Á ram samsam, á ram samsam…
I tenhle rok jsme se sešli na Kocourkáči, abychom zde strávili několik dnů plných
zábavy, smíchu, sportu a různých zážitků. Letos se údolíčko nedaleko Pojbuk proměnilo
na několik dní v Údolí králů. A všichni jsme se vydali do nitra pyramid…

A kde že jsme vzali účastníky letošního tábora? Povolali jsme si obchodníky
s otroky.V držbě pak bylo čtyřmi veleknězi odkoupeno celkem 38 otroků. Zlaté i stříbrné
kroužky jen cinkali! Jednotliví veleknězi do svých služeb získali 9 – 10 otroků. Jednotlivé
skupiny byly pak nazvány dle významných bohů starého Egypta.

ANUBIS Péťa

SACHMET Kamča ESET Petra

HOR Vlasta

Kott Jakub
Tůma Petr
Nováková Verča
Kofroňová Terka
Stibalová Lenka
Peřinová Petra
Peňázová Andrea
Vítková Kamila
Vančurová Terka
Rozsypalová Terka

Ziegler Zdeněk
Peterková Anička
Ježek Martin
Strouhal Dan
Klika Jindra
Schwarzová Pavlína
Průchová Verča
Matulová Lucka
Peterková Eliška
Nováková Eliška

Průcha Dominik
Kašíková Petra
Svoboda Honza
Šmídek Pavel
Vančurová Jana
Kofroňová Markéta
Zděnovcová Domča
Nováková Markéta
Slunečková Eliška

Ziegler Martin
Pospíšil Matěj
Jandáčková Kačka
Novotná Terka
Novotná Zuzka
Pastyříková Žanda
Veselá Bára
Graulíková Soňa
Graulíková Denisa
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První večer proběhl táborák a ke svému lidu také promluvil faraón se svou
manželkou. Jejich království je postiženo zlou kletbou v podobě zlé mumie. Od vědmy se
dověděli, co dělat pro to, aby se této kletby zbavili. Pomoc všech veleknězů i jejich družin
bude prý nezbytná. Ale aby nedošlo k velkým ztrátám, mumie je opravdu nebezpečná,
musel si každý, zatím ještě otrok, obstarat BANGIRAI – ochranu proti zlé mumii. Ten
večer při projevu faraóna se mumie zjevila poprvé…
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Čtvrtek 4. 8. 2005

Probudili jsme se po dlouhé studené noci, kdy i hlídka byla zřejmě tak prochladlá,
že musela neustále nahlas mluvit, aby ji nepřimrzly čelisti k sobě. Následovalo vysvětlení
rozcvičky, která se bude každý den opakovat. Všichni si s veleknězem Vlastou prošli
stanoviště, kde budou každý den hroši, dromedáři, ryby a krokodýli. Před ranním
nástupem bylo ještě nutno zkontrolovat plnění povinností otroků. Šlo se tedy zjistit, zda
mají uklizeno ve stanech. (Aby jste tomu dobře rozuměli – i z pozice otroka se mohl člověk
dostat, ale v každé nové “pozici“ musel plnit určitou povinnost, která dané pozici
příslušela. Otrok musel mít naklizeno ve stanu a pokud se člověk díky vydobytým
bodům v různých soutěžích dostal např. do pozice velbloudář, musel mít každé ráno
přichystanou vodu a trávu pro své velbloudy.)
Pozice: otrok
velbloudář
válečník
?
?
písař

Dopoledne se získávalo písmo. Nejprve se museli všechna družstva naučit
rýmovačky, ve kterých byla zakomponována jména bohů. Posléze svoji dobrou paměť
ukázali faraónovi, a ten jim za odměnu poskytl egyptskou abecedu.
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Následovalo šití obrázků na trička, aby bylo poznat, k jakému veleknězi otroci
patří, a také se zdobili získané bangiraie.

Po vydatné přesličkové omáčce si všichni odpočinuli. Aktivní část odpoledne byla
započata zkouškou rozcvičky a svačinou. Pak si faraón prověřil své otroky z fyzického
hlediska: běhalo se, skákalo, házelo se polenem a šplhalo. Večer jsme si zapěli egyptské
písně a vypálili si na bangiraie znaky družstev.

