
V LIDSKÉM TĚLE 
 

KRONIKA TÁBORA EPHESUS 

5. – 18. 8. 2012, tábořiště pod Aueršperkem 

 

1. DEN - PŘÍJEZDOVÝ 
Zrcadlo pro tři mušketýry 

Rok utekl jako voda a my jsme se 

opět setkali v Aueršperku. Po uvítání jsme 

se pustili do vybalování. Stany se za chvíli 

zaplnily kufry, kapsáři i dětmi. Když bylo 

hotovo, přidali jsme se k hrám na plácku 

před jídelnou. Někteří stáli zprvu jen 

opodál a sledovali hru, ale po chvíli se 

osmělili a přidali se. Ešusové válce 

neodolal nikdo. 

Po svačině nás rádci poslali sbírat 

signál, abychom se mohli podívat na něco 

v televizi. Tušili jsme nějakou kulišárnu, 

ale šli jsme. Tady přeci není elektřina 

nebo jo? Po chvíli jdeme i s nasbíraným signálem do jídelny. Tady Marek spočítal, kolik která skupinka 

přinesla barevných papírků a podle toho 

rozhodl, kde kdo bude sedět. Tak ticho, už 

to začíná. Je to příběh o třech kamarádech, 

kterým se moc nechce chodit ven, nejraději 

sedí doma za počítačem a cpou se 

brambůrky. No ale, protože by to chtěli 

změnit, dostanou na pomoc kouzelné 

zrcadlo. Díky němu se budou moct podívat 

do lidského těla a něco se naučit a zjistit, jak 

to v těle funguje. Jenomže zrcadlo jim 

spadlo na zem a rozbilo se. V té chvíli se 

i kluci skáceli k zemi a zahalila je bílá plachta 

… ehm mlha. Teď zůstanou v těle uvězněni. 

Je nám jich líto, proto se rozhodneme jim 



pomoct. Získáme kousky zrcadla a poskládáme je. 

Rozděleni do skupinek jsme se 

vydali do okolních lesů a vymýšleli bojový 

pokřik. Když jsme měli hotovo, vrátili 

jsme se do tábořiště a pod vlajkou 

přednesli své pokřiky. 

Sporťáci: Portosi, Portosi, netahej nás za 

nosy, schovej rychle mobil, snad bys 

lenoch nebyl! My ti rádi pomůžeme, celé 

tělo proženeme. Alex, Domek, Sára – to je 

naše pára. Šimon, Tonda, Johy – naše 

rychlé nohy. Sporťáci! 

Pokřiky ostatních skupinek bohužel 

nebyly zaznamenány.  

 

2. DEN - V TĚLE 
Uvítání hostů 

 „Tato věta pravdivá je, život skrývá různé taje…“ Co se to děje, to už je ráno? My budeme 

opravdu vstávat v šest? Honí se nám hlavou během vyhrabávaní se ze spacáku. Vykukujeme ze stanů a 

nestačíme se divit. Po náměstíčku se prochází zvláštní postavičky. Pája má na sobě navázané bonbóny, 

Hanka a Veve jsou celé v červeném a Mája má bílý plášť. Ano, je to cukr, červené krvinky a bílá krvinka. A 

už přichází i Portos, Atos a D´Artaňan. 

Stejně jako my jsou nejprve překvapeni. 

Ale pak si vzpomenou na včerejší 

příhodu s kouzelným zrcadlem. Že 

bychom byli v lidském těle? 

Klukům se nejvíce líbí cukr a hned také 

zkoušejí nějaký bonbón odrhnout. Co to 

děláte? Pomóc. Křičí cukr a už přichází 

policista bílá krvinka a žádá ID kartu. 

Policista se svým velkým břichem 

a přísnou tváří budí respekt. Ještě, že tu 

kartu nechce po nás. Kluci jsou tak 

zaskočeni, že automaticky sáhnou do 

kapes a ke svému úžasu z nich vytáhnou 

identifikační karty. Policista se zdá být spokojen, ale nezapomene kluky pořádně pokárat. Pak je posílá 

s červenými krvinkami krevním oběhem, aby se podívali po těle. 



Po snídani se potkáváme 

v jídelně, tedy žaludku a nejstarší krvinka 

nám povídá o těle. Jaké orgány máme, 

kam se podíváme, jak putují červené 

krvinky, kolika dnů se dožívají. A svoje 

povídání doplňuje také nákresem. 

Vybaveni základními informacemi se 

můžeme konečně po těle podívat. 

Dozvídáme se, kam můžeme chodit a 

kam ne, prostě procházíme si celé 

tábořiště. A protože se pořádně oteplilo, 

jdem se vykoupat do potoka. Bude 

ždímaná!  

Po obědě nás čeká seznámení se soustavami. Něco jsme se dozvěděli od červené krvinky, ale teď 

si to vyzkoušíme na vlastní kůži. Všichni začínáme v nervové soustavě turnajem nervů. Marek hodí mincí, 

a pokud padne orel, posíláme si stisk. Skupinka, která dopraví impulz nejrychleji na konec řady, získává 

bod. Po dlouhém boji se nakonec 

ukázalo, že nejpevnější nervy má zelená 

skupinka. Po souboji se vydala každá 

skupinka na jiné stanoviště. V trávicí 

soustavě jsme skládali obrázek 

soustavy. Ve vylučovací soustavě jsme 

filtrovali moč – tedy vybírali z kbelíku 

s hlínou kuličky. U bílé krvinky jsme se 

snažili shodit hadrovou koulí ešus. No 

a v oběhové soustavě jsme přenášeli 

kyslík do nohy. Pořádně jsme si zaběhali 

a nohy nás boleli až za ušima. Přenos 

kyslíku vyhrála o jeden kyslík žlutá 

skupinka. 

Posilnění svačinou jsme se po dvojicích vydali hledat kartičky s obrázky orgánů. Vždy byly dvě 

stejné kartičky a obě jsme museli najít. Pak se už jen stačilo rozhodnout, jestli se nám orgán na kartičce 

líbí a chceme, aby se tak jmenovala i naše buňka. Vybraný orgán jsme tedy nakreslili na papír a připevnili 

na stan. Buňky to byly opravdu rozmanité a tak se stalo, že Eliška s Terkou bydlely v srdcové buňce hned 

vedle Johy a Janičky, které obývaly buňku močového měchýře. :D  

Ani jsme se nenadáli a byl večer. Na nástupu jsme se ještě dozvěděli, kdo bude v noci hlídat tábor 

a pak jsme se uložili ke spánku. Dobrou noc a tobě hlídko dobrou službu. 



