. 

           

  Sluchátkový tábor 2021 
Nový den a s ním i nový průvodce. Středu jsme strávili ve společnosti Jana Jesenia. 

I k jeho uším už dolehly zvěsti o našich statečných tábornících, kteří jsou po ruce 

v každé situaci. A také on využil naší přítomnosti v Janově a požádal nás o pomoc. 

Mířil totiž právě na první pražskou pitvu a napadlo ho, že bychom pro něj mohli 

mít nějaké zajímavé informace o lidském těle. Během dopoledne jsme proto sbírali 

poznatky o některých soustavách, děti v expertních skupinách dokonce tvořily 

jejich trojrozměrné modely a potom je představovaly ostatním. Na to, jak vypadá 

v jejich pojetí kosterní, trávicí, dýchací a oběhová soustava a také smysly, se 

můžete podívat ve fotogalerii. Mistr Jesenius byl spokojen a s nově nabytými 

informacemi se kočárem vydal do Prahy. 
 

Celé dopoledne střídavě pršelo, a tak když se po obědě vyčasilo, děti s radostí 

vyběhly ven. Abychom se odpoledne ještě pocvičili ve znalostech, vydali jsme se 

po malých skupinkách na krátký orientační pochod s úkoly z anatomie. Ukázalo se, 

že máme mezi sebou opravdu experty, protože všechny skupinky si s úkoly 

poradily velmi dobře. Děti dokázaly například jmenovat tři klíčová slova k dýchací 

soustavě, nakreslit jednoduchý model kostry, vyjmenovat částečky krve a vysvětlit 

jejich funkci, diskutovat o tom, který smysl je nejdůležitější, nebo odhadnout, jakou 

délku má tenké střevo. Skupina Lékařů absolvovala také zvláštní přednášku o první 

pomoci. To ještě Lékaři nevěděli, že získané poznatky využijí opravdu brzy... 
 

Jan Jesenius se k večernímu ohni opravdu dostavil, povyprávěl nám o prvním dni 

veřejné pitvy a odměnil naše snažení dalším kouskem Smaragdové desky. Pak se 

ale zčistajasna poroučel k zemi. Lékaři mu okamžitě poskytli první ošetření a 

zjistili, že se naštěstí nejedná o nic vážného. Na mistrovi se zřejmě projevilo jen 

vyčerpání a dlouhotrvající stres. Proto byl dopraven na marodku, kde se o něj 

postarala naše zdravotnice Evička.  
 

Pak už se jen zpívalo a hrálo, hrálo a zpívalo. Umíme už téměř všechny písničky 

z Rudolfova zpěvníku. Plyšáci i dnes zahřívají některé z táborníků, kteří teď již ve 

svých postýlkách tiše spí. :-) 
 

PS: Stihli jsme i poslední dvě florbalová utkání základní skupiny. Až v tabulce 

zhlédnete výsledky, nenechte se jimi mýlit. Všechny týmy jsou vyrovnané a páteční 

utkání o medaile budou jistojistě dramatická... 

 


