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POVĚST O GOLEMOVI
Vypráví se, že měl Rabi Löw sen, ve kterém se
kterém se objevil nápis: Vytvoř z hlíny tvora, který
ti bude pomáhat proti všem nepřátelům! A tak se
také stalo. O několik dní později se společně se
dvěma učenci oblékl v noci do bílých hábitů, a
vyrazili společně za město. K ránu dorazili na
místo, kde v blízkosti řeky Vltavy nalezli tu pravou,
jemnou a vlhkou hlínu, ze které společně uhnětli
postavu obrovského člověka, tedy Golema. Poté
Rabi přikázal jednomu z učenců, aby Golema
sedmkrát obešel, a přitom říkal posvátná slova.
Během tohoto rituálu hliněné tělo vyschlo a
proměnilo se v rozžhavené železo. Podobný
postup učinil i druhý z žáků, a tělo naopak začalo
opět chladnout. Nakonec rituál opakoval samotný
Rabi. Poté, co udělal sedmé kolo, naklonil se ke
Golemovi, a do úst mu vložil lístek s tajemným
nápisem. Jakmile tak učinil, Golem otevřel oči a začal vstávat ze země.
Rabín společně s muži Golema oblékli a vydali se zpět do Prahy. Přivedli jej do
domu Rabiho Löwa a řekli, že je to nový sluha. Přes den pomáhal v synagoze, ale
hlavní účel plnil v noci. To procházel uličkami pražského ghetta a hlídal, aby
nedocházelo k útokům na židovské obyvatelstvo, které chránil.
Postupně Golemova síla rostla a rostla, a proto mu čas od času Rabi vyjmul šém,
který měl pod jazykem, aby jeho sílu oslabil. Jednoho dne mu však šém zapomněl
vyjmout a Golem stále víc překypoval energií, až se nedokázal ovládat. Vyběhl
ven na ulici a jako smyslů zbavený rozbíjel vše, co se mu postavilo do cesty.
Rabín však zanedlouho přiběhl, přikázal Golemovi, aby přestal, a vyjmul mu šém
a nahradil jej novým. Poté mu poručil, aby se šel odpočinout na půdu Staronové
synagogy. Golem uposlechl, vydal se na půdu, kde ulehl a usnul. Mezitím Rabi
Löw svolal své dva pomocníky, se kterými Golema oživili, a vydali se společně do
synagogy. Postavili se ke spícímu Golemovi a společně pozpátku odříkali
kouzelnou formuli, kterou jej předtím oživili. Golem začal slábnout, tělo se
rozpadalo a nakonec po veliké postavě zbyl jen prach.
Od té doby byl na půdu synagogy vstup zakázán. Po dlouhá léta byl tento zákaz
dodržován. Jako první se na půdu synagogy odvážil v osmnáctém století badatel
a vrchní pražský rabín Landau. Podle všeho se prý vrátil celý bledý, třesoucí se
po celém těle a ihned opět zakázal vstup na půdu synagogy, aniž by komukoliv
řekl, co nahoře viděl.
Po dlouhá léta byla půda uzavřena, ale nakonec zde badatelé Golemovy ostatky
nenalezli.
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Ahoj kamarádi a kamarádky,
vydejte se s námi do dob dávno minulých, kdy u nás vládl císař Rudolf II.
Habsburský a Praha byla centrem vědění a moudrosti celého tehdejšího
světa. Pojďte s námi hledat legendami opředeného Golema, zkuste vyrobit
kámen mudrců, elixír života, proměnit železo ve zlato a nahlédněte do
vlastní budoucnosti přes křišťálovou kouli. Setkejte se s nejvýznačnějšími
alchymisty, navštivte císařský dvůr, ochutnejte středověká jídla, …
Jako obvykle je pro vás připraveno mnoho skvělých her, výletů a vycházek, návštěv koupališť, sportování a večerních táborových ohňů. Těšit se
můžete na tradiční paintball, střelbu ze vzduchovek i profesionálními luky,
táborovou bitvu puckami a mnoho dalších zajímavých činností. Večery
strávíme u táborového ohně v kruhu
kamarádů a s písničkami při tónech
kytary.
Těšíme na společně prožitá dobrodružství.
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SLOVA RODIČŮM

