Za Rudolfem II.
Den šestý, 15.7.
Sluchátkový tábor 2021
Na dnešní ranní nástup výjimečně žádný host nedorazil. Místo toho jsme dostali od
císaře vzkaz. Stálo v něm, že se máme vydat podle mapy a po cestě najdeme
rozluštění Smaragdové desky. Proto jsme se připravili a kolem půl jedenácté
vyrazili na puťák.
Cesta byla tentokrát poměrně krátká; vedla nás do Hrabětic, k rozhledně Slovanka,
kterou většina táborníků pokořila, přes kopec Severák, kolem na louce se pasoucího
velblouda a zpátky do Janova. Čekala nás celkem čtyři zastavení. První bylo
lékařské, všichni jsme si vyzkoušeli vytvořit z rukou stoličku a přenést zraněného.
V lese jsme se stali umělci, naším úkolem bylo vytvořit z přírodnin a provázků
postavy. Hvězdářská zastávka spočívala ve vytváření souhvězdí z kamínků a
klacíků. Jako alchymisté jsme se ponořili do šifer, každý oddíl měl vytvořit svou
vlastní a zašifrovat do ní blahopřejný vzkaz pro Rudolfa II., který v neděli oslaví
své 469. narozeniny.
Za splnění jednotlivých úkolů dostávaly oddíly na kamínkách rozluštění
jednotlivých run. To se jim velmi hodilo, v závěru puťáku totiž děti našly zprávu
psanou právě runovou abecedou. Všechny týmy ji dokázaly správně rozluštit a
dokonce dobře odhadly, co patří na čtyři prázdná místa ve zprávě – byla to slova
ze čtyř dílků Smaragdové desky, taktéž zašifrovaná do run. Vzkaz tedy zněl takto:

Pátého dne po východu slunce navštiv nitro země,
očištěním najdeš skrytý kámen. Jestliže se ocitne ve
správných rukou, zázraky dít se budou.
U táboráku jsme přemýšleli, co by zpráva mohla znamenat. Děti napadlo, že skrytý
kámen bude asi vytoužený Kámen mudrců, pátý den po východu slunce bude pátek,
tedy zítra dopoledne. Co však znamená slovo očištění? Možná to nebude souviset
s mytím, ale spíše s nějakou duchovní očistou... A jaké nitro země to máme
navštívit? Ráno je moudřejší večera, snad nás tedy po probuzení něco napadne.
Zítra naše dobrodružství vyvrcholí. Těšíme se na další den a vám přejeme krásné
sny.

