
Projekt Vzhůru na zájezd! Cílová destinace: starověký Egypt (20. 3. – 7. 4. 2017) 

Když jsme se vrátili po jarních prázdninách zalitých sluncem, probudily se v nás ptačí pudy a 

náhle jsme pocítili volání teplých krajů. Museli jsme prostě vycestovat. Hned a bez odkladu! Jako 

první, nejjednodušší a ekonomicky nejméně náročná připadala v úvahu stará známá varianta „prstem 

po mapě“. To se nám však zdálo málo napínavé, a tak jsme zvolili něco originálnějšího. Což takhle 

zaletět si zcela bez nákladů třeba do Egypta? Protože jsme však tušili, že našim požadavkům nebude 

vyhovovat žádná z tuzemských cestovních kanceláří (neboť žádná z nich nedává na dluh a družinové 

peníze bohužel nejsou oficiálně uznanou a akceptovanou měnou), byli jsme nuceni založit vlastní 

kancelář. Rozdělili jsme se tedy se na 2 pracovní týmy - každý představoval jednu cestovní kancelář, 

která měla za úkol (pod vedením svého vedoucího pracovníka) vytvořit katalog zájezdů do Egypta... 

 Abychom věděli, do čeho jdeme, museli jsme se ještě před zahájením seznámit s naší cílovou 

destinací. A tak jsme si pověděli základní údaje o Egyptě a zhlédli jsme velmi zajímavé video přímo 

od moře. Pak následovala několikadenní práce na katalogu, který měl sice obsahovat pouze jeden 

hotel, ale samozřejmě musel splňovat spoustu obvyklých náležitostí, jako jsou informace o poloze 

hotelu, vybavení, vzdálenost od moře atd. A samozřejmě fotky (v našem případě kreslené obrázky – 

ruční práce se cení!). Nakonec jsme připravili letenky, a když bylo vše hotovo, čekalo nás malé 

školení. Nejprve jsme si promítli video z paluby nejmenovaného letadla, poté následoval krátký 

příspěvek, který nás provedl pražským letištěm, a nakonec nás čekalo animované a velmi vtipné 

instruktážní video používané na palubách ČSA. Když jsme se cítili dostatečně proškoleni, začali jsme 

se chystat na let. Každá skupina si rozdělila role – kapitán, piloti, letušky, zaměstnanci letiště 

(kontrola pasů, odbavení zavazadel, nosiči zavazadel, kontrola letenek před vstupem do letadla atd.). 

Těsně před letem každý vyplnil svůj pas a obdržel letenku. První skupina vezla své pasažéry (tedy 

členy druhé skupiny) v pondělí 27. 3., ve středu se role obrátily.  

 Oba naše lety byly vesměs dobrodružné. Začaly poměrně hladkým odletem, během cesty se 

letušky vzorně staraly o cestující, ukázaly jim všechny důležité součásti letadla (hlavně toaletu a 

nouzové východy), seznámili je s pravděpodobným průběhem letu a s možnými riziky (jako jsou 

trubulence či dokonce ztroskotání) a názorně ukázaly fungování záchranných vest a dýchací masek.  

Hlášky typu „Nebojte se, pokud ztroskotáme, upozorníme vás předem.“ nebo „Při pádu letadla do 

moře si najděte malý ostrov a zabydlete se na něm.“ nenechaly nikoho na pochybách, že posádku tvoří 

opravdoví profesionálové, kteří rozumějí své věci. A tak, přestože jsme absolvovali několik turbulencí 

a nenadálých letových potíží (pravděpodobně díky pánovi, který odmítl vypnout svá četná 

elektronická zařízení), nakonec jsme oba lety ustáli ve zdraví.  

 Konečně jsme se ocitli v Egyptě! Domorodci byli zjevně velmi činorodí, neboť hned navlékli 

dobové kostýmy. Jeden z místních dokonce přišel v převleku faraona. Jenže... Jediné poplácání 

faraona po zádech nás přesvědčilo o tom, že se pravděpodobně nejedná o průvod kostýmů (jen tak tak 

jsme unikli krutému trestu). Jediným možným vysvětlením, které se nabízelo, bylo, že jsme proletěli 

červí dírou a ocitli se v Egyptě za dob faraonů, tedy zhruba před 3 000 lety. Nevadí, alespoň poznáme 

krásný život starých Egypťanů ...   