Ze zápisků nočních hlídek: 

Je těsně po půlnoci. Po dlouhém přemýšlení co dělat jsme vstali a šli se podívat po okolí. Po návratu jsem 

vylovila mušku ze svého hrnečku a Rosťa zachránil rodinu mušátek před velkým pavoukem. Po této 

události jsme rodinu mušátek pozorovali. ... Nic podezřelého se nedělo. Píšťalka zůstala nepoužita. Johy 

a Rosťa 

 

3. DEN - OBĚHOVÁ SOUSTAVA 
Cesta kolem těla za 120 dnů 

A je tu další ráno. Dnes si 

projdeme celou oběhovou soustavu. Ale 

nejdříve si procvičíme tělo. Má každá 

krvinka svůj kyslík? Tak jdeme na to. 

Červené krvinky Hanka a Marek nám 

ukazují cviky a taky dbají na to, aby 

nikomu neupadl kyslík na zem. Pak nám 

krvinky vysvětlují, jak se měří tep a také 

si to hned zkoušíme. Vybereme si ze své 

skupinky jednoho kamaráda a tomu 

měříme tep na krku a na ruce. Údaje 

zapisujeme do sešitu společně s činností, 

která tomu předcházela. Měřit budeme 

celý den. Stačí, aby hlavní krvinka dala 

povel a musíme hned všeho nechat a začít měřit. A tak měříme při hře v lese, při městečku Palermo, před 

večeří… Nejprve bylo pro nás měření opravdu složité, 

protože jsme zjistili, že Vojtovi, Alexovi i Jankovi vůbec 

netluče srdce! 

Odpoledne na nás čekají krvinky se super 

zprávou. Zdárně jsme prošli výcvikem a můžeme se 

proto vydat s ostatními krevním oběhem. Jupí! 

A protože jsme teď už pravé krvinky, zabarví nám 

červeně líčka, dají nám slámku a sáček na kyslík. 

Můžeme vyrazit. Začínáme v srdci, pak pokračujeme do 

plic pro kyslík a přes srdce do těla. Cestou se dozvídáme, 

že jsme v těle Oskara. Je to kluk asi tak starý jako my 

a o svoje tělo se stará dobře. Pozor, pozor potřebujeme 

kyslík v ruce! Urychlete kyslík do pravé ruky! Část z nás 

se vydává do ruky, jiní zásobují nohy, mozek, ale i plíce, 

žaludek, srdce. Každá skupinka by chtěla donést kyslík 



do všech orgánů a získat celou sadu kartiček. Ale Oskar stále mění svou činnost a proto se některé orgány 

uzavírají, nepotřebují již tolik kyslíku, další zase otvírají. Náhle se něco děje. Všechny orgány se zavírají, 

jen palec na noze hlásí stálou potřebu kyslíku. Rozbíháme se tam a nestačíme se divit. Mezi stromy je 

natáhnuto lano a pomocník, který se 

jmenuje fibrinogen, stále navazuje další 

vlákna. Musíme sítí prolézt, jinak se k 

palci nedostaneme! Překračujeme, 

podlézáme, obcházíme jednotlivé 

vlákna, ale síť je stále hustší až nakonec 

zůstáváme v síti uvězněni. V tom 

přichází Portos, Athos a D´Artaňan 

společně s další červenou krvinkou. 

Tohle je strup, vysvětluje krvinka 

a ukazuje na nás. Vytvořil se na ráně, 

když Oskar upadl. A co teď s námi 

bude? Ptáme se jeden druhého. 

Naštěstí měla u sebe krvinka kouzelný 

střípek a urychlila hojení. Tím nás 

vysvobodila a my se tak mohli společně vrátit do tábora.  

Jako červené krvinky jsme si vedli velmi dobře. A kam si podíváme zítra? No, to bude překvapení. 

 

4. DEN – ÚSTA 
Za sedmero zuby a devatero chuťovými pohárky… 

Vydali jsme se do úst, abychom si ukázali, jak bakterie vytváří kazy. Pro lepší názornost jsme se 

stali bakteriemi a vybrali ze své skupinky vždy po jednom strážci. Ti měli společně s Máju, Markem 

a Pepou chránit zub. Nakonec jsme se 

rozhodli pro Terku, Tondu a Janičku. My 

ostatní jsme se odebrali stranou, kde jsme 

jako správné bakterie kuli pikle. Aby vznikl 

kaz, musíme si nejdříve postavit základnu - 

zubní povlak. Tak do toho! Vybíháme 

s kartičkami v ruce a snažíme se dostat 

k zubu. Strážci se ovšem nedají tak snadno 

obejít a všechny nás překvapují svou 

rychlostí a bojovností. Berou nám kartičky 

a nám tak nezbývá nic jiného, než to zkusit 

znovu. V množství je naše síla. Vybíháme 

proto všichni najednou, někteří běží přímo 

k zubu, jiní odlákávají strážce. Konečně se 



některým podařilo proniknout až k cíli. Nalepují kartičku na zub a vrací se pro další. Čím více papírků bylo 

na zubu, tím větší povlak se nám podařilo vytvořit. Ještě chvíli a pustíme se do zubního kazu. ☺ Ale co 

to? Najednou se naše základna bortí. To maminka poslala Oskara vyčistit si pořádně zuby… Jsme rádi, že 

se bakteriím nepodařilo zvítězit, ale i přesto nás nahlodává myšlenka o bakteriích a jejich pevnosti. 

Dneska si vyčistíme zuby i po obědě, pro jistotu. 

