Za Rudolfem II.
Den sedmý, 16.7.
Sluchátkový tábor 2021
Nastal poslední táborový den. Na ranním nástupu nás nepřivítal nikdo jiný než náš
oblíbený Rudolf II. Byl potěšen zprávou, že jsme vyluštili šifru, a hned ho napadlo,
kde by mohlo být místo, kde je podle zprávy uschován onen „skrytý kámen“. Proto
jsme vyrazili do nedalekého lesa a tam jsme u potoka po krátkém hledání skutečně
objevili Kámen mudrců! Měl se ocitnout ve správných rukou, a proto jsme si ho
v kruhu posílali, každý ho mohl chvilku podržet a třeba si i něco přát. Když se
Kámen dostal zpátky k Rudolfovi, začal najednou pálit a praskat. Císař ho už
nemohl udržet v rukou, odhodil ho a kámen se rozprskl ve spoustu malých
různobarevných kamínků! Každý z táborníků si mohl jeden vybrat a zavěsit si ho
na krk. Kámen bude drobnou připomínkou toho, jaká dobrodružství jsme letos
zažili, může sloužit jako ochrana a možná dokonce plní tajná přání... :-)
Rudolf ještě na chvíli zůstal v lese, aby rozjímal, zakrátko se k nám ale připojil a
v táboře si s dětmi dokonce zahrál ping-pong a florbal. Pohled na panovníka
třímajícího pálku nebo florbalovou hůl by mohl být komický, kdyby císař nebyl
v míčových hrách tak zručný. Škoda, že se nenarodil o pár set let později, mohl se
místo nudného panování zabývat sportem a reprezentovat svou vlast třeba na
olympijských hrách.
Po výborném obědě (dnes byl vytoužený řízek) jsme si odpočinuli a odpoledne
jsme se v janovské sokolovně vrhli do víru florbalu. Už obě semifinálová utkání
nabídla dramatickou podívanou, jednou jsme dokonce viděli i nájezdy. V zápase o
třetí místo se utkali Banáni proti Lamačům kostí a přestože Banáni se opravdu
snažili, Lamači nakonec dotáhli zápas do úspěšného konce (1:0). Ve finále si to
rozdali Draci s týmem #jemitojedno a i když skóre 6:1 vypadá na jasnou záležitost,
minimálně v první půli drželi flegmouši s Draky krok. Medaile tedy už znají své
majitele a my všichni už se těšíme na příští ročník.
Večerní posezení u táboráku tentokrát zahrnovalo kromě zpěvu hitovek také
vyhodnocení nejuklizenějších pokojů, konečné rozdávání plyšáků a oddílových
vlajek a rozloučení s Rudolfem II. Proběhla i chvilka děkování, na níž se potvrdilo,
že táborníci jsou parta prima dětí, které si umí užívat přítomnosti, ale také být
vděčné. Děkujeme za to, milí rodiče. Už teď se těšíme na tábor 2022 s vašimi
dětmi!

