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Rudolf II.

K vlajce hleď !!!
Každoročně zahajujeme tábor slavnostním vztyčením vlajky.

Ceremoniál je sice tradiční, ale vlajková četa zvolila
pro letošek trochu netradiční oděv. Vypadá to, že
letošní heslo bude: „čím větší zima, tím méně
oblečení„. Prostě se budeme otužovat.

Vlajku pak poctivě
každou noc hlídáme
– od setmění do
svítání. A jelikož
jsou
v posledních
letech noci čím dál
chladnější,
začala
noční hlídka fasovat
speciální
termooděv. Na nás
si počasí jen tak
nepřijde!!

Nástup Habsburské dynastie na český trůn
Jsme u významného milníku českých dějin. U památného letopočtu 1526. Tehdy, 29.srpna,
byla nečekaně přetržena pětapadesátiletá éra panování Jagellonců v českém státě.
Mladičký dvacetiletý král Ludvík Jagellonský podstoupil se svou nekvalitní, nepříliš
odhodlanou armádou nerovnou řež s přesilou tureckých nájezdníků u Moháče (na samém
jihu dnešního Maďarska). Byl bleskově poražen a na útěku z bojiště se utopil v tamních
močálech.
Český svatováclavský trůn náhle osiřel právě tak jako uherský svatoštěpánský. Dřívější
úmluvy Jagellonců s Habsburky o vzájemném dědění v podobném případě nabyly nyní
aktuálního obsahu.
A tak brzy po nešťastné moháčské bitvě získal českou královskou korunu třiadvacetiletý
Ferdinand I. Habsburský.
Náboženské poměry tehdejší doby
Jezuité už po několik let působí v Praze. Okázalostmi vytírají zrak nekatolíkům, kteří jim
nevěří a kterých je v Čechách naprostá většina. Žijí tu kališníci, čeští bratři a příslušníci řady
jiných náboženských sekt. Dosud nikdy neměla křesťanská víra tolik barev a odstínů.
Řím oficiálně uznává pouze katolictví, od roku 1564 i kališnictví (přijímání pod obojí).
Ostatní vyznání považuje apoštolská stolice za kacířská. Ale v české státě toho nikdo nedbá.
Naprostá většina národa, snad devadesát procent, vyznává v podstatě reformační,
protestantské nauky.
Jakousi první reformační bouří bylo Husitství. Statečný pokus vrátit křesťanství hloubku,
prvotní ideály, odejmout církvi obrovité majetky a donutit duchovenstvo k mravnímu životu
v prostotě, čestnosti a chudobě. O sto let později, vystoupením Martina Luthera, se pokus o
opravu církve opakoval, tentokrát v celoevropském měřítku. Luteránská reformace vedla
k válce mezi katolíky a protestanty. Exponenty katolické strany byli především Habsburkové
v čele s Karlem V., římskoněmeckým císařem.
Podobně jako jinde v Evropě se i u nás křesťané rozpoltili na dvě křídla:
„Papežence“ představovali katolíci. Protestanty pak luteráni, čeští bratři a některé
náboženské sekty.
Hlavní odlišnosti spočívaly v tom, že protestantismus na rozdíl od katolicismu vyznával
následující ideje: Církev má být chudá, nepřísluší jí světská moc. Pravý křesťan je pouze ten,
který svou víru podřizuje výhradně učení bible a evangeliím. Kněží se smějí ženit a mít děti,
věřící nemusí chodit ke zpovědi atd.
Dezorientovaní věřící prožívali šok – byli přesvědčeni o pravosti své víry a současně
označováni za plémě kacířské.
Náboženské poměry v českém státě druhé poloviny 16. století byly neuvěřitelně zmatené a
složité.

Dvojí podoba Maxmiliána II.
Byl synem Ferdinanda I. Habsburského a otcem Rudolfa II. Od mládí se Maxmilián
obklopoval osobnostmi, které jeho otec považoval za podezřelé. Hodně pil, odmítal
poslušnost a choval se na následníka trůnu až příliš svéhlavě.
O Maxmiliánovi II. bylo známo, že se stýkal s posly nejrůznějších náboženských sekt,
koketoval s protestantismem a s jinými „nebezpečnými“ myšlenkami, což bylo pro silně
katolické Habsburky nepřijatelné. Díky svému smýšlení a chování se dostával velmi často do
ostrých sporů se svým otcem, který mu začal dokonce hrozit vyděděním.

Dynastický sňatek
1548 se ve Španělsku konala s velkou slávou největší dynastická svatba tehdejší Evropy.
Princezna Marie (později nazývaná Marie Španělská), dcera císaře Karla V. si brala syna
krále Ferdinanda I Maxmiliána. Bezpochyby se jednalo o předem prokalkulovaný dynastický
sňatek, výhodný pro obě strany. V tomto případě neměly žádné city manželů místo. Mariin
cíl byl jasný – ochránit duši svého manžela před protestantskou vírou. Závažným problémem,
kterému nikdo nepřikládal důležitost, se ukázal být velmi blízký příbuzenský vztah obou
manželů, byli to bratranec a sestřenice. Nad manželstvím Marie a Maxmiliána však visek
velký stín. Kdesi ve Španělsku totiž žila společná babička obou manželů nazývaná Juana
Šílená. Pomátla se na rozumu po smrti svého manžela a již se nikdy nevyléčila. Jaké vážné
důsledky tato zdánlivá nepatrnost měla se ukázalo až za řadu let.

Maxmiliánův mladický vzdor byl zlomen ve chvíli, kdy se začaly řešit nástupnické otázky a
papež dával najevo, že problematického Habsburka nehodlá podporovat. „Protestant“
Maxmilián se veřejně přiznal ke katolické víře a učinil přísahu, že chce žít a umřít ve Svaté
církvi římské. Patřily mu i sympatie většiny nekatolíků v zemi, kteří doufali, že králova pravá
víra je odlišná od té, jež mu byla okolnostmi vnucena.

V počátcích své vlády působil jako cílevědomý, ambiciózní panovník. Nestranil se
společenského života. Koncem r. 1580 se ale Rudolf najednou stal tajuplnou a nevyzpytatelnou
osobností poté, co těžce onemocněl. Ležel dlouhé měsíce, aniž by se jeho stav lepšil. Dokonce
se začalo jednat o případném nástupci. Podstata nemoci zůstala záhadou. Přesto se Rudolf
začal pomalu zotavovat. Najednou však byl ale popudlivější a urážlivější. Zatím těmto
Rudolfovým stavům nikdo nevěnoval velkou pozornost, až když se tyto stavy stávaly běžnými
a muselo se jim přizpůsobovat i císařovo okolí, začalo se o Rudolfově duševním stavu uvažovat
v obavách.
Podivín Rudolf II.
V představách lidu byl pravděpodobně moudrým a laskavým panovníkem.
Byl velmi inteligentní a nadaný. Jeho nadání vynikalo zejména v matematice.
Rudolf byl člověk sice laskavý, ale vážný s nechutí k žertování, melancholický, jeho
rozhodování byla velmi těžkopádná a často a snadno podléhal návalům hněvu. Nedokázal
odpustit provinění jak významným osobnostem, tak i podvodným alchymistům. Jeho
povýšenost a sobeckost přesahovala i představy španělské výchovy.
Jelikož císař postupně udržoval styky jen se svými oblíbenci, rostl jejich vliv na monarchii. Tito
lidé postupem doby začali i rozhodovat, kdo u císaře padne v nemilost a kdo si získá jeho
přízeň.
Duševní choroba a stavy deprese
Koncem 16. století začaly na veřejnost prosakovat zprávy o tom, že se císař stále více bojí o
korunu i o život. Rudolf se navíc bál i vlastních bratrů, že ho chtějí připravit o trůn. Obával se
zejména bratra Matyáše. Bál se též katolíků, kteří údajně usilují o jeho svržení.
Tyto stavy se střídaly dva roky, při nichž vyhrožoval svým sluhům se zbraněmi v ruce
nejstrašnějšími tresty.
Jeho zpovědník rozpoznal, že císařův stav je způsoben jen hlubokou trudomyslností. Leč každý
si myslel, že se v jeho duši usadil ďábel.. Císaři proto byly podstrkovány různé amulety, aby ho
uchránily před působením temných sil.. Rudolf těmto amuletům pevně věřil a nikdy je
neodkládal.
Podle odborníků si Rudolf způsobil chorobu sám častým sexuálním životem se „špatnými
ženštinami“ a podporováním činnosti kouzelníků. Jeho choroba však nejspíš byla dědičná,
vždyť častými příbuzenskými sňatky docházelo k degeneracím jedinců a Rudolf nebyl
výjimkou.
Rudolfovo zalíbení v umění a vědě
Rudolf věnoval spoustu času svým zálibám a postupně se jim věnoval více než vladařským
povinnostem. Nebylo proto výjimkou, když různí vyslanci a významní lidé museli čekat na
audienci celé dny nebo i týdny, zatímco lidé „prapodivného původu“ se k císaři pod záminkou
sdělení o nějakých přírodních, astrologických či uměleckých zajímavostí dostali ihned.
Zajímal se o práci zlatníků, zlatotepců, hodinářů, mechaniků; o matematiku, astrologii a
astronomii, jakož i o minerály a různé kuriózní úkazy. Nad veškerými Rudolfovými zájmy
ale vysoko čněla alchymie (od chemických pokusů přes pochybná kouzelnictví až k černé
magii). Zaměstnával na svém dvoře četné umělce, řemeslníky a alchymisty.