Odpoledne se pouštíme s bílými krvinkami do 

výroby šípů. Hlavní leukocyt nám dává pokyny a za chvíli 

už všichni vyrábíme. Jedni chystají pírka, jiní stříhají 

molitan, další už šijí. Den rychle utíká, ani se nenadějeme 

a je čas na večeři. Kdo má šíp hotový, může si jít ještě na 

chvíli zastřílet. Ostaní uklízejí jídelnu a pak se všichni 

sesedáme na připravené karimatky. Když jsme usazení, 

Pája nás rozpočítá do dvojic. Jeden má zavřené oči 

a druhý mu postupně vkládá do úst jídlo. Hádáme, co 

nám dnes Janka s Pavčou uvařili. Hmm rýže, hrášek, 

mrkev… Společně pak zkoušíme uhodnout všechny 

přísady, a protože se nám to podařilo, můžeme si jít za 

odměnu přidat.  

S ochutnáváním jsme ještě neskončili. Na louce se 

usadily chuťové pohárky Kuba, Katka, Eliška, Vojta, 

Janek, Šimon a na nás je, abychom poznali, který je 

který. Vybaveni kořením, kousky ovoce, 

zeleniny a jiných přísad jsme se za nimi 

s chutí pustili. Smáli jsme se nad jejich 

obličeji, když chutnali něco kyselého nebo 

hořkého a trošku záviděli, když se nacpávali 

trnkami a jinými dobrotami. Postupně se 

nám podařilo odhalit jeden chuťový pohárek 

za druhým a tak jsme mohli i určit, kde má 

jazyk špičku.  

A byl zase večer, čas nástupu, čištění 

zubů a spánku. Ale ještě než jsme ulehli, 

připevnili jsme další kousek střípku do rámu. 

 



5. DEN - NERVY A KOSTRA 
Oskar v pohybu 

Dnes budeme pomáhat Portosovi, Atosovi a D´Artaňanovi roznášet informace po těle. Vše začíná 

v mozku, a proto se tam také vypravíme. Proč je mozek tak strašně vysoko, přemýšlíme při výstupu na 

strmý kopec. Kdyby tak byl někde v dole, třeba v noze… 

Mozek vysílá impulz, který putuje nejprve do míchy, pak 

nervovými vlákny až do těla. Aha, takže to bude taková 

štafeta. Rozestavěli jsme se po stanovištích a už přichází 

první zpráva. Nejprve musíme předat elektrický impulz 

tlesknutím a pak rychle zprávu: „Udělat holubičku!“ 

a běží se dál. Cesty impulzů byly různě dlouhé, strmé, 

zrostlé a klikaté. Nejzarostlejší část vedla z mozku do 

míchy a běhali ji Terka, Tonda a Janek. Ti měli také 

nejdůležitější úlohu - přečíst si informaci, zapamatovat 

a doběhnout do míchy. Z míchy byla cesta impulzu 

rozdělena na úseky, které „přeskakoval“. O první úsek se 

starali Béďa, Katka a Šimon. Zprávu předávali Vojtovi, 

Johance nebo Janičce, kteří běhali tu nejstrmější část. 

Mezi dalšími zářezy měli přenos na starost Sára, Gabča 

a Kuba. Delší, ale za to nejrovnější část pak měl Domek, 

Eliška a Alex a co právě Oskar dělá, na sobě předváděli 

Mariánka, Alex a Rosťa.  

Nakonec jsme zvládli přenést spoustu informací, takže 

Oskar nezahálel a byl pořád v pohybu - vyplazoval jazyk, skákal po jedné noze, natahoval ruce, lehal si na 

zem, škrábal se za uchem… Nejrychlejšími impulzy se stali žlutí, a proto také dostali střípek. Jupí! A teď 

hurá na oběd. Čekají nás sladké knedlíky. ☺  

 

Po skvělém obědě, od kterého se někteří jedinci museli odkutálet, tak měli plné břicha, nás 

střípek opět přenesl. Jo, střípek i přenáší. Vyrážíme prozkoumat kostru. U prvního stanoviště na nás čeká 

skládačka a obrázek kostí chodidla. Máme 

co nejrychleji poskládat kůstky tak, aby 

výsledek vypadal jako chodidlo na 

obrázku. Skládanka to byla natolik 

obtížná, že ji dala dohromady jen jedna 

skupinka - žlutí. Poté jsme putovali po 

kosti stehenní až do pánve. Zde bylo 

naším úkolem pánví odpálit míček a trefit 

se do vyznačeného pole. Nutno říct, že 

jsme odpalovali pánví na smažení, nikoli 



vlastní. ☺ Po obratlích jsme vyšplhali k lopatce a pak dál ke kosti pažní, kterou jsme museli nejprve najít. 

Dál jsme pokračovali do ruky, kde jsme vyzkoušeli svou trpělivost, obratnost a spolupráci. Svoji pouť jsme 

ukončili posledním úkolem v lebce. Nejrychleji a nejlépe zvládli cestu červení.  

A proto nám budou dneska vařit večeři. 

☺ Néé, dělám se legraci, prostě to tak 

vyšlo. My ostatní si jdeme zahrát dekáč 

a aby to nebylo červeným líto, můžou si 

s námi zahrát několik kol. Večeře! 

Červení nám nejen navařili, připravili si 

pro nás i program. Nejdříve závodíme 

v pojídání špaget. To každý dostane 

špagetu a snaží se ji co nejrychleji 

vcucnout. Do finálního boje se dostal 

Marek s Májou. Než jsem se stačila 

rozhodnout komu fandit, má Marek svoji 

špagetu v sobě. Tak teda sláva vítězi. 

Čeká nás ještě jedno překvapení. 

Každému z nás vytvořili Sporťáci na dno 

ešusu obrazec ze špaget. To je škoda i jíst, ale nakonec hlad vítězí. Dobrou chuť.  

Po večeři se sesedáme u ohně. Hanka hraje na kytaru, my vytahujeme zpěvníčky a zpíváme až… až dokud 

nás rádci nepošlou spát.  

 

6. DEN – TRÁVICÍ SOUSTAVA 
V těle Květoslava aneb od sousta až po hovínko 

Dnešní den byl plný překvapení. Ráno se nám pokazil stožár, Katka měla narozeniny, na snídani 

jsme měli rohlíky s nutelou, poznali jsme 

Květoslava a šli na výlet. Ale všechno 

popořádku.  

Portos, Athos a D´Artaňan si 

vedli v těle Oskara velmi dobře. Pomáhali 

krvinkám, přenášeli impulzy, prostě byli 

po ruce všude tam, kde bylo potřeba. 