Vypalování znaků.

Pavla s Esíkem měli ještě v plánu stavbu pyramidy, a tak se sháněli vhodné
materiály. Nakonec všichni usnuli spánkem našeho sparvedlivého faraóna.
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Pátek 5. 8. 2005
Člověče, nezlob se!: pravila ráno Pavla, a tak se i stalo. Oblíbená hra ve většině
domácností se ukázala výborná i pro kocourkovské podmínky. V lese se vybudovaly čtyři
domečky a obíhací kolečko a už se házelo kostkou hlava nehlava. Děti štěstěny si hodily
napřed šestku, aby mohly být nasazeny, a pak hned jedničku, to znamenalo, že musely
oběhnout pouze jedno kolečko. Ty méně šťastní si hodili dvakrát šest či šest a pět (No,
hádejte, kdo to asi tak mohl býtJ. Lepší bylo nechat se vyhodit a zkusit své štěstí znovu.)
⇐ Jedno či pět koleček?

Před startem.⇒

V tento den jsme také měli mezi sebou některé oslavence. A jak už je
kocourkovskou tradicí, čekala je koupel v místním toku potoku. Bohužel se tyto radostné
okamžiky změnili ve smutné, neboť jedna z oslavenkyň skočila do vody a pochroumala si
nohu. Jak jsme se pak dozvěděli v nemocnici, noha byla bohužel zlomenáL.

Zraněná Anička a její nosítka.
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Odpoledne nás čekala vycházka, ale nebylo to obyčejná vycházka… Celé družstvo
bylo svázané a navíc nesli ešus s vodou, který museli do cíle přinést co nejvíc plný. A
zkuste si nést takový ešus, když máte přivázané ruce k někomu jinému! Po cestě se také
plnili úkoly, typu naučte se básničku, spočítejte, kolik svršků máte na sobě apod.

Před vycházkou se všichni
usmívali…nevěděli totiž , co je čeká.

Večer jsme si zašli k lodi za kulturou. Hrálo se divadlo. Na programu byly báje a
pověsti ze starého Egypta.

No a po kulturním večeru se šlo spát a spát a spát.
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Sobota 6. 8. 2005
Jako vždy nás probudila píšťalka ohlašující budíček. Pak jsme se rozběhli na naše
stanoviště, abychom přinesli největší kořist pro bohy. Následovala ranní hygiena a
vysloužená odměna – snídaně. Dopolední program zněl podle harmonogramu RS. Mnozí
neznalí by za touto zkratkou hledali různé záludnosti, ale ve skutečnosti se jednalo o
všemi oblíbené rekreační sporty. Byli jsme rozděleni na mladší a starší. Mladší hráli kubb a
přehazovanou. Byla to velká sranda. Starší zase korfball a kubb.

Korfball a kubb
Mezitím proběhla svačina. Po vydatném obědě jsme šli do nedalekých Pojbuk. Tam
jsme se shromáždili u fotbalového hřiště a zahráli si pár malých soutěží. Potom se začali
konat soutěže nejen pro nás, ale i pro místní děti. Byly tam např. chůze na chůdách,
skákání v pytlích a další hry.

Hopsa, hejsa do Brandejsa…
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Za splněné soutěže jsme dostali Pojbucké dolary. Poté jsme si mohli zakoupit
sladkosti. Také proběhla taneční soutěž pro děti. A celí nadšení jsme se vraceli do Egypta.

Po návratu jsme oddychli a šli jsme hrát
diskoball.

A konečně jídlo – večeře! Po večeři jsme měli chvilku volného času. Pak se hrálo
divadlo a bojovka a bojovka! Po bojovce jsme všichni usnuli. A takto proběhl namáhavý,
ale krásný denJ!!!
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Neděle 7. 8. 2005
Den začal pro starší část obyvatel Egypta už velmi brzy ráno. O páté hodině se
začali postupně budit a čekalo je prozkoumávání okolí ve formě
orientačního běhu. Počasí nám velmi „přálo“, a tak se první
závodníci vydali na trať. Ač to podle mluvy závodníků
vypadalo, že se nikdo nevrátí na snídani, byli téměř všichni
v čase snídaně přítomni.

