Za Rudolfem II.
Den čtvrtý, 13.7.
afdůj

Sluchátkový tábor 2021
I dnes nás Jirka s kytarou probudil známou písničkou. Vstali jsme do krásného,
slunečného dne a navzdory předpovědi nám počasí přálo až do večera. Na ranní
nástup dorazilo samo Jeho veličenstvo, od nějž jsme se dozvěděli, že dnešní den
strávíme ve společnosti umění.
V dopolední části plnily děti různé úkoly - sám Rudolf II. potrápil jejich paměť
Kimovou hrou, musely také v oddíle složit báseň a použít v ní tato slova: sokol,
císař, plášť a studna. Posuďte sami, jak s úkolem naložil jeden z týmů.
Jeden velký císař kdysi dávno žil
a na svém dvoře studnu vyhloubil.
Za mazlíčka kočku – tu on nemíval,
nýbrž velký sokol mu na rameni stával.
Císař hodně cestoval po celé své zemi,
plášť měl vždycky přes ramena, na vše připravený.
Máte i vy, milí čtenáři, chuť vytvořit vlastní báseň? Neváhejte a napište nám ji
do táborové pošty. Vaše verše se stanou součástí naší chvilky poezie. :-)
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na florbal. Týmy se postupně sehrávají a na
jejich zápolení je čím dál lepší pohled. Oceňujeme nejen skvělé florbalové
momenty a úspěšně vstřelené branky, ale i zápal a hru podle pravidel fair-play.
Odpoledne se oddíly vydaly do lesa, aby splnily další císařův pokyn – tvořily návrh
nového křídla Pražského hradu, kde by mohla Rudolfova obrazárna. Děti se pustily
chutě do díla a vytvořily krásné stavby s detaily promyšlenými k dokonalosti. Při
podvečerní prohlídce byl spokojen i panovník, my jsme vše zvěčnili, a tak můžete
díla obdivovat ve fotogalerii.
Splnění náročného úkolu bylo u táboráku odměněno předáním dalšího dílku do
Smaragdové desky. Zdá se, že deska bude brzy kompletní a okamžik, kdy
rozluštíme tajemství Kamene mudrců, se blíží. Na další pokračování našeho
dobrodružství si ale budeme muset my (a vy s námi) ještě pár hodin počkat. Dobrou
noc!