Splnili v těle Oskara všechny úkoly 

a získali i několik střepů zrcadla, proto si 

mysleli, že se už vrátí domů. Jaké ale bylo 

jejich překvapení, když se probudili 

v dalším těle. Až po chvíli poznali, že jsou 

v něčí puse. Tolik zbytků a hrozných věcí 



ještě neviděli. Opatrně procházeli kolem zubů, ale pak je proud slin odnesl a nás s nimi.  

Naštěstí jsme si stihli pobalit věci dřív, než nás to odplavilo a tak jsme se mohli vydat na cestu 

trávicí soustavou. Nejprve jsme si řekli něco o člověku, v jehož těle jsme se objevili. Jsme v těle 

Květoslava Květáka, jak se stará o své 

zuby jsme už viděli tam nahoře, teď se 

podíváme i dál. Právě procházíme 

hltanem, pak bude následovat jícen 

a žaludek. Také si ukážeme, jak se štěpí 

tuky, cukry a bílkoviny. Rádci nás po 

dvou svázali k sobě šátkem. Jeden z nás 

je cukr, druhý bílkovina a batoh je tuk. 

Takto spoutaní jsme šli až do žaludku, 

kde nás Pepsin Pepa rozštěpil. Všichni 

jsme byli rádi, když nás Pepsin rozvázal, 

přeci jen se půjde líp každému zvlášť. 

Škoda jen, že nás nezbavil i batohu. 

Následovala dlouhá cesta tenkým 

střevem, kde jsme si museli dávat pozor na bakterie v podobě kolíčku. Když jsme se nedívali, objevila se 

bakterie na našem batohu nebo tričku. Nikdo z nás takovou bakterii nechtěl, proto se snažil ji připnout 

někomu dalšímu. A konečně tlusté střevo, tady budeme vstřebávat živiny. Všichni jsme se do toho pustili 

s chutí a posouvali nad hlavou spacák (hovínko) co nejrychleji. Nakonec byla jen o kousek rychlejší zelená 

skupinka, těsně za nimi červená. Jen žlutí se někde zapomněli, ale do cíle došli i oni.  

Všichni jsme měli radost, když jsme opět uviděli 

Zubštejn. Shodili jsme batohy ze zad, rozdělali oheň a po 

fazolové večeři jsme se vydali do hradu. Každý chtěl 

vidět, co se za ten rok na hradě změnilo. Prozkoumali 

jsme každý kout, pak jsme se sešli na vyhlídce a společně 

sledovali západ slunce. Poslední paprsek zmizel za 

kopcem a my se vrátili zpět k ohni. Už jsme začali 

pomýšlet na spánek a hlídky, když jsme se dozvěděli 

o nepřátelských bakteriích. Vyrojily se náhle a začaly nás 

nahánět po celém okolí. Nejprve jsme jen zmateně 

pobíhali, ale pak jsme si všimli, že některé bakterie 

utíkají před námi. To budou ty hodné! Mají u sebe 

životy, honem je musíme chytit. Spolupracovali jsme po 

dvojicích, někdy i skupinkách. Bylo ovšem těžké 

některou hodnou bakterii chytit a nebýt přitom chycen. 

Bakterie zmizely tak náhle, jak se i objevily. Spočítali 

jsme si životy a pak se vrátili zpět k ohni. Když vyšly 

hvězdy, zalezl každý do svého spacáku a za chvíli už 



všichni spali. Jen hlídky byly vzhůru a strážily nás. Všude byl klid, ozývalo se pouze cvrkání cvrčků, vítr 

šuměl v korunách stromů… 

Kolik z nás si vlastně uvědomilo, kde jsme a co bude dál? Dostaneme se už konečně odtud? A kde 

vlastně skončíme? 

 

7. DEN - LYMFATICKÝ SYSTÉM A KŮŽE  
Jiná cesta zpět – až  pod kůži 

 „Poplách! Vstávejte! Prší!“ Probudila 

nás Veve duchapřítomným poplachem. 

Začínalo pršet, a tak bylo třeba sbalit si 

spacák, popadnout batůžek, 

zkontrolovat místo našeho výletového 

noclehu, aby po nás nezůstal nepořádek 

a rychle se shovat. Našim úkrytem se stal 

hrad Zubštejn, kde jsme posnídali chleba 

s pomazánkovým máslem a salámem. Po 

vydatném, ale krátkém dešti jsme se 

posilněni vydali zpět do tábora. 

 Procházeli jsme lymfatickým 

systémem. V mízní uzlině nás místní bílé 

krvinky podrobily přísné kontrole. 

Strážci, kteří stáli na svých místech, byli připraveni nepropustit žádnou nečistotu a cizí látky. Se 

zavázanýma očima stáli mezi dvěma stromy a po sluchu a hmatu, chytali a prohledávali všechny 

limfatické pasažéry, snad přísněji než při letištní kontrole. Proklouznout kolem strážců nebylo 

jednoduché, ale v našem případě se to některým podařilo a dokonce i opakovaně. 

 Po návratu do tábora jsme 

odpočívali a těšili se z návštěv Kristýnky 

a Světlanky, bývalých rádkyň. 

 Po obědě nás už čekala úkolovka. 

V táboře byla rozmístěna stanoviště, kde 

jsme poznávali a hýčkali naši kůži. 

Rozeznávali jsme se podle rukou, zjistili 

jsme, že pokud dáme jednu ruku do 

studené a druhou do teplé vody a pak 

obě najednou do vlažné, každá ruka 

vnímá jinou teplotu. Víme, že naše kůže 

je mnohem méně citlivá na zádech než 



na dlaních. Hádali jsme písmenka, která nám Pája psala na čelo, a u Hanky jsme navštívili kosmetický 

salon, kde jsme byli oblaženi masáží a pleťovou maskou.  

 Po svačince nám Pája, Sárka 

a Pavča předvedli akrobatické kousky, 

které jsme si pak mohli vyzkoušet. Kdo 

se odvážil, zjistil, že udělat přemet není 

s pomocí vůbec tak složité. Ale i méně 

zdatní akrobaté si přišli na své. Třeba 

když jsme si vyzkoušeli pád a běh důvěry. 