 Na začátku našeho druhého egyptského týdne jsme se tedy museli zahloubat do knih a 

časopisů a byli jsme nuceni zhlédnout mnohá videa, abychom se dozvěděli něco o životě tehdejších 

Egypťanů. A při našem studiu jsme odkryli mnoho zajímavostí (pokud Vás egyptská historie 

nezajímá, prosím přeskočte tento odstavec). Zjistili jsme, že nejvyšším vládcem Egypta byl faraon, 



který si během svého života, kromě krásného a přepychového chrámu, nechal postavit i vlastní hrobku 

(což zní možná poněkud podivně, ale je to důkaz toho, že faraoni byli osoby předvídavé a mysleli na 

zadní vrátka). Hrobky faraonů se nazývaly pyramidy a byly velkým bludištěm vytvořeným tak, aby se 

případní lupiči ztratili dříve, než se dostanou k pohřební komoře s faraonovou rakví a mnoha 

drahocennými předměty, jako jsou sošky, šperky nebo zbraně. Těla faraonů bylo potřeba po smrti 

zachovat v dobrém stavu, neboť Egypťané věřili v posmrtný život v podsvětí. Proto byla těla očištěna, 

nabalzamována, zabalena do plátěných obvazů a uložena do rakve zvané sarkofág... Pokud jde o život 

prostých Egypťanů, nebylo o co stát. Rolníci museli tvrdě pracovat, jak na vlastních pozemcích, tak na 

stavbě pyramidy. A pokud rolníkům nevyhovovali pracovní podmínky? Jednoduše stávkovali. Ve 

starém Egyptě zaznamenali první stávku rolníků v historii (a byla úspěšná – rolníci si vymohli 

zlepšení podmínek). Obyčejní lidé žili v jednoduchých chatrčích, naproti tomu písaři nebo vezíři si 

užívali luxusního ubytování v palácích a chrámech. Nejhorší postavení mezi obyčejnými občany měly 

zřejmě ženy, které nebyly ani na úrovni dobytka… Pokud jde o módu, staří Egypťané zřejmě razili 

heslo, že v jednoduchosti je krása – většinou se oblékali do jednoduchých plátěných oděvů, nicméně 

ženy se rády strojily, zdobily a malovaly – používaly různé přírodní barvy na oči nebo rty a zdobily se 

šperky. Důležitou roli v životě tehdejších Egypťanů hrály boty. Faraoni si svých bot vážili tolik, že je 

raději nenosili (pokud museli někam jít pěšky, chodili raději bosí - předali svoje boty nosičům, kteří je 

donesli na dané místo, kde si je faraoni opět nazuli). Pokud jde o oděv faraonů, skládal se z mnoha 

součástí, jako je čepice, bohatě zdobený náhrdelník, berla nebo ocas (). Z důvodu velkého horka si 

Egypťané holili vlasy a při slavnostních příležitostech nosili paruky, na které umísťovali bílý kužel 

vyrobený z vosku a vonných silic. Kužel postupně odtával, uvolňoval vůni a fungoval tak jako jakýsi 

předchůdce parfému… Egypťané věřili v Bohy a uctívali také mnohá zvířata – hlavně kočky, býky, 

sokoly nebo dokonce krokodýly (kteří tvořili určitou výjimku mezi posvátnými zvířaty - Egypťané se 

krokodýlů obávali a pokud se s krokodýlem nedejbože setkali a utkali, nepovažovalo se případné 

usmrcení tohoto posvátného tvora za hřích)… Staří Egypťané byli, díky teplému a mírnému klimatu, 

poměrně vyspělou civilizací – zatímco na našem území žili v této době lidé v jeskyních a živili se 

lovem a sběrem, na území Egypta byli lidé na mnohem vyšší úrovni a zaznamenali pokrok téměř ve 

všech oblastech – bydlení, hygiena, lékařství, písmo, umění atd.. Ve starém Egyptě byli mnozí lidé 

vzdělaní – uměli číst a psát. Měli vlastní písmo nazvané hieroglyfy, které se skládalo z obrázků a 

symbolů a mohlo se psát a číst zprava i zleva, vodorovně i svisle… Lékařství bylo v Egyptě na dobré 

úrovni, tehdejší lékaři byli dokonce úspěšní v mnoha operacích, přesto však neměli tak účinné léky a 

lidé proto umírali na dnes poměrně banální a běžné nemoci či úrazy (například nejznámější faraon 

Tutanchamon zemřel ve věku 18 let pravděpodobně na otevřenou zlomeninu nohy). V jedné oblasti 

však Egypťané příliš velkých pokroků nedosáhli, a to v zubním lékařství. Proto byli nuceni vyřešit 

alespoň problém se zápachem z úst – tak spatřily světlo světa větrové bonbony. Co se týče zábavy, 

Egypťané vynalezli některé dnes dobře známé hry – například oblíbený bowling... 

 Když už jsme se tedy ocitli ve starověkém Egyptě, bylo třeba trošku se přizpůsobit (abychom 

nebyli tak nápadní). Člověk v džínách s mobilem u ucha nebyl totiž před 3 000 lety zrovna častý jev.  

A tak si obě skupiny nejprve zvolili svého faraona (i když přímá volba faraona byla v tehdejší době 

mírně řečeno nestandardní). Faraoni pak jmenovali vezíry, písaře a vrchní stavitele pyramid. Naše 2 

skupiny tedy představovaly 2 staroegyptské společnosti a byly připraveny otestovat svoje nově nabyté 

znalosti. Každá skupina čítala 1 faraona, několik vrchních stavitelů pyramid a velkou spoustu písařů. 