Dopoledne se pak učilo, jak zacházet s buzolou a vše se záhy začalo ověřovat
v praxi. Ale to počasí! V době záplav není radno vylézat z příbytku. Po svačině nám
velekněz Péťa sdělil něco málo o vojácích a válkách v Egyptě. Jako hříčku jsme si
vyzkoušeli běh s beranidlem.

Úkolem družstva bylo proběhnout
beranidlem od stromu s číslem 1
postupně až ke stromu číslo 10.

Odpoledne jsme si zahráli bojovku na motivy válek v Egyptě. Bojovka byla opět
podkreslena mírným deštěm. Večer se večeřelo, sušily se boty a hrálo se divadlo.

Dnešní divadlo si pro nás
připravilo družstvo ESET.
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Pak nám ještě Pavel s Markétkou zahráli na hudební nástroje a zkusili jsme si zazpívat
tradiční egyptskou píseň Ramsamsam.

Na dobrou noc jsme si přečetli deník a šli jsme se zahřát do spacáků.

PS: Ještě jedna důležitá událost se stala tento den. Vlastík sepsal svůj testament, kde
nám odkázal mnoho věcí.Takže, kdybyste náhodou nevěděli, co případně zdědíte,
mrkněte na nějJ.
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Pondělí 8. 8. 2005
Dnešní dopoledne bylo ve znamení oddychovém. Hrála se šipkovaná. Při téhle hře
se nikdo nemůže umočit, nikdo se nemůže ušpinit a ještě se u ní zahřejete, když je takové
počasí, jako jsme měli my. Jedním z úkolů také bylo, donést Pavle květinu.

No, některé děti jsou velmi praktické a Pavle
přinesli rovnou trochu obilíJ.

Po obědě a poledním klidu přišel na řadu drobný zákusek. Jednotlivá družstva
pekli faraónovy koule. Aby jim byly
vydány suroviny, museli napřed
zazpívat Sfinze.

Recept to byl věru dobrý.
Hodnotila se ale nejen chuť, ale i vzhled,
konzistence atd. Někteří spíše ujídali, než
pomáhali s přípravou…J
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Odpoledne jsme si zalovili ryby v Nilu. Vlasta pro nás měl přichystanou bojovku a lá
rybolov.

No a protože nás další den čekal celodenní výlet, zalezli jsme všichni brzo do spacáků a
nabírali síly.
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Úterý 9. 8. 2005 - celodeňák
Ráno jsme vstávali opravdu brzy. Museli jsme stihnout autobus, který nás dovezl
do Tábora. Tam jsme přesedlali na vlak a dojeli až do Soběslavi.

Přepočítavalo se a špekulovalo se, co že to pro nás ti vedoucí asi letos přichystali!
V Soběslavi si všichni nakoupili sladkosti, slanosti, švejžužosti a tak podobně, aby
cesta lépe ubíhala. A pak už jsme se konečně dozvěděli, co nás čeká.
Budeme se plavit po ŘECE BOHů!
Jako první se do boje s vlnami této posvátné řeky pustila dvě družstva. Ale ještě před tím
museli projít výcvikem, jak se na lodi chovat, jak držet pádlo, naučit se plnit pokyny
kapitána lodi a samozřejmě, jak si správně nasadit plovací vestu.

První skupina k plavbě připravena, a to sice pod vedením těch nejhezčích a
nejchytřejších…J, …………………………………………………………………………………
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…………………………...že Vlasto?…J

Takže nasedat a ahóóóój!

Druhá skupina se zatím přepravovala po svých po souši a bodem střetu byl oběd –
výborná gulášová polévka s rohlíkem. Zde se družstva vyměnila. Druhá skupina
pokračovala po vodě a první po souši. Cíl nám zatím nebyl známý.

Mňam, mňam.
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Po cestě obě skupiny plnily úkoly. Ta na lodi, poznávala místa, která měla na
fotografiích dopředu nafocená. Druhá, suchozemská skupina, měla za úkol zjistit přesné
obsazení lodí tak, aby je nikdo z lodi nezpozoroval.

