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Egypt 
Téma 

Váza ze Starého Egypta nám vypráví příběh ze své doby. My se díky tomu 

dozvídáme leccos zajímavého o životě této dávné civilizace. A taky se učíme, jak 

rozpoznat pravdu ze dvou protichůdných tvrzení a dát na zadek lži. 

 

Průběh dobrodružství 

Nacházíme Vázu, na níž je hieroglyfickým písmem napsán text. My si seženeme 

hieroglyfický slovník a dozvídáme se tak o příběhu staroegyptského cestovatele, 

který na svých cestách prožíval různá dobrodružství. Váza nám čas od času 

vypravuje příběh Kašty a Chenemua, dvou strážců pokladu, jenž se ztratil. Ti dva se 

navzájem obviňují z loupeže a nám se snaží vemluvit svou pravdu. Postupně 

zjišťujeme, že příběh na Váze souvisí právě s touto loupeží. Váza totiž zná viníka a 

chce nám pomoci, abychom odhalili pravdu. Nám se to na základě jistých 

podobností daří. Mezitím však musíme splnit spoustu úkolů, které vycházejí z nesnází 

panáčka-cestovatele. Text na Váze nás dovede k místu, kde je v zemi zakopána 

pyramida. V ní nacházíme menší Vázu a na ní nápis, jenž nás dovede k poslední, 

nejmenší Váze. Na ní se nacházejí už jenom dva obrázky – z nich je patrné, kde 

najdeme sošky Kašty, pachatele oné loupeže, a Chenemua, tehdy nespravedlivě 

obviněného a popraveného. Jak s nimi naložit, to víme od Vázy. 

 

S kým jsme se potkali  

Kašta s krokodýlí hlavou a půlměsícem, Chenemu se šakalí hlavou a sluncem, 

Soudce s hlavou sfingy. 
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Co jsme měli na táboře  

Rozlišení družinek. Dřevěné barevné korálky různých tvarů, které se nosily na krku. 

 

Bodování družinek. Maketa krajiny znázorňující osm ramen delty Nilu. Na každém z 

těchto ramen plula barevná lodička jedné družinky.  

 

Hodnosti. Proužky barevných kůží představovaly hodnosti, které se jmenovaly 

Sechšeti (zemědělec), Wepet (obchodník), Semer (dvořan), Šeked (poutník). Razítka 

za dosažené hodnosti se dávala do svitku. 

 

Bobříci. Jmenovali se Božíci. Amon, Anubis, Ptah, Džehuty. Jejich splnění se 

oceňovalo razítkem do svitku. 

 

Pyramida. Dřevěnou pyramidu jsme našli na základě textu na váze. Ukrývala se v ní 

střední Váza. 

 

Váza a Vázka a Vázička. Z té první jsme četli příběh cestovatele, z druhé jsme se 

dozvěděli, kde je třetí, a z ní zase to, kde najdeme sošky Kašty a Chenemua. První 

dvě byly popsány egyptskými hieroglyfy, na třetí byly obrázky. 

 

Sošky Kašty a Chenemua. Keramické sošky, které jsme potom pohřbívali. 

 

Tričko se znakem. Okřídlený skarabeus, který držel nad hlavou oranžové Slunce a 

vzadu černou kuličku. 

 

Vlajka. Na ní byl vyobrazen modrý skarabeus se zelenými křídly, který mezi předníma 

nohama drží velké oranžové Slunce, mezi zadníma menší. 
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Závěrečný dar. Hnědá kočička, vypadala jako známé staroegyptské kočičky. Na 

čele nesla šperk, v uchu náušnici. 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí 

HV   Honza Karlos Karlík 

ZHV   Ondra Brouk Škvor 

OV   Eva Tootsie Zlámalová 

Pavel Nováček 

Martin Málty Svoboda 

Martina Opina Hedbávná 

Eva Skočka Skočdopolová 

Erika Heyduková 

P   Lucka Buřičová 

Jirka Štollík Štolle 

Tomáš Sudži Suk 

Hospodáři  Iva Svobodová 

Karlos 

Kuchařka  Iva Svobodová 

Řidič   Honza Vasil Čížek 

Zdravotnice  Ilča Mastná 
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Názvy družinek a jejich členové 