Vážení rodiče,
velmi si ceníme důvěry, se kterou jste nám svěřili Vaše děti k jedenáctidennímu
táborovému pobytu. Po mnohaletých zkušenostech s pořádáním táborů si Vás
dovolujeme požádat o následující:
 Sbalte, prosím, spolu s Vaším synem či dcerou všechny potřebné věci podle
přiloženého seznamu. Všechny věci uvedené v seznamu budou Vaše děti při
pobytu na táboře, nebo při hrách, výletech či dílnách, opravdu potřebovat. Doporučujeme věci Vašeho dítěte podepsat nebo označit. Každé ráno na nástupu
se snažíme dětem vracet věci z krabice, tzv. “ztrát a nálezů”. Je-li věc
podepsána, určitě se ke svému majiteli dostane. Velmi nás mrzí, když po
skončení tábora zůstávají nerozpoznány spousty oblečení i jiných věcí a my je
musíme vyhodit. Věřte, že poznat své věci dělá problémy i velkým táborníkům.
 Hodně dětem pište. Všechny děti, ostřílené táborníky nevyjímaje, každý den s
napětím očekávají poštu z domova. Každý dopis nebo pohled od rodičů,
babiček, dědečků, strýců, tet, kamarádek a kamarádů dětem udělá velkou
radost. Sami jistě znáte to nedočkavé napětí, než roztrhnete obálku a dopis si
přečtete. Slova v dopise (na rozdíl od těch vyřčených v telefonu) jsou napsaná
a dítě si je může přečíst znovu třeba právě tehdy, když se mu po Vás zasteskne. První poštu odešlete nejpozději v den odjezdu. A potom pište každý den.
 Aktuální pozdravy a krátké zprávy dětem pište do vzkazníku na internetových
stránkách tábora. Vaše vzkazy vytiskneme a každý den je dětem předáme.
 Žádáme Vás, pokud to nebude naprosto nezbytně nutné, abyste děti na táboře
nenavštěvovali. Způsobili byste totiž zbytečnou lítost jiných dětí, za kterými
rodiče nepřijeli. Nepochybně posíláte Vaše dítě na tábor také s cílem, aby bylo
samostatnější, a jedenáct dnů prožitých bez rodičů je nemalým krokem k rozvoji
jeho samostatnosti. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, můžete zatelefonovat
hlavnímu vedoucímu tábora.
 Někdy se stává, že děti (zejména citlivé či táborově nezkušené) nesdělují ve
své korespondenci rodičům o táborových zážitcích objektivní informace. Rodiče
jsou pak vylekaní a neví, jak vzniklou situaci řešit. Rodičům doporučujeme, aby
v případě negativních zpráv od svého dítěte zatelefonovali hlavnímu vedoucímu tábora, v případě momentální nedosažitelnosti pak zaslali SMS. Obratem se
s Vámi zkontaktujeme, případně přizveme k telefonování i Vaše dítě.
 Potřebné informace – kontaktní telefonní číslo a čas, kdy bude hlavní vedoucí
během dne vždy k zastižení – Vám budou sděleny při odjezdu dětí na tábor. Na
táborových internetových stránkách také najdete každodenní zpravodajství o
dění na táboře doplněné množstvím fotografií.
Archa – s d r u ž e n í p r o r e k r e a c i a p o b y t v p ř í r o d ě , z . s .
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 Nedoporučujeme dětem brát si s sebou na tábor mobilní telefony ani jinou
elektroniku. Táborová základna není vybavená elektřinou, nebude tedy možno
dobíjet baterie. Hrozí i riziko ztráty nebo poškození. Za ztrátu či poškození
telefonu nebo jiné elektroniky při táborových činnostech nemůžeme ručit.
 Neposílejte, prosím, dětem na tábor balíčky se sladkostmi či ovocem. Snažíme
se, aby strava dětí na táboře byla pestrá, obsahovala dostatek ovoce i dětmi
oblíbených sladkostí. Česká pošta balíčky přímo na tábor nedoručuje a my je
můžeme vyzvednout většinou se zpožděním, při příležitostné cestě do Kyjova.
 Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že pořadatel tábora o. s. Archa nesjednává
pro účastníky tábora pojištění. To si v případě zájmu zajišťují rodiče.
 Celý táborový program je směřován k vytvoření vstřícného a bezpečného
prostředí, ve kterém by se děti cítily co nejlépe a k rozvoji spolupráce,
kooperace a vzájemné pomoci mezi jednotlivými oddíly a mezi dětmi navzájem.
Na našem táboře nemá místo nesmyslné soutěžení, při kterém vítězí a
prohrávají stále ti samí. Děti na táboře hrají mnoho kvalitních a zajímavých her,
v těchto hrách však nejde o to být vítězem, ale o to hru si pořádně „užít“.
Zajímavý je totiž především průběh hry, ne její výsledek.
 Letní tábory, které pořádá naše skupina vedoucích, jsou vždy motivovány
určitým tématem. V minulých letech byly tábory věnovány např. Japonsku,
Tibetu, Divokému západu, pravěku, husitství, dobrodružstvím pirátů z Karibiku,
životu v době aztéckých Indiánů, výpravě na planetu Mars, cestě napříč Afrikou,
životu v Antice nebo dobrodružství Asterixe a Obelixe v Galii. Táborovou
motivaci zpracováváme velmi obšírně, aby děti měly příležitost z dané oblasti
poznat a vyzkoušet si co nejvíce. Na táboře se děti hravou a zábavnou formou
seznamují s kulturou, hodnotami, uměním, životním stylem, vědou, technikou,
sportem i zábavou poznávané společnosti či doby.
Přejeme si a uděláme vše, co je v našich silách, aby se Vaše děti vrátily z letního
tábora s hezkými a nevšedními zážitky, s novými vědomostmi, s novými
kamarády, příjemně odpočaté, dobře naladěné a zdravé.
za kolektiv táborových pracovníků Mgr. Karel Zerzáň, hlavní vedoucí tábora