Jan Kepler
Jan Kepler byl vynikající německý astronom, který působil u dvora Rudolfa II. Po smrti Tycha
de Brahe převzal funkci císařského astronoma. Především však za pomoci Tychonových a
svých poznatků dospěl k rozluštění velké hádanky vesmíru. V podstatě správně popsal, proč se
planety pohybují kolem Slunce po elipsách a nerovnoměrným pohybem. Zjistil, že nebeská
tělesa respektují velmi přísný řád a že se chovají jako nejpřesnější hodinový stroj. Roku 1630
sestrojil dalekohled.
Tycho de Brahe
Byl dánský astronom mimořádných kvalit, nejlepší pozorovatel hvězd před vynalezením
dalekohledu. Brahe se pustil do nekonečného pozorování hvězdné oblohy, shromáždil spoustu
nových dat, ale uprostřed práce předčasně zemřel. Brahe byl špičkový pozorovatel, maniak
přesnosti. Sám Brahe byl nedůvěřivý tajnůstkář a nerad se o své poznatky dělil. Nesouhlasil
s Koperníkovou představou, že Slunce je středem vesmíru, ale vytvořil si vlastní teorii. Podle ní
všechny planety mimo Země obíhají kolem Slunce a Slunce i se všemi planetami obíhají kolem
Země, která je tudíž středem vesmíru. Brahe jako první zjistil, že komety patří k nebeským
tělesům vzdálenějším než Měsíc. Sestavil tzv. Rudolfinské astronomické tabulky a formuloval
zákony o pohybu planet. Výsledky jeho pozorování se staly cenným zdrojem informací pro
jeho následovníky.
Giordano Bruno
Byl skvělý italský myslitel. Muž, který jako první pochopil, že Slunce je ve vesmíru pouhou
tuctovou hvězdou. Nebál se zveřejnit výsledky svého zkoumání a to ani za cenu mučednické
smrti. Veřejně mluvil o nekonečnosti kosmů. Odhalil chybu v Koperníkově systému a veřejně
vyvodil důsledky: „Země je jednou z planet, neplatí však, že Slunce je středem vesmíru. Je
pouze jednou z hvězd.“ Bruno prohlásil, že je vesmír nekonečný, čímž zaútočil na učení církve
o stvoření světa a po sedmi letech ve vězení byl jako kacíř upálen.

Tajemství a zázraky alchymistů
Malý pohled do dějin alchymie
Ve skutečnosti měla tato „věda věd“ prastaré
tradice, přísnost i přísnou etiku. Byla
spekulativním pokusem o odhalení tajemství
přírody. Vedle mystických prvků však pracovala
převážně technikami, které měly svou podstatu.
Alchymie je věda, která náleží k chemii. je to
období ve vývoji chemie, které dosáhlo vrcholu
právě na počátku 17. století za Rudolfa II.
Renesanční alchymie měla základ v učení
starších dob (Čína, Egypt). Z nich také
vyvozovala například představu, že všechno se
skládá ze čtyř základních živlů – ohně, vody,
země a vzduchu. Předměty se liší pouze
vzájemným poměrem těchto živlů. Dále se
předpokládalo, že každá věc má svou duši. Ve
složitém myšlení lidí se prolínaly skutečné jevy
pozemské a vesmírné, skutečné vlastnosti
předmětů a lidí s nadpřirozenými bytostmi, jevy
a působením hvězd. Alchymisté se v tomto
duchu pokoušeli vytvořit „kámen mudrců„,
který by byl složený z dokonalé hmoty. Rudolf
II. věřil, že pomocí takového kamene bude
všechno znát a vědět. Dalším cílem alchymie
byla výroba živé vody a přeměna kovů ve
zlato. Nutno podotknout, že díky těmto
pokusům byly zdokonaleny nástroje a
technologické postupy důležité pro vznik
moderní
chemie.Snahou
rudolfínských
alchymistů byl také vynález „elixíru života„,
který by uzdravoval a prodlužoval život.Většina
alchymistů vyžadovala, aby pokusy probíhaly
bez přítomnosti jakékoliv osoby, jen výjimečně
mohl přihlížet císař Rudolf II.

Naše kocourkovská alchymistická dílna by mohla bez pochyby konkurovat i té Rudolfově.
Baňky, kádinky, píšťaly, nejpřesnější váhy a různorodé stojany všech tvarů. To vše bylo
k vidění.Pravda je, že menší problémy nám dělala vysoká vlhkost, a tak prostory dílny byly
naplněny zvláštní charakteristickou vůní – pokud se to tak dá nazvat – a po několika dnech
jsme mohli na mnoha místech pozorovat nefalšované a překrásné plísně mnoha druhů, které
tvořily velice vhodnou dekoraci.O nejpodivnějších breberkách raději nemluvě.
Alchymistickou dílnu dvořané navštěvovali vždy, když naši alchymisté vynalezli něco nového,
s čím by se s šlechtou chtěli podělit. A bylo toho dost.

Vše bylo zahalováno
tajemstvím a propojeno
s magií

Alchymisté nabízeli různé
zázračné amulety, které
měly chránit před kouzly,
nepřáteli a nemocemi

Něco málo o renesanční módě
Stejně jako v jiných dobách i v renesanci působila řada módních vlivů. Nejvíce se projevovaly
v oblečení bohatších vrstev obyvatelstva, u šlechticů a měšťanů, kteří svým postavením
prezentovali své postavení a chtěli ukázat, co si mohou dovolit.
Typické znaky a zvláštnosti v renesančním obléká

Obecně se ve všech
vrstvách
obyvatel
ujalo okruží nebo
krajzl.
Byl
to
nabíraný
límec
z plátna,
někdy
zdobený
vzácnou
krajkou, u velmi
bohatých vrstev mohl
být celý krajkový.
Zprvu byly tyto límce
jednoduché, na konci
16. století již

dosahovaly
rozmanitých velikostí

V době renesance se ujalo
nošení krajek. Oblečení
jemně vyšívané a zdobené
krajkami se nosilo pouze
ve
velmi
bohatých
vrstvách, protože bylo
velice nákladné.

a tvarů a byly bohatě
zpracované.
V mužském oblečení
se objevila převratná
novinka, móda
kalhot.
Jako model nám
postál sám komoří
Lang (Jarda Pánek)
a hraběnka
Stradová (Pavla
Sedláková).

Tak se stalo, že nás Rudolf II. na svůj dvůr povolal. A jelikož taková vzácná pozvání se
neodmítají, rozjelo se 5.8.2001 několik desítek šlechticů na Kocourkáč, který se na dobu deseti
dnů stal jejich sídlem….
Hned po příjezdu nás ti, kteří se mohou pochlubit původem nejvznešenějším. V popředí
hraběnka Stradová společně s padouchem komořím Langem a dvorním kuchtíkem
Lukášem z Kincova. Dále přišli průvod přivítat a poklonit se mu (v pozadí zleva): komtesa
Mariana ze Smršťova, magistr Kelly, hraběnka Lenka z Bohatcova, vévoda Jiří ze
Slabova, komtesa Kamila z Petrova, choť doktora Jessenia Táňa a dvorní astrolog Peťák.
Po slavnostním uvítání jsme se
ubytovali a než jsme se rozkoukali,
byli jsme vcucnuti děním a
mumrajem
císařského
dvora.
Následovalo rozdělení do družstev
a po něm vycházka do okolí.
Správní dvořané přeci musí znát i
přilehlé okolí a poznat se s místním
obyvatelstvem.
Netrvalo
tedy
dlouho a vypravili jsme se na
průzkum okolí spojeném s plněním
různých úkolů.

No a první večer nesměl samozřejmě chybět táborák.
Pojali jsme ho jako užitkový oheň a opekli si na něm
buřty k večeři. Pak se Jarda chopil kytary a už to jelo.
Mezi písničkami jsme si udělali seznamku a navzájem
se představili, abychom věděli, s kým budeme trávit
následujících deset dní. Během táboráku jsme si
vytvořily amulety se znakem své družiny, které jsme
pak hrdě nosili na svých hrudích po celou dobu pobytu
u Rudolfova dvora. Tyto amulety nám sloužily jako
vstupenka mezi šlechtu – kdo ho ztratil nebo
zapomněl, byl vypovězen.

Den první
Dnes rozhodl jsem se, že pořídím skici a náčrtky a celou věc dokonale
propočítám, neboť jen práce podložená a uvážená může vésti k dobrému
výsledku. A aby výpočty mé správné byly, šel jsem dopoledne za známými
mudrci a astrology a ověřoval jsem si výsledky své práce. I sehnal jsem tedy
některá moudra o tomto díle velkém, které po kouskách musel jsem
dohromady dávat a konečný obraz GOLEMA podařilo se mi na konec
sestavit. Ale ke konstrukci GOLEMA nejsou třeba pouze plány a náčrty, ale je
třeba i zručných řemeslníků ku tvorbě jeho. Z toho důvodu vybíral jsem
pouze pečlivé pomocníky svoje a zkoušel zručnost jejich. A určiti toho
rozhodl jsem že za pomoci jednoduchý zkoušky, kteráž v rychlém ale i
kvalitní úpravě oděvu spočívala.
Krom toho jsem si musel také nové počítadlo opatřit, neboť staré mi již
dosloužilo. A zde uvádím výsledky mé dnešní práce, jenž v nákresu a
výpočtech vyjevím, aby pro další generace toto zachováno bylo.

Takhle nějak si to představoval Rabi Lövi a já jsem to ve skutečnost převedl následovně.
Děti se ve družstvu rozdělili na dvojice a po těchto dvojicích se vydali na trať. Nesměli mít
sebou žádnou tužku ani papír ani jiné psací potřeby. Všechny početní úkoly museli počítat
z hlavy a zapamatovat si tamtéž. Po projití celé trasy se družstvo zase sešlo a dohromady se
dohodli na cifře která jim vyšla.
Přes startem dostali tuto listinu:
Přesnost při důležitých výpočtech toť jest věc veledůležitá. Co však jest stejně důležité je
vaše schopnost ony cifry si zapamatovati.
Po cestě vás čeká několik výpočtů, jež sloužiti vám budou ku Golemovu stvoření. Počítejte
tedy pečlivě a vše si rádně zapamatujte, neb jediná chybka vás může z cesty za
Golemovým oživením svésti a těžko se na ni budete zpátky dostávati.
Jestliže vaše noha vkročí do prostoru s magickými výpočty vaše ruka či jiná část těla
tužky, papíru, rydla či jiného záznamového prostředku použíti nesmí. Vašimi pomocníky
nechť jsou pouze rozum a paměť.
Nestane-li se tak nechť nejvyšší magičtí duchové sešlou na vaši hlavu prokletí. Z vašich
synů nechť se stanou stepující mývalové v reklamě na Odol a z vašich dcer mouční červy
tancující foxtrot. Vy nechť se na pokraji šílenství ocitnete a vaše práce nechť se v prach
obrátí.
Vykročte tedy na cestu na jejímž konci vás možná bude očekávat cíl vašeho snažení – živý
Golem. A pamatujte, že ku splnění úkolu svého můžete použíti pouze prostředků čestných
a mravních.

Cestou nacházeli otázky, ze kterých skládali konečnou cifru jež měli v cíli po dohodě
celého družstva vyřknout.
Otázky které cestou potkali jsou tyto:
Kolik ročních období vystřídati se musí, než se rok s rokem sejde?