 Něž jsme se začali chystat 

k nočnímu odpočívání, zařádili jsme si při 

„odvšivovací“ honičce. Na chvíli se z nás 

stali malé, neposedné vši. Naši idilku ve 

vlasech na náměstíčku ale rušil jeden 

šampón. Nedal nám pokoje a honil nás. 

Ale chycené vešky se nedali jen tak a schovali se, a jakmile jim jiná veška dala znamení, že je čistý vzduch, 

tím že ji přeskočila, běhala si vesele dál.  

 Pořádně vyskotačení jsme pak spali jako dudci.  
 

8. DEN - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
Jak nám profesor Ledvina pomohl zbavit se všeho nepotřebného 

Toho dne k nám zavítal vážený profesor doktor Ledvina, aby nám vysvětlil, jak se filtruje moč. 

Všichni jsme se proto sešli ve slezině a čekali, co se bude dít. Přišel postarší pán, ve kterém někteří 

odhalili “tetu” Kristýnu, otevřel velkou 

truhlici a začal z ní vytahovat různé 

chemické věci. Třeba filtrační papír, 

buničinu, trychtýř a další. Připravil 

filtrační kolonu, popsal nám jednotlivé 

části a předvedl nám, jak filtrace probíhá. 

Vzal láhev se znečištěnou vodou a rázně 

ji vlil do trychtýře. Všichni jsme s úžasem 

sledovali, jak voda protéká filtračními 

papíry až na podlahu. Sběrná nádoba! 

Naštěstí byl jeho pomocník pohotový 

a podařilo se mu část přefiltrované vody 

zachránit. A my si ji mohli prohlédnout 

a srovnat s původní zakalenou.  



Pak jsme si povídali o dobrých a špatných vlastnostech. Přemýšleli jsme, kterou naši dobrou 

vlastnost chceme dále rozvíjet. A také, které špatné vlastnosti se chceme zbavit, odfiltrovat ji. Tyto dvě 

vlastnosti jsme napsali na papírek, který jsme připevnili na lodičku. Každý si vyráběl loďku, jaká ho jen 

napadla, takže se kromě plachetnic objevila i pirátská nebo pravá Ephesus loď. Loďky byly různě 

ozdobené a s rozdílným příslušenstvím, někteří dbali spíše na dizajn a jiní na plavbyschopnost. Všechny 

byly něčím zajímavé a jedinečné. Po obědě jsme se sešli u potoka a společně loďky vypustili. S napětím 

jsme sledovali, jak se vypořádávají s vlnami a splavy a přáli si, aby to byla právě naše, která dopluje 

nejdál. Nakonec jsme se neudrželi, vběhli do potoka a odstrkávali loďky, které uvízly u břehu.  

Po svačině jsme se dozvěděli, že 

budeme opět červenými krvinkami. 

Tentokrát byl ale přenos obtížnější. Na 

stanovištích jsme kromě foukání do vody 

na čas, museli udělat nějaký cvik. A také 

se nám schoval mozek. Nebyl vůbec tam, 

kde měl být (!?!). Většina se proto vydala 

někam do tramtárie s nadějí, že ho 

najdou. Jediný Tonda ho hned objevil 

a získal tím bodový náskok pro svou 

skupinku. Podle toho, kam jsme nejvíce 

nosili kyslík, se dá lehce poznat, co 

Květoslav celý čas dělal. Neustále se cpal. 

Takže hádejte, kam jsme museli chodit. 

Do žaludku, střev, močového měchýře, ale samozřejmě také do mozku, plic a srdce.  

Také se dozvídáme něco nového 

o Portosovi, Atosovi a D´Artaňanovi. 

Pomáhali nosit kyslík v ledvině, ale Atos 

s Portosem se požďuchovali a vyrazili 

přitom D´Artaňanovi kyslík z ruky. Začali 

se hádat, a proto je profesor vyhnal 

z ledviny. Nakonec se všichni usmířili. 

A na nás je, abychom vymysleli scénku 

o tom, jak se to všechno seběhlo. 

Sesedáme se po skupinkách, přemýšlíme 

nad příběhem, sháníme kostýmy 

a rekvizity. Žlutí se radí v kuchyni a přitom 

chystají večeři. Kromě scénky vymýšlejí 

doprovodný program. Dneska bude 

čočka, ale dřív než si můžeme stoupnout do řady, musíme vymyslet o čočce báseň. Co se rýmuje 

s čočkou? Hmmm, očka, kočka, počká… Pak postupně přednášíme své básně. Žluté tak čeká nelehký úkol 

rozhodnout, která báseň byla nejlepší. Vítězem se stává Pavča a Adam a půjdou si jako první pro večeři. 



Ale pozor, v čočce se ukrývá poklad. Dvě modré kuličky. Kdo najde první, stane se čočkovým králem. 

A tak se Hanka stala králem a Béďa královnou. :D 

Pavčina a Adamova báseň:  

Za okny padá vločka, z kuchyně voní čočka, ocáskem kroutí kočka, přivírá mlsně víčka, jemně ji hladí 

ručka, do misky nalévá mlíčka, ke stolu přibíhá smečka, hladová od Sáry po Domečka, už se hbitě kmitá 

lžička, od ešusu až do bříška. 

Po večeři se konečně dozvíme, jak se tři kamrádi 

opět usmířili. Zelení nám předvedli, co všechno se může 

stát, když se posmíváme a požduchujeme kamaráda. 

Všeho je třeba s mírou, protože jinak můžeme 

kamarádovi ublížit a to přeci nechceme. Žlutá skupinka 

nám ukázala, že ve třech se to lépe táhne. A D´Artaňan 

se předvedl jako chrabrý mušketýr, když s nasazením 

vlastního života zachránil kamarády před zdivočelým 

hovínkem. Červení zase, že být na všechno sám není 

lehké, ale někdy nám samota může pomoci 

a zmoudříme. Společně dokážeme všechno snáz, a že 

přenášet kyslík bez slámky nebo sáčku, prostě nejde! 

Všechny scénky byly velmi povedené a hodně jsme se při 

nich nasmáli. Ale teď už dobrou noc a nezapomeňme, že 

jeden zavšechny a všichni za jednoho. 