Karakawadžajrové 

(tmavě zelená) 

Madla Krčmářová 

Pepa Machač 

Štěpán Svatoň 

Pavla Machačová 

Marek Rachač 

Kačka Šulcová 

Dominika Nováková 

 

Chejruti 

(oranžová) 

Eva Pavlíková 

Jakub Jali Jalovecký 

Vilda Ťopek 

Martin Štáf 

Bára Hálová 

Martina Bučková 

 

Bakchus 

(fialová) 

Gábina Kárníková 

Ondra Talaváňa 

Mej Abdulkarimová 

Matěj Fábí Abrahám 

Štěpka Peychlová 

Míša Böhrer 
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Džikvavové 

(světle zelená) 

Martin Pašaška Procházka 

Klára Nováková 

Adéla Adidas Bémová 

Martin Kotal 

Jana Horáková 

Bára Novotná 

Pablo Bareš 

 

Džigišriové 

(červená) 

Filip Kříž 

Monča Jančaříková 

Honza Šmídek 

Nika Čechová 

Patrik Šiller 

Míša Spilková 

Kačka Žváčková 

 

Uwandžové 

(modrá) 

Šárka Winklerová 

Radek Ševčík 

Kristýna Böhrerová 

Eliška Hedbávná 

Markéta Krčmářová 

Matěj Svatoň 

Ondra Kota 
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Ramaradži 

(růžová) 

Monča Štáfová 

Vojta Sojka Abrahám 

Eva Novotná 

Kačka Froncová 

Jitka Svobodová 

Ondra Jalovecký 

Lukáš Šiller 

 

Reoréové 

(žlutá) 

Tereza Štarmanová 

Láďa Pedro ? 

Kuba Vandas 

Nora Najimová 

Claudia Brobeck 

Lucka Vandasová 

Lukáš Stránský 
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Zajímavosti 

■ Každé dítě si udělalo svůj vlastní batikovaný kostým, který pak využívalo při nejedné 

příležitosti. 

■ Pařížan Oliviver požádal Pražanku Verču o ruku. Česky. Bylo to dojemné. 

■ Jednou jsme si přivstali a společně s dětmi jsme pozorovali východ Slunce. Bylo to 

pěkné. 

■ Zdravotnice Ilča obohatila tábor hraním na housle, líbil se především její houslový 

příspěvek do hymny. 

■ Vedoucí hráli na divadýlkách Pohádku o cestování časem, například Sudži zvtárnil 

postavu zvanou Sud. 

■ Svatební páry tvořili Martin Štáf a Maki, Filip Kříž a Monča, Evik a Láďa Pedro, Matěj 

Fábí Abrahám a Klára Nováková. 

 

Pořadí jednotlivců 

1. Martin Kotal 
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Hymna 

O váze egyptské 
(hudba Martin Havel, text Ondra Škvor) 

 

No to je záhada, soudce teď rozhodni 

na tobě záleží, no žádná bašta 

v Egyptě ve kryptě váza se ztratila 

čmajznul ji Chenemu, anebo Kašta 

 

Ale zemědělec po neděli v zemědělství zemi dělí 

obchodník si obchoduje, chod obchodu pochvaluje 

 

Bez krále, bez boha říše se podobá 

obrazu bez rámu, temnotě zrána 

faraón bez svitků, toť lidu poroba 

toť pro něj pohana a velká rána 

 

Ale dvořan ve své komoře, dvoří se tam potvoře 

poutník náš svět opouští, duše bloudí po poušti 

 

Na sebe spolehnouti se je někdy lépe 

spravedlnost mívá přes oči šátek 

třese se, krčí se a ve sklepě klepe 

a když pak vyleze, má nabitý zadek 

 

Ale zemědělec po neděli v zemědělství zemi dělí 

obchodník si obchoduje, chod obchodu pochvaluje 

dvořan ve své komoře, dvoří se tam potvoře 

poutník náš svět opouští, duše bloudí po poušti 