Kolik prstů ti na těle zůstane, odečteš-li jich právě tolik kolik jich na jedné ruce jest?
Výsledky sčítej pokud ti jinak řečeno nebude.

Podíváš-li se na širé nebe, kolik zářících sluncí uzří tvé oko?
Kolik hliněných kuliček napočítáš, máš-li jich celý tucet?
O kolik minut čas poskočí, oběhne-li vteřinová ručička přesně jedenkrát dokola?
Kolik bot by potřeboval pavouk, aby ani jedna jeho noha bosá nezůstala?

Kolik hodin žije den?

Kolikrát slunce na nebi uvidíš, nežli právě jeden týden uplyne?
Číslo jež v hlavě právě nosíš, vyděliti dvěma musíš!

Teď o něho cifru 6 odečti a tvůj výpočet hotov jest. Spěchej tedy k cíli cesty své a sděl
toto číslo člověku povolanému.
Jestliže toto číslo souhlasilo dostali listinu, podle které se dozvěděli co dál dělat. pokud ne, za
každou špatnou cifru dostávali další listinu a trestné minuty podle kterých startovali k další
části etapy.
Správná cifra znamenala získání tohoto pergamenu:
Toto jest ona cifra jež vyjíti vám měla. Jste opravdu hodni pokračovati v hledání náčrtu
Golemova. Vyslechněte tedy kde on se nachází.

Jeho části jsem rozdělil, kvůli lidem zlým a nepoctivým, a po lese je rozházel. Barva
náčrtu našeho jest……….…
Místo v němž se nachází onen náčrt jest od jihu ohraničeno………………. a až
k……………….. na severu sahá. Z východu od………….. se ubírá až k ………………na
západě.
Toto jest místo kam se vždy najednou pouze dva z vás vydati mohou a každý pouze
jediný útržek v cestě jedné přinésti může. Ostatní nechť v táboře vyčkají na příchod
druha svého, až on se s kusem náčrtu navrátí, pak teprve vyběhnouti další může.
Kdo první podobu Golema sestaví jest vítězem a nemusí již dál honiti údy své
Rabi Lövi.
Při špatné odpovědi získali trestné minuty a počtáři se dozvěděli toto:
V počtech moc zdatní nejste zlotřilá pážata. Kdepak se asi stala chyba.. No nic zkuste své
štěstí znovu. Čas však již ani já vrátiti nemohu.
Rozvažte tedy cifru další.
Rabi Lövi
Toto není numero co vám vyjíti mělo. Snad nesmírné množství propočtů vás pomýlilo a či
snad matematičtí bohové vám nejsou nakloněni.
Zkuste to tedy lépe. Snad vám osud povede ruku lépe.
Rabi Lövi
Ne, ne, ne tudy cesta nevede. Snad jste měli být pozornější v počtech, snad jste měli více
do školy choditi. Toto není ono číslo co vyjíti vám mělo.
Máte však ještě možnost se polepšit. Bohužel čas je neúprosný.
Rabi Lövi
Nu nevím jak jste počítali a zda jste vůbec počítali. Jest toto určitě ta cirfa, jež jste
spočítali. Jestli ano, nepočítali jste dobře.
Jsem však dnes milostivý a hodný a tudíž máte ještě možnost se opraviti. Nejsem však
milostivý tolik, abych vám neudělil trest.
Volte tedy znovu a obezřetněji.
Rabi Lövi
Ve vědách matematických se tedy moc nevyznáte. Či snad jste slabší v jiných oborech.
Nemíním po tom pátrat dále ale numero vaše vám uznati nemohu.
Zkuste to tedy znovu a lépěji.
Rabi Lövi

Další část etapy vypadala asi takto:
V časových intervalech podle trestných minut vyráželi vždy dva z celého družstva do
vyhrazeného prostoru odkud směli přinést vždy jeden kousek plánku Golema. Kousků bylo asi
20. Záleželo nejen na rychlosti přinášení kousků plánků, ale i na rychlosti složení těchto kousků
v celek. Po složení celého plánku se jim stopoval čas.Družstvo které dosáhlo nejlepšího času
vyhrálo.

Kolem desáté, když už byla tma, řekla Pavla, že bude noční hra. Nikoho to nepřekvapilo, to je
přeci normálka, první den si ani neumíme představit jinak. Prý se tady v okolí nachází deník
rabína Löwa, který vynalezl Golema. To by bylo perfektní ho objevit, pak by jsme si Golema
mohli sestrojit taky. Družstva odcházela od ohně postupně po vyznačené trati, cestou
nacházeli části zpráv z deníku rabína Löw. Největším překvapením však bylo, když na kraji
lesa téměř na konci cesty, se před nimi objevil Golem. Osvícen svíčkami vypal v té měsíční
noci tajemně až magicky. Všichni se zastavili, aby si ho prohlídli. V tom se ozval hlas Rabbiho
Löwa, a děti napjatě poslouchali:

„A jak pomoci lidstvu jsem přemýšlel, aby těžká práce žen a hrubá síla mužů
ulehčena jim byla. I napadla mne myšlenka. Vždyť přece lůno Země živé jest a energii svou
projevuje nám chrlením žhavého zeměstředu na povrch Zemského, tak i přece hlínu
ztuhlou musí jíti oživit. I ptám se sám sebe, do jaké podoby zpracovat hlínu, aby nápomocná
byla a všechny úkoly vykonávati mohla. Nezbývá mi než uznat dílo Boží za bezchybné a tedy
i hlínu do těchto tvarů podobných člověka zformovat. Ale aby To těžké povozy mohlo tahati,
vody ve vědrech i daleko unésti, musí být jeho tvary přiměřené, to znamená větší člověk.
Proto začínám nákresy si tvořiti výpočty podložené s velké dílo ožívání připravovati. A toto
dílo bude se jmenovat GOLEM.
Tento postup musí býti přesně předepsán a dodržen, aby se kýženého výsledku
dosáhlo, to znamená živé v neživé uvést a masu hliněnou ku pomoci donutit. Kdo jednou
tuto cestu nastoupí, nelze jemu již krok zpět udělat.“

Golem nevykazoval žádné známky života. Jestli pak se nám podaří najít šém a Golema oživit?
Jistě to bude cesta dlouhá a plná překvapení. Tak zítra se do toho pustíme!

Ale pro dnešek se loučíme jdeme do hajan!

Den druhý
Zjistil jsem, že přítel můj, jenž Koperník se zve a u kteréhož byl jsem
včera proradu, dal mi sice radu, leč ve formě rébusu. Musím tedy dnes rébus
rozluštit a dozvědět se další podrobnosti, které dále uvedu. Zde nákres
rébusu lze spatřiti.

Dobrá tedy budu mistru Koperníku věřiti, že jeho prameny jsou pravdivé a
formuli objevím. Rada jeho, kterouž ve hvězdách prý vyčetl, obsahuje první
slova zaříkávací formule ku oživení GOLEMA.

Úkol:
Na zemi byl pomocí šňůr vyznačen přiložený rébus o rozměrech cca 2x3 m. V každém políčku
ležel papírek (rozstřihaná část textu z motivace) . Úkolem družstva bylo v co nejkratším čase
sebrat všechny části textu a zprávu sestavit dohromady. V družstvu si jeho členové sestavili
pořadí, které se muselo dodržovat. Startovalo se asi 20 metrů od vyznačeného obrazce. Do
obrazce se smělo vstoupit a vystoupit z něj pouze přes jedno políčko, které bylo k tomu
určeno. V obrazci se smělo pohybovat pouze po jedné noze a pouze po živých políčkách (tj. po
těch, která ještě měla uvnitř část zprávy). Na povel vyběhl první z družstva, přes vstupní
políčko vstoupil do obrazce, sebral jednu část zprávy a honem se vrátil zpět na startovní čáru.
Pak mohl vyběhnout další. Hráč byl vyloučen ze hry v případě, že:
- vstoupil do obrazce nebo z něj vystoupil přes jiné než k tomu určené políčko
- vstoupil na mrtvé pole (bez zprávy)
- dotkl se i druhou nohou země.
V tomto případě zprávu nemohl odnést a dále již nesměl ve hře pokračovat.
Důležité bylo na začátku hry stanovit si správnou taktiku, v jakém pořadí zprávy z rébusu
odnášet. Výhodu měli samozřejmě ti, kdo startovali jako poslední a měli možnost si vše řádně
promyslet.

Den třetí
Dnes jak již včera jsem naplánoval, vyrazil jsem povozem objednaným
pro hlínu kvalitní. Povoz vzíti jsem musel, neboť cesta to byla dlouhá a
náklad velmi těžký, neboť dle mých propočtů GOLEM 2000 kg váží. Také
jsem se strachoval, ze má objednávka na takové množství hlíny ještě nebude
splněna, ale vše dobře dopadlo, neboť cesta byla delší než jsem předpokládal
a hlínu mazlavou zatím vytěžiti stačili. Jsem unaven a protože nic již
nebudu psát, cesta mne vyčerpala. Jen o jednom se ještě zmíním, neboť věc je
to zajímavá a zapsání do deníku zaslouží. Hlínu těžili na druhém břehu
řeky než příjezd jest a převozem bylo nutno jí ke mně dopraviti. Ale
nečekaná věc se stala na vor padnul velký kámen a potopil ho. Toť věc
vskutku nevídaná a bližšímu zkoumání ji později podrobím. Ale mistři
tesařští přispěchali a převoz rychle opravili. Já jsem se dostal domů do tmy.
Ale již opravdu neudržím víčka a jdu spát.
Shalom

Následující etapa byla výplodem Jardy Pánka, ale vzhledem k tomu, že je neustále
zaměstnán a šťourá se v motorech a kdo ví, kde všude ještě, byla jsem nucena zaměstnat
svou opotřebovanou hlavu a dát etapu dohromady sama. Doufám, že se mi to podařilo a
neochudím Vás o příliš mnoho informací.
Výpočty a nákresy potřebné ke stavbě Golema jsou již hotovy a stavba gigantu může začít.
Předtím je však zapotřebí sehnat dostatek hmoty (hlíny) a ostatních materiálů. Jelikož Golem
bude vážit okolo 2000 kg, materiálu bude potřeba opravdu velké množství. Inu bez nějakého
bytelného povozu to asi nepůjde.