 

 

9. DEN – KARNEVAL 
To se sejde pankreas, bílá krvinka a nervík… 

Jako každé ráno i tohle začalo 

časným budíčkem. Slunko bylo ještě 

nízko, ranní mlha zebala. Krev nám 

rozproudila až rozcvička. Po chlebové 

snídani jsme se vrhli na své tábornické 

úkoly a povinnosti, po jejich splnění se 

konal velký (řekněme spíš malý, co se 

našeho počtu týče ☺) turnaj 

v lukostřelbě. Čím menší člobrda střílel, 

tím větší byla jeho zbraň☺, jejímž 



šípem se snažil zasáhnout ohavnou bakterii, kterou představoval strom. 

 

Posilněni obědem jsme ve volném čase uspořádali každoroční tradiční turnaj ve vybíjené, 

samozřejmě se to neobešlo bez elegantních pádů, zkopaných palečků a pár škrábanců ☺. 

Po svačině započaly přípravy na chystání karnevalu. Objevily se na něm všemožné příšerky jako 

bacily, bakterie a viry, ale taky pár nabušených bílých krvinek, nervíků a samozřejmě červené krvinky. 

Karneval si nenechal ujít také pankreas, fibrinogen nebo profesor doktor Ledvina. Moc jsme si ho užili 

a posuzovali, které masky se komu líbí nejvíc, supíšový byly ale všechny ☺. 

Po večeři a odmaskování se do své normální podoby, jsme rozžehli ohýnek, zapěli, opekli buřta, 

prostě vše, co k správnému táboráčku patří. Další den byl u konce, s nožkami ztěžklými jsme stáhli vlajku, 

vyčistili zoubky, přečetli pohádku a zavrtali se do spacáků.  

 

10. DEN – NEMOC 
Co dělat, když vám to bakterie natřou? 

Toho dne se Květoslavovi přitížilo. Bakterie se mu usídlily v mandlích a hrozilo, že by se mohly 

šířit dál. Proto jsme se vydali s bílými krvinkami do mandlí. Naším úkolem bylo ničit bakterie, chránit 

zdroje cukru a železa a tím zabránit, aby se dál množily. Už od samého počátku měly bakterie navrch. 

Jakmile se nám podařilo jednu zničit, 

objevila se další. Naštěstí byly mezi námi 

speciálně vycvičené bílé krvinky – 

lymfocyty, které znaly protilátku 

a bakterie mohly ničit pouhým dotykem. 

O jejich úspěchu svědčí fakt, že bakterie 

se znakem čtverce zničili téměř 

okamžitě. Už zbývaly jen se znakem 

kolečka a trojúhelníku. Spojili jsme síly 

a bránili mandle. Na nějaký čas se nám 

podařilo zahnat bakterie, ale pak se 

objevil toxin! Naháněl nás, a koho se 

dotknul svými vidlemi, tomu už nebylo 

pomoci. Tedy, dokud nedoběhl 

k dobíjecímu stromu svého stanoviště. Bakterie využily zmatku, který toxin způsobil, a vrhly se na 

stanoviště se zásobami. Netrvalo dlouho a všechny cukry i železo padlo do rukou bakterií. Tuto bitvu 

jsme sice nevyhráli, ale podařilo se nám zničit dva druhy bakterií. Víme, proti komu stojíme a jen co 

nabereme dostatek sil, postavíme se jim znovu. A začneme tím, že se pořádně naobědváme.  



Ale Květoslavovi, je stále hůř 

a hůř. Už mu ani jíst nechutná, ani pít, jen 

leží v horečkách a naříká. Chtělo by to 

nějaký bylinkový čaj. A tak jsme se 

rozběhli po lukách a lesích a hledali 

bylinky. Ovšem ne jen tak ledajaké, každá 

skupinka měla seznam s latinskými názvy 

rostlin. Za pomoci knih a Hanky jsme pak 

zjistili, jak se bylinky jmenují česky a jak 

vypadají. Pak už nebylo tak těžké je najít. 

Tak snad se Květoslav už uzdraví.  

Po svačině jsme šli hrát fotbal 

a zelení zatím chystali večeři. Jako ostatní 

skupinky, měli i zelení vymyslet 

doprovodný program. A protože vařili buřtguláš, připravili si pro nás buřtí překážkový běh. Chytili jsme se 

za ruce a vytvořili dva buřtíkové řetězce. Zelení nám předvedli, kudy povede trasa. Nejdřív jsme museli 

podlézt pod prvním stolem, pak pod druhým, seskočit na zem a vytvořit zamotanec. A to vše zvládnout 

bez roztržení. Občas se někteří buřtíci zasekli pod stolem, ale nevzdali to a do cíle se tak dostaly obě řady. 

Adam vše měřil a vítězná řada si šla první pro jídlo. 

Večerní program jsme svěřili 

Johance a Janičce. Společně s ostatními 

účastníky měli vymyslet hru, kterou jsme 

na táboře ještě nehráli. Po krátké poradě 

měli jasno, baseball! Rozdělili jsme se do 

dvou družstev, vysvětlili pravidla, cvičně 

si zkusili odpálit míček a už se hrálo. 

Zápas se nesl v přátelském duchu, 

a proto jsme brali s humorem i to, když 

se některý z našich spoluhráčů spletl 

a běžel na opačnou stranu. Nebo když 

Pepa odpálil míček někam do potoka 

a my ho přes pět minut hledali. Ani jsme 

se nenadáli a už byl čas na nástup. Sice 

jsme ještě zkoušeli rádce přemluvit na další zápas, ale byli neúprosní. Zítra nás čeká velká bojovka a na tu 

je třeba se vyspat. Dobrou noc.  

Vstávejte! Jen s námahou otevíráme oči. Venku je ještě tma a ve spacáku tak příjemné tepto. 

Proto není divu, že nás rádci musí budit dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Konečně jsme všichni venku ze stanů 

a čekáme, co se bude dít. Zítra nás čeká velký boj, musíme se posílit. Vydejte se v tu stranu, kterou vám 

ukáže šíp. Bílá krvinka vystřeluje hořící šíp a ten letí daleko až za potok. Jdeme tedy na druhou stranu 

potoka do stále větší tmy. A náhle uvidíme světýlko a další a další. Rozběhneme se za ním. Světýlka mizí 



a zase se objevují a pro ty, kteří světýlko přeci jen našli, je nachystaná odměna v podobě bylinky… 

V tábořišti hoří oheň, sesedáme se kolem něj. Čaj z bylinek bude za chvíli hotový. Kdo se z něj napije, 

získá potřebnou sílu. Zítra vyženeme bakterie z těla! 