Toť naše dvě společnosti, ve kterých nebylo rolníků, neboť, jak jsme se dočetli v jedné chytré knize, 

pokud už musíte žít ve starověkém Egyptě, hleďte se narodit jako něco jiného než rolník... Písaři v naší 



společnosti jednoznačně převažovali, přestože ve starověkém Egyptě jich bylo spíše poskrovnu 

(takový písař byl totiž osobou velmi vzdělanou a vzdělání bylo výsadou jen některých vyvolených). A 

tak, když jsme přistoupili k 1. úkolu, který každému členovi společnosti ukládal napsat na svitek 

papíru svoje jméno, klepali si soutěžící na hlavu. Nic jednoduššího už tam neměli? Měli! Což takhle 

napsat svoje jméno pomocí egyptských hieroglyfů? Hračka, ne? Jakožto vzdělaní Egypťané jsme se s 

tím sice nakonec poprali, ale byl to boj nadmíru vysilující a velmi, velmi dlouhý (zkuste si třeba místo 

našeho písmene A v rychlosti nakreslit supa :)). A tak jsme díky této disciplíně poznali, že být písařem 

také není žádný med. Následující soutěž nám ale šla o poznání lépe, neboť nevyžadovala kreslení 

žádných zapeklitých znaků. Každá ze skupin měla za úkol získat 7 svitků, rozbalit je a rozluštit slovo 

napsané na každém svitku pomocí hieroglyfů. Z vyluštěných slov jsme pak složili otázku a pokusili se 

na ni odpovědět...  

 Další den jsme začali pozvolna. Nejprve nás čekala detektivní práce – obě skupiny měly za 

úkol přečíst si komixový příběh odehrávající se ve starém Egyptě a snažit se přijít na to, kde se 

nachází faraonovy ztracené vousy. To se nám vcelku hravě podařilo. A tak jsme se vrhli na malý 

staroegyptský kvíz, v němž jsme procvičili naše znalosti. A nakonec nás čekala rychlá soutěž ve 

stavbě pyramidy, ve které jsme se opravdu činili, neboť to, co velkým staroegyptským stavitelům 

trvalo téměř 20 let, stihl každý z nás za méně než 20 vteřin... 

Poslední den našeho třítýdenního výletu do Egypta se nesl v odpočinkovém duchu. Hlavním 

tahákem bylo vyvrcholení soutěže Obleč svého faraona, ve které měly obě skupiny za úkol shromáždit 

co nejvíce svršků pro svého faraona. Nakonec nebylo třeba dlouze dumat nad vítězem, protože jedna 

ze skupin se nejspíš rozhodla ponechat svého faraona tak, jak ho stvořil bůh Re. Ve druhé skupině vše 

obstarali bratři Suchánovi, kteří vytvořili naprosto luxusní faraonský oděv vyladěný dle tradičních 

faraonských trendů… Když jsme tedy uvítali jeho výsost faraona Oskaria ve vší jeho parádě, pustili 

jsme se do faraonské hostiny, během níž proběhla degustace některých pochoutek ze staroegyptské 

kuchyně (např. tradiční chléb nebo cukroví). Celou naši hostinu jsme zakončili testováním zábavné 

staroegyptské hry s názvem Alquerque, která se až nápadně podobá naší Dámě. .. 

 Po třech týdnech pobytu v Egyptě jsme se jako zázrakem vrátili zpět domů, do naší obyčejné 

české krajiny, bez pyramid a hromad písku, s průměrnou roční teplotou pohybující se mezi krásnými 5 

až 10 stupni Celsia. Byli jsme unaveni, ale obohaceni o nové poznatky a zážitky. Náš výlet do Egypta 

byl dobrodružnější, než jsme očekávali. Zkrátka, taková MALÁ ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ ... 

 

 

  

 

 

 



 

 



 

Vytváříme katalogy 

 



 

 

 



 

 



 

Katalog 1. týmu (Mumie) 

 



 

 



 

 

 



 

Katalog 2. týmu (Faraoni) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



1. let – pondělí 27. 3. (posádka: Faraoni???) 

 

 



Práce letušek  

 

 

 

 



Turbulence 

 

 

 

 

 



2. let – středa 29. 3. (posádka: Mumie) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Volíme faraony  

 

 

 



Píšeme svoje jméno pomocí hieroglyfů, kreslíme sami sebe a inspirujeme se staroegyptskými 

obrázky  

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



Soutěž Tajné svitky (luštíme otázky zašifrované v hieroglyfech) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Sledujeme animovaný seriál Tutenstein a dokument Byl jednou jeden člověk (Úrodná údolí) 

 

 

 

 

 

 

 



Luštíme faraonskou detektivku 

 

 



 

 

 

 

 



Staroegyptský kvíz 

 

 

 

 

 



Soutěž ve stavění pyramidy 

 

 

 

 



Přichází faraon Oskarios. Klaňte se! 

 

 

 



Začíná faraonská hostina 

 

 

Ochutnávka tradičních staroegyptských specialit 

 

 



Tradiční zábava starých Egypťanů – hra Alquerque

 

 

A nakonec odměna za naši třítýdenní práci – faraonský svitek  

 



 