Prvním
úkolem
každého
družstva bylo, vyrobit si dobrou
káru, která by uvezla co nejtěžší
náklad aniž by se rozpadla.
Pravidla pro stavbu povozů však
byla přesně stanovena- např.
počet hřebíků a ostatního
spojovacího
materiálu
byl
omezen

Se svým povozem se družstvo vydalo po vyfáborkované trati získávat již zmíněné materiály
pro výrobu Golema. Nutno ještě dodat, že vyrobené povozy jsou zatím bez koleček. Družiny
absolvovaly celkem tři stanoviště. Na různých místech pak nacházeli zprávy a pokyny od Rabi
Löwa.
„Vyrazili jste na cestu plnou nástrah a obtíží a dosažení Vašeho cíle nebude pro Vás
jednoduché. Proto Vaše cesta bude vyznačena fáborky, které Vás bezpečně dovedou na
místo, kde další se dozvíte.„
S pozdravem
Rabi Löw
Stanoviště č.1
„Vaše nohy Vás zanesly až sem, do míst, kde kola usnadní Vaši pouť. Proto vezměte svá dvě
kola, přidělejte je napevno k rámu a pokračujte v putování. Cesta před Vámi je však ještě
předlouhá a hrbolatá, proto šetřte své vozy a neste je i nadále v rukou.„
S pozdravem
Rabi Löw
–družstvo nachází kolečka ke své kárce, ta musí nasadit, pořádně připevnit a pokračovat dál
v cestě, přičemž kára již musí být tažena, ne nesena.
Stanoviště č.2
„Vítám Vás! Právě se nacházíte na posvátném místě, ze kterého získáte hmotu pro výrobu
Golema. Naložte hlínu na svou káru a dopravte ji do cíle. Tuto posvátnou věc však vyklopiti
nesmíte, jinak bude oživení Golema ohroženo!„
Váš Rabi Löw
- družstvo získává hromadu hlíny, nakládá ji na káru a pokračuje dál, káru již nenese,nýbrž
táhne

Stanoviště č.3
„Došli jste až do míst, kde se nachází nejvhodnější voda pro rozdělání hlíny pro stavbu
Golema. Naberte ji do připravených vaků a přesné množství doneste až do cíle!„
Štestí nechť při Vás stojí
Rabi Löw
v potoku je nabírána voda do igelitového sáčku obdrženého na startu. Na sáčku je
namalována ryska a na tuto rysku musí voda dosahovat v okamžiku, kdy celé družstvo dorazí
do cíle.

Hodnocení etapy:
⇒ co nejpřesnější množství vody v igelitovém sáčku (pokud možno přesně na rysku – ale málo
komu se to povedlo)
⇒ stupeň poškození povozu
⇒ dosažený čas, který však byl brán v úvahu až jako poslední

Jarouši, koukej se příště polepšit s tou kronikou!!!! Práce není zajíc, ta ti neuteče!!!
Zato Manča, ta věčně čekat nebude!!!

Postřehy odjinud – díl první
(NO COMMENT)

Postřehy odjinud – díl první
část druhá
(NO COMMENT)

Tak to byly vážení a milý „živé koše„. Vedle „kaňonkrosu“ je to jedna z nejoblíbenějších
společenských her. Bylo vítězů a bylo poražených. I staří psi se nechali zlákat řiďoučkým
smradlavým bahínkem.

O nemocích, medicíně, lécích a lékařích
V každé době potřebovali lidé léčit nemoce a zranění. Ani v době renesance neznalo tehdejší
zdravotnictví účinné léky na většinu nemocí, z nichž mnohé vedly k epidemiím, které se obecně
nazývaly morem. Opakovaly se téměř s pravidelnou krutostí po čtyřech až šesti letech.

Strach
z morových
epidemií vedl k mnoha
opatřením, ale i k tomu, že
si lidé začali uvědomovat
význam
čistoty
a
dodržování hygienických
pravidel…..

Městské ulice čistotou nevynikaly.Neexistovala pořádná kanalizace. Stávalo se běžně, že
kolemjdoucí byl zlit splašky z okna domu. To se sice trestalo, ale přesto se nezabránilo dalšímu
znečišťování ulic.

….rovněž smetí a hnůj se
hromadil
na
mnoha
místech
v ulicích,
na
záchod se chodilo různě,
výjimkou
nebyla
ani
samotná ulice…

MANDRAGORA
Mandragora ! Rostlina – zázrak, odpradávna rekvizita pro mágy a léčitele. Jinak pokřín
obecný, středomořská bylina z čeledi lilkovitých. Kořen formovaný leckdy do tvaru lidské
postavy provokoval fantazii. Extraktu z něho se připisovaly narkotické účinky, mandragora
byla afrodisiakem (prostředek povzbuzující pohlavní pud), nejvíce však po ní toužili alchymisté
či specialisté na černou magii. Neboť mandragora měla pomoci při výrobě zlata, předpovídání
budoucnosti, otevírala zámky, chránila proti nemocem, přinášela štěstí.

Tajuplná mandragora !
Údajně zázračný kořen, ochraňující majitele „ode všeho zlého„. Mandragora prý roste na
popravištích, a to ze spermatu nevinně pověšených. Kořen rostliny tkví hluboko v zemi a je
takřka nedobytný, neužije-li se speciálních magických praktik. Na popraviště je třeba přijít
v pátek před východem slunce a mít s sebou černého psa. Uši nutno zalepit voskem, neboť
kořen mandragory, podobný vousatému mužíčkovi, při tahání kvílí.
Odhrabete kolem širokolisté a žlutokvěté rostliny zeminu až ke kořenům, kořen omotáte
šňůrou, jejíž druhý konec přivážete psovi k ocasu. Pronesete tajnou zaříkávací formuli a
přimějete psa, aby táhl ze všech sil. Vyrve-li mandragoru ze země, klesne mrtev.
S takto získanou mandragorou spěcháte domů, vykoupete kořen v červeném víně, zabalíte do
červeného a bílého hedvábí a uložíte do dřevěné rakvičky. Každý pátek musíte mandragoru
koupat a převléknout do čistého. Při pečlivém opatrování vás mandragora obdaří trvalým
štěstím a zdravím.
Vaše duše však bude upsána ďáblu.
To je abrakadabra, přibližně vše……
Úspěšně se nám podařilo získat hmotu pro výrobu Golema,ale to nejdůležitější – kořen
zázračné Mandragory – ještě nemáme………
………je hluboká noc, ale měsíc svítí jako rybí oko. Blíží se půlnoc. Najednou nás někdo
zatahá na nohu. „Vstávejte, vstávejte, čeká vás dlouhá cesta. Za pět minut se sejdeme
v alchymistické dílně…….“ Tušíme, že se něco začíná dít. A taky, že jo……
Alchymistická dílna je zahalena ve zvláštním mlžném oparu. Alchymisté mají dnes zvláštní
výraz v obličeji – sklání se nad svými baňkami a neustále pronášejí divná zaříkávadla. A už
zvedají hlavu ke svým šlechticům, aby jim sdělili, co mají na srdci:
„Dnes nastal ten okamžik. Hvězdy jsou příznivě nakloněny, jak tomu již několik desítek let
nebylo. Dnešní noci vydá Země kořen Mandragory. Jste-li odvážní, můžete jej získat, nejsteli však, všechno Vaše snažení bude zničeno a Vy Golema nikdy neoživíte. Vydejte se
okamžitě se svou družinou na nedaleký židovský hřbitov, tam se dozvíte víc…..„

A tu se před nimi objevil starý židovský hřbitov. Všichni zpozorněli a čekali, co se bude dít.
Uprostřed hřbitova svítili svíčky. Došli tedy až téměř k nim. Věděli, že musí přinést kořen
mandragory. Za omšelým náhrobkem stáli dva duchové a na zemi před nimi seděl pes. Právě
probíhal magický rituál:
„AGLA , AGLA , AGLA , MANDRAGORA , VY
VLÁDNOUCÍ DUCHOVÉ A JABŠI , A VŠICHNI VAŠI
PODDANÍ
NECHŤ
JE
NÁM
PŘÍZNIVA
TATO
POŽEHNANÁ HODINA , SHALOM , VYZÝVÁM SÍLY
MAGICKÉ , ALGA , AGLA , AGLA , ABY DÍLO
ZDÁRNÉ BYLO A Z PROPASTI ZEMĚ , AŽ VYRVE
SE KOŘEN MANDRAGORY , AŽ KÁMEN DO VODY
PADNE , A PES ZDÁLI ZAVYJE TAK JÁ GOLEME
TOBĚ ŽIVOT VDECHUJI.„

V tom ze země vyšlehl oheň a zjevil se kořen
mandragory, tak důležitý k oživení Golema. Aby
kořen měl tu pravou a moc a sílu, musel každý
z družstva sám přistoupit k duchům a prokázat tak
svou odvahu. Poslednímu pak byl kořen předán,
aby jej spolu s ostatními odnesl do magické dílny.

Naši milí duchové (Eso,
Pavel a Jarda) se nám poté
(samozřejmě bez přítomnosti
účastníků
obětování)
ukázaly v celé své kráse.
Jenom očička se jim trochu
třpytila. Bylo to vzrušením?
Kdo ví…..