 

11. DEN – UZDRAVENÍ 
Jak jsme vyčistili tělo od zápalu 

Po nočním čaji se cítíme natolik silní, že bychom chtěli vyrazit na bakterie hned. Musíme jít ale na 

ně chytře, proto se nejprve vydáme nasbírat vitamíny. Po splnění všech úloh máme slušnou zásobu 

vitamínu A, C a B. Někteří ani nepočkali 

na vysvětlení toho, co se bude s vitamíny 

dít a s chutí se do nich pustili. Ale na 

rovinu, kdo by odolal čerstvé mrkvičce? 

Co jsme nesnědli, jsme odevzdali Páji 

a Máji, které vitamíny připraví, abychom 

je mohli použít v nadcházejícím boji.  

Po obědě vyrážíme vyčistit tělo 

od zápalu. Každá skupinka má svoje 

stanoviště se zásobami střeliva, vitamínů 

a dobíjecím stromem. Všichni cítíme, jak je tato bojovka 

důležitá, dnes můžeme nasbírat poslední body a hlavně 

uzdravit Květoslava. Proto se k nám přidali i rádci, Pája za 

červené, Veve za zelené a dokonce i Janka pro dnes odhodila 

vařečku a přidala se k žlutým. Chtěli bychom to být právě my, 

kdo zbaví těla nejvíce látek způsobujících zápal. Proto 

nemeškáme a protihráče zasypeme hadrovými koulemi. 

Ovšem i někteří z nás jsou zasaženi a musí se utíkat dobít. 

Opatrně procházíme mezi toxiny, odvazujeme zápalové 

vlákno a běžíme s ním zpět na stanoviště. Uhýbáme 

hadrovým koulím i toxinům a plni radosti odevzdáváme první 

vlákno. Získat další vlákna se ukáže být stále těžší a těžší. 

Ubývá nám střeliva a tak se rozhodneme posilnit. Za kousek 

snězeného chleba dostaneme jednu kouli, za mrkev dvě a za 

plátek citrónu tři. Dlouho neváháme a za chvíli už každý žvýká 

citrón. Možná by naše šklebící obličeje mohly vystrašit 

protihráče. Bereme koule a běžíme to vyzkoušet…  



Když je celé tělo vyčištěno od nemoci, sbíráme hadrové koule, počítáme provázky a vracíme se 

zpět do tábora. Žlutým se podařilo nasbírat nejvíc provázků, ale všichni se můžeme těšit z toho, že jsme 

vyhnali bakterie z těla a taky jsme dostali další střípek do zrcadla. Už zbývá jen jediný.  

 

12. DEN – SLÁVNOSTNÝ TÁBORÁK 
Posledný čriepok príbehu  

 Už v noci, pred prebudením, sme vedeli, že budeme chystať záverečný táborák a tí starší vedeli aj 

to, čo všetko to obnáša (aspoň zhruba, dá sa povedať). Ja, keď som si to predstavila, tak mi nešlo do 

hlavy, ako sa to stihne. Avšak v tú noc, ten pocit hovoril: záver, teraz budeme spolu a potom budeme zas 

rok čakať. 

 Na rannom nástupe sme si 

povedali tajomstvo, niekedy aj 

netajomstvo, andílkov a dostali sme 

posledný „střípek“ do zrkadla.  

 Hneď v doobednom programe 

práce sa začali rozdávať úlohy, hlavne tie 

drevené, lebo v kuchyni bolo treba 

okolo obedu toho spraviť dosť. 

A samozrejme, posledný táborák tiež kričí 

všetkými druhmi „drevených prác“. 

Skupinka číslo 3 mimo to drevo polovične 

zbierala papieriky po táborisku a polovične 

chrastie na pagodu. Veve s Terkou, Eliškou a Katkou zatiaľ zbierali smolu na fakle. 

 „PomRádkyne“ mali dôležitú úlohu, chystali krabičku na dopísky, na anjelskú poštu. Celým 

táborom sa tu i tam mihali papieriky, písali dopísky vždy keď sa našla minútka času na sadnutie si 

a spomínanie na to, čo nám najviac utkvelo a zapísalo sa nám z tábora do hlavy. A to dokonca i počas 

toho, ako sa varilo, spalo (v medzispánkovom čase) a hral bang!. 

 Na nástenku boli tiež vyvesené nápady na scénky k táboráku, ktoré sa v celku rozobrali – rozradili 

sme sa. Úloha to však nebola ľahká. Témy zneli: 

Zvuky tela: Janička, Vojta, Mariánka, Katka, Rosťa, Eliška 

Biela krvinka na nočnej hliadke: Tonda, Sára, Janek, Kuba, Béďa, Alex 

(Téma: Zo života Květoslava Květáka sa nakoniec neuskutočnila 

A Baktérie v kuchyni: Terka, Domeček, Johanka, Alex, Gabča, Šimon 



 Popri chystaní pagody sme sa 

tiež stihli osprchovať a poriadne sa na 

večer umyť. Dôležitou súčasťou 

chystania táboráku bolo upratanie 

celého okolia ohniska a vytvorenie 

slávnostného kruhu. Scénkam samotným 

pripadlo však najviac času na prípravu, 

v celom tomto táborovom dni, ktorý sa 

zdal nekonečným...toľko sme toho stihli, 

že aj keď som si to nevedela predstaviť, 

podvečer som tomu nemohla uveriť. No 

a scénky boli tiež najväčším hlavolamom. 

Najprv si účastníci každého divadelného 

počinu s úlohou nevedeli rady, ale že 

všetko ide keď sa chce, tak šli aj radcovia, spravili si chvíľku a pomohli aspoň so začiatkom. No a ako to 

býva, ďalej sa to nápadmi len tak hemžilo.  