A ještě jeden pěkný
jinoch.
Znám jednu dívku, ta
má dukáty, má
dukáty…J

A opět příprava na suchu a druhá skupina na vodě!
Po dlouhém putování jsme se pomalu blížili k cíli. Už bylo jasné, kde přečkáme
dnešní noc. Lodě zakotvili, některé se skoro vyklopili, odnesli jsme pádla (teda Péťa
odnesl pádlaJ) a…
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…ubytovali jsme se v chatičkách.

Naším cílem totiž byl tábor
v Doubí. Samozřejmě tu zrovna byly na
táboře i jiné děti, takže jsme si s nimi
zasoutěžili ve fotbale a přehazce.

A večer jsme měli další překvapení. Přijeli za námi pánové z hvězdárny a koukali
jsme se na hvězdy a měsíc, a také jsme měli krásnou přednášku s prezentací právě o
hvězdách. Bohužel únava, teplo a tma při prezentaci udělali své, a tak mnoho posluchačů
pospávalo.

Proto se šlo potom rychle spát. A tak skončil náš celodenní, krásný,
překvapující, dobrodružný, dlouhý, neočekávaný, ohromující, zábavný a veselý výlet.
Takže dobrou noc!
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Středa 10. 8. 2005
Ráno jsme se ještě u našich hostitelů nasnídali, no a pak jsme nasedli do autobusu a
jeli zpět na Kocourkáč. Tam jsme dohráli lístečkovou bojovku. Vlasta měl tohle dopoledne
speciální úlohu. Kluci měli ve stanu takový nepořádek, že nemohli najít některé věci, proto
Vlasta musel dohlížet na úklid.J

Odpoledne bylo ve znamení ručních prací. Malovalo se na hrnečky, na trička,
vyráběli se šperky a byla zde také dílna, kde se vyráběli věci z hlíny a malovali se pohledy.
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Večer se ještě hrálo divadlo a vyprávěli se zážitky z celodenního výletu. No a v noci na
táborníky čekala cesta pro masku. Tu však museli sejmout zlé mumii.

A to byl konec pocelodeňákového dne.
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Čtvrtek 11. 8. 2006
Čtvrtek byl ve stylu příprav. A to sice příprav mrtvého na cestu. Je všeobecně
známo, že ve starém Egyptě se mrtví mumifikovali. To spočívalo ve vyndání vnitřností,
které se umístili zvlášť do nádob a poté se celé tělo nabalzámovalo a zabalilo do obvazů.
Tak jsme i my zhlédli podobnou „přípravu“.

Teoretická příprava……………………………..nástroje……………………………..

………………………………………a jde se na to…
A abychom se také odpoutali od
světa mrtvých, zahráli jsme si
odpoledne živé koše. Bahýnko bylo
pěkně uleželé.

No a než jsme se umyli, tak byl večer
šlo se spát.

a
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Pátek 12. 8. 2006
Velmi významný den byl na našem táboře právě tento, neboť mělo dojít ke spálení
mumie. Pro tento obřad si každé družstvo připravilo kopii mumie. Všechny byly opravdu
pěkné a měly nápad. Důležité bylo nasadit této vyrobené mumii masku, kterou družstvo
získalo od mumie pravé o středeční noci.
Z této fotky lze lehce rozpoznat, čí je
to družstvoJ

Při každém z rituálů se do ohně hodil kousek masa z mumie a tím došlo k jejímu
zničení. V tento významný den ve starém kocourkovském Egyptě jsme se pak všichni
s kopiemi mumií vyfotili. Každé
družstvo se svojí.

Horové s veleknězem Vlastou

Anubisové s veleknězem Péťou
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Eseti s velekněžkou Petrou

Sachmeti s velekněžkou Kamčou

Odpoledne pak probíhali přípravy na poslední večer v Pojbukách. Tam jsme tancovali,
soutěžili, jedli a bavili se.

To se to panečku večer spalo s plným
bříškem, unavení…
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Sobota 13. 8. 2005
Nastal den poslední, tedy den
vyhlašování, uklízení, loučení a odjezdu.

A kdo že za celý
tábor
může?
Přece:
Vlasta,
Jana,
Petra,
Kamča, Radka i Gábinka,
Evička, Milan, Péťa,
Jirka, Eso a hlavně naše
PavlínkaJ. (hele, ono se
to trochu rýmuje)

Takže za rok nazdar čau, ahoj a nashledanou!
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