Den čtvrtý
Hlínu již mám ve svém sklepení uloženou a zaříkávací formule postupně
dostává podobu zřetelnější, rozhodnul jsem se, že budu pokračovat při výrobě
GOLEMA. I vytvořil jsem modelů několik, a toho který nákresům a výpočtům nejvíce
se podobal, zvolil jsem za pravou předlohu GOLEMA skutečného. Také jsem o tom
přemýšlel, že pokud hmotu oživenou nepodaří se ohlídati, dobré bude naučiti se
masu hlíny pomocí hrubé síly spoutat. I šel jsem k mistru provaznickému, který umí
snad kouzla s uzlováním provazu tropiti a on ukázal mi pár uzlů, které by se hoditi
mohli. Doma potom jsem si veškeré postupy a praktiky s uzlováním vyzkoušel a i pro
zábavu s pomocníky mými svazovati se zkoušel.
A když už den, trochu odlehčený od tvořivé práce jsme započali, vyzkoušeli
jsme si a to pouze pro zábavu a dobrou náladu a ne z důvodu reálného, jak bychom
v případě GOLEMOVA útěku jeho honili a pěkné odpoledne jsme ve smíchu a
hrátkách strávili.
Ale již přemýšlím nad dnem dalším, který již ve vážnějším duchu se ponese.
Shalom

Spoutání GOLEMA
Všechna družstva se celé dopoledne připravovala na další část etapové hry. Úkolem bylo,
naučit se co nejvíc všech možných i nemožných uzlů, pauzlů, kliček a uzlíků, které by se daly
posléze využít. Po vymotání všech údů z lan se všichni chopili ešusů a lžic a pádili se podívat
pod pokličky našemu vynikajícímu kuchaři Pavlovi. Chviličku jsme si odpočinuli a hned byli
povoláni k dalšímu dění. Nejdříve bylo potřeba stanovit pořadí družstev, ve kterém budou
začínat hlavní hru dne. Předehra spočívala v tom, že každé z družstev mělo tři pokusy na to,
aby všichni vyběhli od startovní čáry směrem k ležícímu kůlu (byl vzdálen cca 15 metrů a
dlouhý asi 6 metrů), postavit ho do svislé polohy tak, aby se celé družstvo stihlo vrátit zpět za
startovní čáru dřív, než se kůl ocitne na matičce zemi. Samozřejmě, že vítězství urvalo to
družstvo, které mělo všechny živé a zároveň nejlepší čas. Výhra v této malé předehře byla
velkým plusem do hlavního boje, kde bylo hlavním úkolem trénování spoutání Golema pro
případ, že by se ho snad podařilo nakonec oživit.
Trenažér vypadal takto:
Mezi dvěma stromy byla upevněna hrazda a cca 50 metrů od ní se líně povalovaly tyče, špalky
a klády různých tvarů, hmotností, tvarů a délek (ke každému kusu dřeva byl přiřazen určitý
počet bodů –podle tvaru, hmotnosti atd.). Hlavním úkolem družstva bylo doběhnout pro špalky
a klády, které se mohly nosit jen po jednom a ještě s tím omezením, že k hromadě mohly běžet
pouze tři z družstva najednou. Zbytek družstva mělo za úkol navázat co nejvíce těchto
předmětů (s co nejvyšším bodovým ohodnocením) na již zmíněnou hrazdu tak, aby se ani
kousek dřeva nedotýkal země. K dispozici byla lana a vše bylo omezeno časovým limitem.
Družstva nastupovala podle pořadí z předešlé hra – od posledního k prvnímu. Výhoda
spočívala v tom, že
družstvo startující jako poslední mělo dostatek času a příležitostí okoukat, vymyslet a stanovit
co nejlepší taktiku.

A jelikož máme hbitého a všudypřítomného fotografa, můžeme si celý průběh podrobně
prohlédnout na akčních fotografiích.Družstvo Zhmotňovačů tmy se právě snaží postavit
zákeřný kůl tak, aby trčel do oblak co nejdéle.

A tady se můžeme podívat, jak se nejlépe
nacvičuje spoutávání Golema. Věc to není
vůbec jednoduchá, ale jak je vidět, kdo
má vtip a nápad, nedá ostatním šanci.
Nutno podotknout, že vše probíhalo bez
pomoci oddílových vedoucích.

Postřehy odjinud – díl druhý
(co se dělo, když nás nehonili jako otroky)
Samozřejmě nastaly i okamžiky, kdy jsme zrovna nelítali po lesích, polích a okolních vesnicích.
Bylo to zpravidla v čase oběda, snídaně, večeře a poledního klidu. No a tak jsme se věnovali
aktivitám zábavných nebo kulturním……

Pravidelně zpívali. Buď sami
nebo
pěkně
s hudebním
doprovodem…

…a taky jsme pěkně modelovali z cihlářské
hlíny.Golemů, hrnečků a dalších potvůrek se urodilo
spousty a nám zbyla malá vzpomínka na letošní
tábor.

Nechyběl ani pestrý podvečerní program. Tady
vidíme skupinu vedoucích, která nám předvádí své
kvality při tradičním seznamovacím večeru u
táboráku. Zrovna „recituje“ nejzajímavější úryvky ze
SLABIKÁŘE.
Koneckonců, proč ne ?

A tady nám pózuje ten nejdůležitější ze všech
důležitých – samotný Rabi Löw, neustále ponořený do
svých výpočtů a poznámek. Že by bylo oživení
Golema už nadosah….?

Tradiční
večerní
zažívací
dýchánek s Milanem a jeho
kytarou.

Den pátý
A jak myšlenka moje dostává reálného podkladu, musím zjistit i věci vedlejší a to především
dopravu GOLEMA na vzdálenější místa, neboť tato masa hlíny pohybovati se bude pomalu a
dlouhé by bylo čekání než by sama přešla daleký úsek. A protože GOLEM je náklad vskutku těžký,
musel jsem sehnat mistry povozníky zkušené a ostřílené a zároveň hledat vůz na těžké náklady
vyrobit a i delší cesty schopný překonat. Ale komplikace se objevila s koly vozu. Jejich výroba je
věcí složitou a pouze ve městě je možné je vyrobit. I vyslal jsem posli, aby kola těžká objednali. Ty
potom namontovány budou na korbu, která zde se vyrobí. Také se mi zdálo, že mistři, kteří jsou
v řízení povozu věhlasný byli nejistí, když zvěděli o jaký náklad se jedná a tak, abych měl opravdu
jistotu a umu řidičském vyznačil jsem jim trasu svítícími kameny v terénu náročném a oni , bez
poškození nákladu projeti tuto trasu museli. A obezřetnost moje vyplatila se, bylo jen málo těch,
kteří touto zkouškou prošli.
A jelikož rozednění je nablízku, jdu alespoň na pár hodin dopřáti tělu svému odpočinek.
Daleko horším případem, než je
Jarda Pánek, je pan Michal
Pěkný. Vůbec se neobtěžoval
podat mi nějakou zprávu do
kroniky. Nepomohlo prošení ani
nadávání. A jelikož ani já si
nemůžu všechno pamatovat, neb
nemám hlavu jak pátrací balón,
moc
zajímavostí
se
z této
etapy nedozvíte. Zkusím dát
dohromady pár vět (pokud to
vůbec věty budou) a Ti z Vás,
kteří mají trochu bujnější
fantazii, třeba jako já, si
určitě
dokáží
udělat
svůj
vlastní obrázek o celém dění.
Tak vzhůru do toho!!!
A Tebe, Michale, příště
odstřelím!
Styď se!!

Z této etapy toho vím opravdu málo. Pamatuju si jen, že družstva absolvovala se svými povozy
z předešlé etapy jakousi překážkovou dráhu. Na káře byl vezen ešus naplněný vodou, který
hlídka neměla vyklopit. Bohužel už nevím, jak přesně to probíhalo – jestli po jednotlivcích,
nebo ve dvojicích s tím, že řidič měl zavázané oči a byl navigován svým pomocníkem.
Rozhodující pro hodnocení byl dosažený čas, který se všem hlídkám sčítal a množství
dovezené vody.

Postřehy odjinud – díl třetí
(a občas taky slavíme)
Když se někdo narodí v nesprávné datum a náhodou se to „prokecne“, není prostě úniku. Letos
to byl Michal. Tentokrát to však nebyla jenom již okoukaná nedobrovolná koupel v naší
přehradě. Předcházela bahenní masáž – to aby ta následná koupel nevyzněla tak naprázdno.

Někdy se taky stane, že kuchař onemocní.
Pak vaří, kdo je právě po ruce. A tenhle
pokrm je z kuchyně alchymistů! Chutná
skvěle, ale doufejme, že to přežijeme!

Den šestý
Den klidu a rozjímání byl dnes a bez práce zůstal jsem. I rozhodnul
jsem se, že modlitbou v lese strávím den. Je totiž šábes. A tu potichu jsem se
vydal a bez jediného slova se okolím procházel. Potkal jsem několik přátel,
kteří rozhodli se strávit šábes stejně jako já, ale pouze potichu a nerušeně
jsme okolo sebe prošli a věděli, že je vše v pořádku. Doma pak jsem si
všechny, které jsem viděl pečlivě poznamenal. Příjemný to byl den a ještě na
večer zašel jsem k příteli Koperníkovi a společně jsme azimuty jednotlivých
hvězd a planet určovali.
Shalom, shalom blízcí moji.

Když se řekne „Šábes„, okamžitě se mi vybaví až podezřelé ticho vládnoucí v celém táboře.K
zaslechnutí je jenom mazlivé bublání potoka, ženoucího se kamsi do dáli a jemné třepotání
osikových listů.Mnozí si ani nedokázali představit, že by tady něco jako ticho taky mohlo
existovat. A přece. Právě slavíme svátek zvaný Šábes„. Ale i v tak klidný den bylo zapotřebí
získat další část formule. A jak?
První část cesty vedla do synagogy na návštěvu k rabínovi. Každé družstvo obdrželo pergamen
s jednoduchými znaky, dále družiny dostaly mapu, kde byly zakresleny polohy svatyní.
V každé svatyni pobývala jedna z osobností Rudolfova dvora. Každá z postav vlastnila formuli
pro určitou družinu. Ta musela bez použití slov a zvuků sdělit poselství od Rabína. Šábes je
Šábes. Jestliže se sdělené znaky shodovaly s danou formulí, mohla každá z osobností vydat
formuli družině. Cesta trvala tak dlouho, dokud každá družina nezískala dvě správné formule.
Postup byl ztížen tím, že postavy byly anonymní. V okamžiku, kdy družina dosáhla dvou
správných formulí, směla se vrátit zpět do tábora. V šifře, kterou pak družina dostala bylo
ukryto jménu osobnosti, která správnou formuli vydala.
Rozhodoval čas a byly strhávány body za mluvení.

Heslo
odpoledne:
„Pohoda,
která
nikdy
nekončí“
(samozřejmě pouze
pro vedoucí).

Postřehy odjinud – díl čtvrtý
(když se zařve „BUDÍČEK“)
….tábor tichounce pochrupkává, ptactvo vesele prospěvuje a sluneční paprsky kloužou po ještě
orosených celtách stanů…….

„Budíííííííčéééééék ! Za pět minut nástup na rozcvičku!“ Tak to nám opravdu
chybělo. Vřískot píšťalky a řev vedoucího dne nás vyrve ze sladkého spánku a vrací zpět do
reality. Ze stanů se ozývá nespokojené brblání a za nedlouho už vykukují první rozcuchanci.
Rozcvičky jsme letos pojali jinak než obvykle. Protáhli jsme si nejenom svá po ránu mnohdy
unavená a rozlámaná tělíčka, ale i rozjasnili zatemnělou mysl.
Kdesi v přilehlých lesích se ozývá hlas bubnu a úkolem družstva je najít toto místo co
nejrychleji. Bylo-li družstvo úspěšné, obdrželo jednu z hádanek nebo hlavolamů, kterému bylo
nutno přijít na kloub. Nejrychlejší vyhrává.
Rozcvičky byly jako obvykle bodovány do družstev.
Na následujících několika stránkách si můžete hádanky a hlavolamy prohlédnout a vyzkoušet
si, jak že na tom jste s postřehem a logickým myšlením.