 Večer sa mi zdalo, že aj cez nekonečnosť, náš predposledný deň ubehol veľmi rýchlo. Zrazu som 

však zistila, že už sa mi stmieva a ono ešte: nachystať kostýmy, dopísať dopísky a vôbec, dorobiť všetko 

čo je treba, je predo mnou. Aj to však ubehlo a všetko sa stihlo.  

 Záverečný táborák začal ako 

obvykle, ale myslím, že mnoho 

táborníkov nevedelo, čo si s atmosférou 

tak slávnostnou počať, keďže ju ešte 

nemali možnosť zažiť. Pred očami sa mne 

osobne premietol celý tábor a prišlo mi 

strašne ľúto, že to, čo človek očakáva 

celý rok dokáže prejsť ako okamih 

hodenia handrovou guľou, beh do cieľa 

s nitkou v ruke, zatrúbenie, nádych 

a výdych, alebo záblesk ohnivého šípu vo 

vzduchu. Okamih všetkými farbami 

farebný. Následne sme si predviedli, čo 

sme si na program pripravili – scénky. 

Hneď potom sa vynorili z hangáru naši traja známi, kamaráti so zrkadlom. Boli už zabehnutý 

a práca im šla od ruky, keď im zrkadlo povedalo , že pilne pracovali, že sa vďaka ich snahe zrkadlo opäť 

zacelilo. Môžu sa vrátiť domov. Dostali od maestra to zrkadlo a môžu ho používať, kedy budú chcieť – 

pozrieť sa do tela. Chlapci poďakovali o odišli.  



 Po tomto, už dá sa povedať 

obvyklom priebehu, sme za všetko, čo sa  

nám podarilo dostali slávnostne 

vyslúžené odmeny. Poniektoré 

i prekvapili svojou formou. Okrem 

pudingu v pekáči a smotanovej ovocnej 

torty bolo prichystané i prekvapenie 

v melóne. Bol ním ovocný šalát. Všetky 

pamlsky sa nakoniec rozdelili do celého 

táborového osadenstva a pri dopískoch, 

ktoré nasledovali potom, sme už len 

spomínali, plakali a tešili sa z toho, akí 

ľudia sú na našom Ephese. Rozprávali 

sme sa pri ohni dlho, ono, spať sa nejak 

zvlášť nežiadalo... 

13. DEN NÁVRAT 
Portos, Atos a D´Artaňan a myši 

Včera jsme společně s Atosem, Portosem a D´Artaňanem opustili tělo. No a světe div se, 

probudili jsme se opět v našem tábořišti pod Aueršperkem. Proto budou i dnešní služby jiné. Nebudeme 

se starat o tuky, cukry a bílkoviny, ale pomáhat se dřevem a v kuchyni. A taky nás čeká úklid tábořiště 

a balení. Protože je nás na to dost, máme za chvíli hotovo.  

Všichni jsme svoláni ke slezině. 

Tedy, když už teď nejsme v lidském těle, 

tak k domečku. Na stěně vísí cedulka 

Aukce. Tak už je jasné, proč nás rádci 

tolikrát vybízeli, abychom si uklidili věci. 

Marek postupně ukazuje své zboží 

a vyvolává cenu. Převládají karimatky, 

ale najdou se i velmi zajímavé kousky. 

Gumáky, pláštěnka s živým slimákem, 

gumičky na karimatku, hrnek 

s vlastnoručním podpisem Vojty, ešus 

a diamantový krumpáč. Některé ceny se 

vyšplhali opravdu vysoko. Třeba Alex 

musel za svoji karimatku udělat 100 

koleček kolem stanů. Nejdražší věcí se 

stal právě diamantový krumpáč, který si z papíru pracně vystříhal a pak neuklidil Janek. Takový krumpáč 

je vzácný a proto není divu, že se o něj strhl velký boj mezi Jankem a Šimonem. Nakonec krumpáč získal 

Šimon, ale cena byla vysoká, 2500 motýlích mávnutí.  



Po svačině se scházíme před 

jídelnou. Na zemi leží bílá plachta a pod 

ní je něco ukryto. Nebo někdo. Ano, jsou 

to naši kamarádi Atos, Portos 

a D´Artaňan. Pomalu se zvedají, protírají 

si oči a rozhlížejí se kolem. Jé, my už 

jsme zpátky doma. A hele i ty brambůrky 

tu zůstaly, dáme si? Vzpomeň si na 

Květoslava, jak dopadl. No jo, tak to je 

jíst nebudu. Pojďme ven, zahrajem si 

fotbal. Pojďte si zahrát s námi, obracejí 

se na nás. My neváháme, rozdělujeme se 

do družstev a už se hraje. Ti, kteří 

nechtěli hrát fotbal, šli společně 

s Hankou, Pepou a Pavčou zjistit, proč se tábořiště jmenuje pod Aueršperkem. Jejich cílem byla nedaleká 

zřícenina hradu Aueršperk.  

Po špekáčkové večeři nás rádci 

svolávají k domečku. Připravili si pro nás 

scénku – Myší čelisti. Vypráví o životě 

myší, možná zrovna těch, které nám 

chodily do stanů a jedly naše sušenky. 

Klap! Všichni jsme od leku nadskočili. 

Jedna z myší se chytla do pastičky. 

Ostatní myšky se seběhly kolem 

a oplakávaly ji. Hele, ešus se zbytkem 

těstovin. A šup a už si všechny 

pochutnávají. Nakonec předvedly ještě 

myší taneček. Společně se vracíme 

k ohni. Je načase vyhlásit, který stan byl 

nejuklizenější a získal nejvíce bodů. 

Tramtadadá. Je to stan číslo devět, který obývá Katka, Sára a Mariánka. Druhé místo získala Terka 

a Eliška, třetí pak Vojta a Béďa. Na závěr dostává každý od rádců upomínkový list, jako vzpomínku na 

tento tábor.  

Oheň pomalu dohořívá a já si v hlavě promítám krásné okamžiky s vámi a přemýšlím nad tím, co 

jsem se letos díky vám naučila. Kamarádi, bylo mi s vámi dobře. Tak zase za rok! 

 

Napsala Veve, Pav ča, Janka a Jani čka. Velké pod ěkování pat ří i Markovi, který se 
podílel na úprav ě textu. A také všem, kte ří s námi byli na tábo ře a tvo řili s námi 

příb ěh. 