KOLIK čtverců je obsaženo v obrázku
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NAJDETE 5 podstatných jmen v 1. p. č. j.?
Umístění písmen S, K, A vidíte na předloze.
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Tečky je třeba nahradit písmeny tak, aby
vznikla čtveřice podstatných jmen. Pro
čtveřici jsou první dvě písmenka společná.
PŘIJDETE NA TO?

R
.. OR
AVA
LOHA

KOLIK je trojúhelníků v tomto obrazci?

Tři přátelé vyjeli s člunem na jezero. Když
byli asi kilometr od břehu, vystřelil po nich
někdo z kulovnice. Jedině kluk A spatřil dým
z pušky, jen kluk B ulsyšel výstřel a pouze
kluk C viděl kulku, jak nedaleko člunu vnikla
do vody.

V JAKÉM POŘADÍ SE O VÝSTŘELU
DOZVĚDĚLI?

Den sedmý
Dnes bylo po dni odpočinku práce mnoho. Ale protože práce na stavbě
GOLEMA již doznaly dostatečné přípravy, věnoval jsem se dnes pokračování
v díle oživení, tj. formuli kouzelnou hledal jsem a navazoval na slova, která
již mi vnuknuta byla. Jenže vhled do věcí tajemných nepřichází sám od sebe,
nýbrž podpořiti se musí. Proto jsem znovu vyšel ven, nechal se vésti
prozřetelností a náhle jednotlivá místa v mysli mi tanula, jako při mé první
mystické zkušenosti. I říkal jsem si, že vše mi napomáhá ku zdárnému
splnění mého úkolu. Byl jsem tedy na 10 místech a z každého místa
zapamatoval jsem si co viděl jsem ve své mysli. Nevím proč, ale každý obraz
se mi vynořil jako bílá karta na stromě a já jako bych cítil, že zapamatoval
si všechny znaky musím.
Dále byl jsem veden k vodě, ano Vltava to byla a viděl jsem topiti se
další slova v moři malých vlnek, jež s nimi mírně pohupovaly. Dále nechtěl
jsem obtěžovat kolemjdoucí tím, že bych slova lovil z řeky, nýbrž silou vůle
sám jsem si je k břehům přitáhnul. A mnoho jsem se unavil. Leč když dílo
započaté bylo musel jsem. A tu náhle mnoho pyramid v hustém lese stálo a
viděl jsem jak lidé dobývají poklady uvnitř skryté. Ukrutné boje a řev a ryk
rozléhal se po lese, až mrazilo mi z toho v zádech. Už hodně unaven jsem byl
a vyčerpáním, jakoby se opona nade mnou zatáhla a já věděl, že vše, co mi
mělo být tento den svěřeno, již vyjevilo mi svou podobu.
A při cestě domů potkal jsem Jesenia, který mi kdysi vnučku pomohl
léčit a on pozval mě, abych shlédnul šel jeho první v Čechách prováděnou
anatomii. A i když byl jsem hodně unaven, jako vědec a duše otevřená
nenechal jsem si tuto příležitost ujíti.
Potom, když vše proběhlo ( a zajímavé to bylo ), vyrazil jsem domů, kde
ještě teď sedím a píši tento deník…..

Před námi byla jedna z nejdelších částí cesty za Golemem. Do každého družstva byl určen
jeden průvodce z družstva cizího, který obdržel instrukce a absolvoval, ač se značným
handicapem celou cestu se svou novou družinou.
Každá družina obdržela zprávu následujícího znění:
Daleká a přetěžká cesta očekává Vás nyní. Přeji Vám, ať rozum Váš dobrým
pomocníkem Vám jest a zdárně svého cíle dosáhnete. Váš průvodce
v těžkostech pomoci může. Je však hluchý a němý. Jenom heslo, který pouze
jeden z Vás ví a prozraditi ho nesmí, k mluvení a naslouchání probuditi ho může.
Heslo smí pouze z úst zasvěceného vypuštěno býti a to do pravého ucha
průvodce. Zapomenete-li ho, může se stát, že klíč k dalšímu oživování Golema
nenaleznete. Tato pomoc však nebude zadarmo. Pečlivě tedy zvažujte, kdy o
pomoc požádati. Průvodce, ač hluchý a němý, bystrý je velmi. Stalo-li by se, že
tajné heslo ostatním prozrazeno bude, hluchota a oněmění skutečnými se
stanou a Vy tak ztratíte spojence v cestě za vysněným cílem
Nyní navštívíte deset posvátných míst, na nichž deset vzkazů nebo zpráv
naleznete. Pečlivě si tyto zapište a ochraňujte!!!

Postup Váš v této mapě zakreslen jest.
Přeji Vám hodně štěstí a dobrodružství!
Shalom

Úkolem je, navštívit deset míst zakreslených na mapě, rozluštit deset šifer buď bez pomoci
klíče nebo s ním. Klíče ke všem šifrám jsou v rukou průvodce a ten je smí vydat pouze po
vyslovení hesla podle instrukcí od rabína. Hodnotí se čas, splnění úkolů (počet nalezených a
vyluštěných šifer + správné odpovědi k daným úkolům). Trestné minuty jsou udělovány za
nenalezení šifer,nevyluštění, špatnou odpověď a použití klíče.
Správná znění:
1) Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji
nevidíš. (hora)
2) Není ji vidět, není ji cítit, není ji slyšet, nejde ji chytit. Je za hvězdami a pod horami a
vyplňuje prázdné jámy. Byla tu před tím a přijde pak a nakonec Ti vytře zrak. (noc, tma)
3) Ve výši veliké zlaté oko v tváři blankytné.Zítra ani dnes nic mu neunikne. (slunce)
4) Bez hlasu pláče, bez nehtů štípá, bez nohou skáče, bez pysků pípá. (vítr)
5) Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci. Hryže kov i pláty
z ocele, tvrdý kámen na prach semele. (čas)
6) Jsem nepostradatelným elementem pro všechno živé bytí. Mohu mít několik podob.
Dokážu popálit, ať jsem horká nebo studená. (voda)
7) Ráno čtyři nohy má, v poledne pouze o dvou jde, avšak večer o třech se belhá. (člověk)
8) Bez klíče a víka schránka pokladní a přece je zlatý poklad v ní. (vajíčko)
9) Třicet běloušů na rudé líše, napřed žvýkají, potom dupají a pak stojí tiše. (zuby)
10) Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co
nerezaví. (ryba)

V 16. století mělo každé
městečko lázně. Koupání a
mytí těla a hlavy v lázních
bylo
velmi
oblíbené,
cechovní řády ho dokonce
nařizovaly svým členům.

Dokonalejší
poznání
lidského těla umožnila pitva, kterou veřejně provedl v roce 1600 v Praze lékař Jan Jesenský –
Jessenius. Patřil ke všestranným učencům své doby. Studoval v Itálii a Praze, stal se rektorem
další univerzity ve Wittenberku. Byl dvorním lékařem císaře Matyáše. V roce 1671 začal
působit jako rektor Pražského učení, kde rozšířil přednášky o medicínskou problematiku. Za
aktivní účast na českém stavovském povstání byl v roce 1621 popraven na Staroměstském
náměstí.
Propást první veřejnou pitvu v podání nejlepšího lékaře a jeho pomocníka by byl hřích největší.
No, a tak jsme ji samozřejmě nemohli prošvihnout. Podívaná, která se přihlížejícím naskytla
byla opravdu nezapomenutelná….

Vypitvat se dá skutečně
hodně. Nevěřili byste,
jaké zvláštní orgány
dokáže
odborník
v lidském těle najít.

K používaným chirurgickým nástrojům
patřily různé nůžky, nože, háky i
„pušťadla“ na pouštění krve žilou, což byl
obvyklý způsob léčení.

Postřehy odjinud – díl pátý
(i GOLEM musí občas odpočívat)
Etapová hra byla sice hlavní naší náplní, ale nebyla zdaleka jedinou. Během celého pobytu na
Kocourkáči jsme se věn ovali i různým jiným aktivitám.

Jako již tradičně se
družstva
utkala
v rekreačních sportech
(gorodky, soft, ringo,
boccia).

Jednoho dne, tuším, že to
byl čtvrtek, jsme si zahráli
šipkovanou. Cílem byla
Vodice. Cestou jsme, jak
už to bývá, plnili různé
zajímavé úkoly. Jedním
z úkolů bylo vytvoření
mumie a dopravení ji do
tábora. Peťákovi to co by
mumii móóóc slušelo
(možná
víc,
než
normálně).

Den osmý
Dnes později jsem se zbudil, neboť předchozí den mnoho mne unavil.
Hlínu ale pořádně jsem prohnětl a mnoho pomocníků třeba k tomu bylo.
Také jsem se vydal čtvero živlů sehnati a jejich prvky do hlíny vměstnati. To
provedl jsem tak, že vyhledal jsem éterické koule na zemi v okolí mého
bydliště, kteréž ku pomoci mi do cesty elfové – strážci všech živlů do cesty
postavili V barvě jsou tyto - a to za živly země, ohně, vody, vzduchu. Ty poté
rozemlel jsem a do hlíny přidal.
Také mi došly zásoby potravní, takže celé odpoledne strávil jsem
doplňováním proviantu a poprvé jsem usednul k psaní deníku dříve. Ale
náhle uviděl jsem přes vodu světla blikat i začal jsem míti nutkání a
neodolatelný pocit, že světlo mi chce něco sdělit. Tak získal jsem další slova
pro mou kouzelnou formuli.

Lenka, přijde doplnit

Když mistrovo oko do hvězd se zahledí

Vodnář 21. 1. – 19. 2.
Ryby 20. 2. – 20. 3.
Beran 21. 3. – 20. 4.
Býk 21. 4 – 20. 4.
Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Rak 22. 6. – 22. 7.

Lev 23. 7. – 23. 8.
Panna 24. 8. – 23.9.
Váhy 24. 9. – 23. 10.
Štír 24. 10. – 22. 11.
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Neptun přeje drobným hříčkám a
hrátkám. Hrajte si ale potichu, vaši
vedoucí chtějí spát.
Nakrmte dnes nějaké zvířátko
nebo miláčka. Naším miláčkem je
Míša. Nakrmte tedy jeho.

Merkur vám dnes radí, aby jste
se umyli. Občasná hygiena zabrání
obrůstání mechem a po roce by bylo
opět vhodné zjistit co s vámi udělá
voda.
Nebuďte naštvaní, že
nevyhráváte.
Zkuste hledat pozitivní věci i
v posledních místech.
Dnes v noci mějte oči otevřené.
Nekalé živly řadí našimi lesy a
kradou a kradou. Vy pokud neusnete
alespoň zbytečně neprochrápete
další noc.

Nezříkejte se plísně na nohou.
Vypadá pěkně, v chladných dnech
zahřeje a může se zdát zdrojem
penicilinu.
Jedinci narození v půli dubna
pozor! Zhynete do týdne. Ostatní do
měsíce.
Uran přeje dlouhým
procházkám. Nejlépe bude procházet
se po lese s mapou.
Fyzická námaha vám jenom
prospívá. Jděte a vykopejte
vsakovačku nebo naštípejte dříví.
Zkuste něco nového. Třeba
národní tanec dupák. Dupejte hodně
a často a hlavně v místech
potřebných k udusání.
Běhejte rychleji než ostatní.
Budete vyhrávat.
Nelízejte namrzlé trubky.
Přimrzne vám jazyk.

Kdyby jste se včera více šetřily,
dnes je vám líp. V tom vám hvězdy
nepomohou.

Nepřejídejte se. Hrozí vám
žaludeční potíže a Míša se víc nají.

Nespoléhejte na hvězdy . Věřte
vlastním vedoucím. Jsou
spolehlivější.

Zkuste si koupit něco nového
na sebe. Třeba kožich z medvěda
nebo divočáka. A nebo norka, těch je
tu dost.

Dnes se naprocházíte až do
alelůja. Užívejte si to. Civilizaci
dlouho neuvidíte.

Bolí vás vaše nohy? Bolí vás
vaše ruce? Bolí vás celé tělo? Moc
se honíte.

Vážná nehoda zubním
kartáčkem vám znemožní zpívat
vysoké komorní Á

Krátká relaxace jenom přitíží
vaší únavě. Jděte raději o poledním
klidu pracovat.

Máte dojem, že vám práce nejde
od ruky. Nepracujete náhodou
nohama.

Léto přeje vášním a láskám.
Zamilujte si lopatu nebo krumpáč.

Zkuste navrhnout nějaký
neotřelý nápad. Stejně vám ho
zavrhneme.

Dnes nevycházejte ze svých
příbytků. Pokud jste již tak učinili,
skončíte špatně.
Dnes je ideální den pro charitu.
Dejte půlku oběda na Konto Míša.

Planety přejí organizačním
změnám na pracovišti. Přehažte si
bordel na posteli.
Ožijí i ti nejlenivější lvi. Rychlý
sled událostí nenechá nikoho spát.

Nesmějte se! Roztrhnou vám
hubu hákem, do smrti se budete
smát.

Chcete-li udělat vedoucím
radost. Ukliďte jim ve stanu.

Dnes Měsíc koliduje se
Saturnem a to znamená, že se vším
otravujte pouze Pavlu.

Hledáte tajemná a nikdy
nenavštívená zákoutí. Jděte se
podívat k vedoucím do stanu.

V noci se přikurtujte. V noci vás
ukradnou.

Máte v sobě plno výbušné
energie. Choďte často na záchod.

Zjistěte si co znamenají slova
buzola a mapa. V životě se vám to
bude hodit.

Máte v sobě plno výbušné
energie - často se odplyňujte.

Včera Manča kolidovala
s Rumem a tak je lepší ji dnes
nebudit.
Ke každé činnosti přistupujte
s láskou. Láskyplně tedy poštípejte
tu hromadu dříví za kuchyní.
Při rozhovoru s kamarády si
dávejte pozor na ústa. Dlouho jste si
nečistili zuby.
Máte dojem, že vám práce nejde
od ruky. Nebojte, zvyknete si.

Na dnešek si neplánujte nic
důležitého.
Na dnešek si neplánujte nic
důležitého.
Na dnešek si neplánujte nic
důležitého.
Rozhodněte se komu dáte
srdce….. játra, ledviny plíce…..
Chraňte si oči před prudkým
sluncem – vycházejte pouze v noci.

Nastal pravý čas k odstranění
pih a bradavic. Hnípejte se.
Jste ve skvělé fyzické kondici.
Poděkujte nám.
Jste překvapeni svou skvělou
fyzickou kondicí. Nebojte se to
přejde.
Investice do akcií se vyplatí
investujte do vedoucích.
Ještě více ovoce a zeleniny –
chybí vám vitamíny. Maso odevzdejte
u vedoucích.
Hrozící zácpě předejdete
hladem.
Jste choulostivý na ledviny.
Nenechte se do nich kopat.
Jste v dobré kondici což si
takhle vyrazit někam na běžkách
Vaše láska prochází žaludkem.
Míša vás všechny miluje.
Masu se vyhýbejte, tučnému
především.
Pročistěte se špenátem
z kopřiv.
Běžte tam kde není nuda.
Vezměte si k tomu buzolu a mapu.
Bojujete s únavou. Relaxujte
s mapou.
Přízeň planet byste měli využít
k dalekým cílům.

Jezte zeleninu a pijte mléko.
Neškodilo by trochu zhubnout.
Zapracujeme na tom.
Začínejte den pořádnou
rozcvičkou a studenou sprchou.
Trápí vás zdraví. Univerzální
terapií je půst.
Ztuhlou kostru je třeba
protáhnout. Proběhněte se na
zdravém vzduchu.
Propadáte k sklonům
k lenosti.Zeptejte se vedoucích, co s
tím máte dělat.
Dnes vám žádná práce nejde od
ruky. Zkuste pracovat nohama.
Spoléhejte se pouze na sebe.
Nikdo jiný vám nepomůže, zvláště ne
mi.
Ve snu dostanete geniální
nápad. Nikde se s ním nechlubte a
v klidu na něj zapomeňte.
Dnes je vhodný den pro
obdarování nejlepších přátel.
Jiřík chce kajak, Míša jídlo.
S ohledem na vaše ledviny
omezte solení pokrmů. A nebo raději
vůbec nejezte.
Vhodné období pro pleťové
masky a očistné kůry. Kdo se na vás
má dál dívat!
Vyhněte se stísněným
prostorám, nebude vám tam dobře.
Vyběhněte do přírody!

Hrozí vám prochladnutí od
nohou. Choďte a běhejte po rukou!

Táborová kuchyně je vydatná a
výživná.

Hvězdy doporučují návštěvu
senzi(de)bila. O poledňáku skočte za
Jardou.

Chybí vám železo. Jezte hodně
špenátu nebo můžete olizovat
krumpáč či jiné nářadí.

Pluto se blíží k Uranu. Teď je
vhodná doba přestat s kouřením.
Začněte pít!

Po zimě potřebujete načerpat
minerály. Olizujte kamennou sůl.

Buďte šetrní ke svým
hlasivkám a k našim uším. Nemluvte!

Dnes jste vstali špatnou nohou.
Ale nebojte, mi vás z toho
dostaneme!

Pečujte o svojí pokožku. Možná
se vyplatí navštívit solárium. Nebo se
zkuste alespoň umýt.

Lékem na deprese může být
práce. Máte velkou depresi!

Běhání ve vysokých kopřivách
zvýší vaší imunitu. Potřebujete získat
vyšší odolnost.

Nedělejte pokusy se svojí krásou.
Už takhle je to dost hrozný!

Venuše přeje navazování
nových přátelství. Seznámíte se na
dálkovém pochodu.
Všichni ocení váš skvělí šatník.
Zvláště, pokud se konečně
převlečete do něčeho čistého.
Máte tendenci kritizovat
nadřízené. Bacha, jsme větší a
silnější!
Dnes máte výjimečnou kondici.
Zvládnete až tři úkoly najednou.
Dřevo, voda, brambory.
Máte sto chutí na exotické
pokrmy. Nechte si je rychle zajít.

Postřehy odjinud – díl šestý
(to, co podle mého názoru zaslouží kapku víc pozornosti)
Bylo toho strašně moc, ale popisovat všechno by bylo strašně zdlouhavý a já bych u počítače
strávila nejlepší roky svého mládí. A za to mi, promiňte mi tu přímost, NESTOJÍTE !
Tak jenom ve zkratce:

Jednoho večera jsme si
zahráli skvělou bojovku se
jménem „Karavana“ a
musím říct, že se vskutku
povedla, Kdo z vás nezná
tuhle hru tak vám ji teď
trochu přiblížím:
Členové karavany si na
sebe obléknou a připevní
všechno co dům, stan, či
jiný příbytek poskytne.

Poté se karavana vydá
po vyfáborkované trase,
nejlépe lesem, kde se
mohou ostatní (stopaři)
dobře
maskovat
a
schovávat. Stopaři mají
za úkol zapamatovat si
co nejvíce věcí, které
mají členové karavany
na sobě. Nesmí však být
karavanou
spatřeni.
Pokud
je
stopař
karavanou
spatřen,
dostává trestné body.

Den devátý
Už blíží se den, kdy oživení GOLEMA nastane a já začal jsem cítit
chvění uvnitř těla, že věc veliká konečně stane se. Dnes jsme GOLEMA
vytvořili a práce to byla vskutku vzrušující, Když cítil jsem jak z hlíny prosté
dílo obrovské vzniká. A protože vše již připraveno bylo práce šla náramně od
ruky a již brzy odpoledne hotovi jsme byli.
Vyslal jsem také další posli za ostatními rabíny a ti mi poslali další
útržky kouzelné formule a zároveň popřáli mi zdaru při mém díle. Ale
k večeru věc se stala neblahá. Některé slova kouzelné formule mi byla
ukradeny i svolal jsem vojáky, kteří naštěstí zloděje chytili a tak vše dobře
dopadlo.
Večer jsem šel známými astrology, Aby dobu předpověděli, kdy nejlépe
GOLEMA oživiti.

Celoděňák je věc, bez které si náš tábor nedokážeme představit. Přesněji řečeno by nás přímo
šokovalo, kdyby nás naši vedoucí nikam nevyhnali. Z toho by jsme byli opravdu nesví. Letos
nás nechali čekat opravdu dlouho. Na celodeňák jsme vyráželi až na samém konci našeho
vegetění na Kocourkáči. Tentokrát jsme před sebou měli štreky opravdu dlouhé. No a abychom
měli oproti minulým rokům trochu zpestření, mohli jsme tentokrát využívat prostředky
hromadné dopravy. Zkrátka – kousíček vlakem nebo autobusem a zbytek pěkně po svých.
Odhaduji, že poměr to byl tak 1:3 – prostě tak akorát.
No a co by to bylo za celodeňák, kdybychom neplnili různé úkoly. Letos jsme získávali pečetě
různých cechů a dále jsme pak museli přinést nějaký vzácný dar pro Rudolfa II., který měl
velice brzy zavítat mezi své dvořany. No a jak sami víte, Rudolf II. byl milovník umění a tak
uctít ho vhodným darem nebylo vůbec jednoduché.
Ale myslím si, že panovník byl velice spokojen. Všechny jeho družiny se z výpravy vrátily
v pořádku a dary přinesly opravdu skvostné. Nechyběly a ni ty z dalekých exotických krajů.

Fanfáry pro panovníka
Po více než týdnu stráveném ve službách Rudolfa II. konečně nastal den, kdy měli mít všichni
jeho poddaní možnost spatřit tvář tohoto pověstmi opředeného panovníka. Před císařův trůn se
ovšem nesluší přijít s prázdnýma rukama, neboť v vhodně zvolený dar bývá dobrým
prostředkem, jak získat císařovu pozornost a přízeň. Úkolem každé družiny bylo proto během
celodenního výletu získat předměty, jimiž by jeho veličenstvo při audienci uctily. Císař
nakonec skutečně dorazil, dokonce ještě před tím, než se jednotlivé družiny začaly vracet se
své strastiplné pouti. Někteří z mladších poddaných zprvu císaře ani nepoznali a nedůvěřivě se
ptali: „Co je to za cizího chlapa?“ Teprve, když si ho vzali do parády dvorní lazebníci a
garderóbiérky a jeho majestát byl podpořen bohatě zdobeným rouchem a sněhobílým okružím,
poznal i ten největší pochybovač, s kým že má tu čest. Jelikož se nehodí, aby hlava monarchie
chodila po svých, dostavil se císař na slavnostní shromáždění dvora v posledním modelu
značně vratkých nosítek o síle čtyř koní (no možná spíš oslů). Poté, co komoří Lang představil
císaři nejvýše postavené dvořany, pozdravil se Rudolf II. za Langovy asistence s každým
účastníkem audience. Císař všem poddaným poděkoval za dary, ocenil jejich odvahu a
vytrvalost a pozval je na návštěvu své vyhlášené alchymistické kuchyně. Že by už naši dvorní
alchymisté vynalezli tolik očekávaný a vzácný elixír mládí?
Pojďme se přesvědčit……….

Komoří Lang představil císaři nejvýše postavené dvořany

Poté Rudolf II. osobně
pozdravil s každým
účastníkem audience.
Vše probíhalo za
asistence pana komořího
Langa.

Ne nadarmo měla alchymistická dílna svou dobrou pověst široko daleko. tajemství, která
ukrývala střežil císař jako nejvzácnější poklad.

Ne každému bylo přáno nakukovat při práci
alchymistům pod ručku, navíc v přítomnosti
samotného monarchy. Není divu, že celá
produkce brala mnohým dech a vyvolávala
obdiv a rozpaky.

Prvním, kdo podstoupil
omlazovací
proces,tentokrát ještě
bez jedinečného
elixíru, byl všehochtivý
a hamižný komoří
Lang…

A na vlastní kůži zjistil, že chtít o nějaký ten
rok omládnout stojí mnoho sil a člověk musí
přijmout i věci, ke kterým chová nekonečný
odpor. V případě pana Langa to byla
konzumace syrových rajčat.
Nepomohla dokonce ani všestranná podpora
sympatické hraběnky Lenky z Bohatcova.

A jelikož byly našim alchymistům všechny hvězdy a planety nakloněny,jejich výpočty a
vzorce byly víc než přesné a poměr všech ingrediencí tak akorát , podařilo se jim
v hodině dvanácté elixír mládí získat. Tato skutečnost ještě umocnila slavnostní náladu
nejen dvořanů, ale především samotného císaře, který byt elixírem tak uchvácen, že
nechal na jeho počest uspořádat velkolepou hostinu.

Stoly se prohýbaly pod množstvím dobrého
jídla a lahodného vína, vzduchem se nesla
vůně pečených kuřat, selat a dalších
laskomin, které jen může bohatý dvůr
nabídnout. Dvořené zpívali, tančili a
hodovali.

Elixír mládí je něco jako
lék, v malém množství
dělá zázraky, v opačném
případě může způsobit
katastrofu. Přijímat ho lze
pouze z rukou jeho tvůrců,
kteří znají všechna jeho
tajemství a moc…..
Tak tedy: „Na věčné
mládí!!„

List průvodní pro celodenní putování po krajích
českých
PRO CÍSAŘSKOU DRUŽINU ………………………………………..

Najdi ve městě či vesnici řemeslníka příslušného zaměření a podpisem či
razítkem stvrď jeho příslušnost k danému cechu.

kramáři

šmejdíři

kupci

truhláři

řezníci

pekaři

rybáři

ševci

Přines potvrzení, že práci tovaryšskou jsi vykonával a v daném řemesle
žes úspěchů získal.

Jeden svůj výrobek si na cestu vem. Ve městě pak směň jej za dar pro
císaře Rudolfa. Vše zde podrobně zaznamenej.

Též nezapomeň, že kouzelnou formuli k oživení Golema získati musíte.
Někdo však ukradl větší část zaříkávadla a zprávu bezcennou místo toho
vám zanechal. Odhoďte proto tuto na místě určeném a sobě správnou
formuli najděte.

S úctou Váš

Den oživení
Na cestu nejobtížnější jsem se vydal dnes, neboť posledních pár slov do
kouzelné formule a rituál oživení schází. A cítím, že cesta to bude opravdu
složitá a doufám že dnešní den oživiti GOLEMA se podaří. Neboť dnešní den
je zasvěcen zdaru mému vyrazím na cestu a dílo oživení dopíši až z cesty se
vrátím, zkusím ještě tuto noc.

Nastala chvíle, kdy se mělo ukázat, zda pracně získaná formule bude vůbec k něčemu
dobrá a zda všechny pověsti o Golemovi nejsou jen legendou. Jakmile se sešeřilo, celý
tábor se včetně několika lazarů na nosítkách odebral ke skalám, kde se v kruhu svíček
proti černému valu rýsovala mezi kmeny stromů nejasná silueta mohutného těla. Když
všichni zaujali místa, obřadu oživení Golema se ujal ten nejpovolanější, Rabi Löw. Pod
jeho vedením odříkal dav táborníků tajnou formuli a Rabi Löw vložil šém do důlku na
Golemově čele. V prvním okamžiku se nestalo nic, takže někteří možná začali
pochybovat o úspěchu celé akce.

Vzápětí se však z Golemových očí počala šířit
sílící modrá záře, neklamný to jev, že mýtická
bytost se probouzí k životu.. Už nebylo pochyb,
Golem se probudil. Jeho oči svítily ohněm, který se
po dlouhých staletích opět rozhořel v jeho nitru, a
jeho hlava se se sykotem zahalila do oblaku
dýmu……

Součástí každé etapy bylo získávání části formule k oživení Golema. Většinou to bylo formou
drobné hříčky nebo krátkého závodu ať už ve dne nebo v noci. Jedním takovým krátkým
závodem byl i malý noční „orienťáček„. Pomocníkem však nebyla žádná mapa ani buzola, ale
obrázky, na kterých bylo zakresleno místo, kde se formule nachází, úkolem bylo místo najít a
získat tak formuli. No a protože obrázky byly opravdu vyvedené, taky vám je přikládám,
abyste se mohli pokochat.

Ještě bych mohla vyzdvihnout Peťáka a Slabocha. Právě oni tento závod připravovali. Jsou
sice trochu nespolehliví, ale kreslit umí. No a když na ně člověk pořádně klekne dokážou i
něco plnohodnotného vymyslet a někdy to zvládnou i včas!!

Postřehy odjinud – díl sedmý
( co se mi nikam nevešlo)
Naši chrabří šlechtici…….

…a jejich silné
hraběnky a
komtesy.

Každý den jsme zahajovali a vítali slavnostním nástupem celého dvora. No a jak už to tak u
takového dvora bývá, všichni se předháněli ve svých róbách, neb každý chtěl dvoru ukázat
svou vznešenost a bohatství. Róby to byly opravdu skvostné a všem to moc slušelo.

Při každém nástupu se vzdávala pocta těm nejlepším a nejudatnějším dvořanů, kteří se
předchozí den něčím blýskli (především ve sportovních výkonech) a tito pak byli před celým
dvorem komořím Langem, který nesměl nikde chybět, náležitě vyznamenáni.

Jiřík občas moc pije a potom nestihne doběhnout
do lesíka na latrínu. A nebo taky běží moc rychle
a občas zapomene, že mezi latrínových hájkem a
táborem je poměrně vodnatý potok. V obou
případech to dopadne takto.

No a protože taky hodně běháme, musíme
posilovat naše končetiny. Leg press zatím na
Kocourkáči nemáme, tak jsme si ho sami
vymysleli. A jde to, jenom Peťák by mohl pár
kil přibrat….!

KONČÍME !!!
Loučí se s Vámi dvůr Rudolfa II.

Tak AHOJ za rok !!

Císařský dekret
pro ………………………………………………………………
Císař RUDOLF II. uděluje tento dekret za
úspěchy při oživování Golema a záslužnou
práci na dvoře císařském
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TATO POŽEHNANÁ HODINA, SHALOM, VYZÝVÁM SÍLY
MAGICKÉ, ALGA, AGLA, AGLA, ABY DÍLO ZDÁRNÉ BYLO A
Z PROPASTI ZEMĚ, AŽ VYRVE SE KOŘEN MANDRAGORY, AŽ
KÁMEN DO VODY PADNE,  A PES ZDÁLI ZAVYJE  TAK JÁ
GOLEME TOBĚ ŽIVOT VDECHUJI.
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