Více o koncepci našich táborů najdete na http://www.sdruzeni-archa.cz

SEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBOR
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Sbalte, spolu se svým dítětem, všechny věci podle seznamu. Bude je totiž na
táboře opravdu potřebovat. Doporučujeme vzít si starší oblečení a naskládat je do
kufru, který je oproti tašce nebo batohu přehlednější a ve stanu skladnější.
Potřeby na spaní
 spací pytel, polštářek
 deku a prostěradlo s gumou
 pyžamo a teplákovou soupravu na
spaní
 karimatku – k nocování pod
širákem
Oblečení
 2 dlouhé sportovní kalhoty a bundu
 3 kraťasy
 2 mikiny
 5 triček s krátkým rukávem
 2 trička s dlouhým rukávem
 dostatek spodního prádla
 ponožky – na každý den jedny
 2 teplejší ponožky (do gumáků)
 plavky
 větší šátek
 pláštěnka – v dobrém stavu
 kšiltovka či jiná vhodná pokrývka
hlavy
 taška na špinavé prádlo – nejlépe
látková
Sladkosti
 sladkosti, které budete dětem dávat
na tábor, vložte do uzavíratelné
umělohmotné dózy, kterou označíte jménem dítěte; žádáme rodiče,
aby množství sladkostí bylo přiměřené a ne zbytečně velké

Obuv
 pevná a kvalitní obuv (botasky) –
na výlety
 tenisky – na sport
 gumáky – do deště
 nazouváky (vhodné i do sprchy)
Hygienické potřeby
 mýdlo
 zubní kartáček
 pasta
 šampon
 krém
 hřeben
 2 ručníky
 kapesníky
 2 role toaletního papíru
 Difusil H či jiný aerosolový
přípravek proti klíšťatům
Nádobí
 umělohmotnou misku nebo ešus
(doporučujeme označit jménem)
 příbor a malou lžičku v malé
plastové podepsané dóze či
plátěném zdrhovacím pytlíku
 hrníček z umělé hmoty
 pevnou láhev na pití z umělé hmoty
 utěrku
Kufr
 aby se vlezl pod postel, je jeho doporučená tloušťka max. 22 – 25 cm

Nedoporučujeme brát s sebou na tábor
mobilní telefony, přehrávače mp3/4, herní konzole, tablety, notebooky ani další
elektroniku, větší částky peněz, cennosti – riziko ztráty, poškození příp. odcizení,
na táboře není dětem k dispozici elektřina a tedy ani možnost dobití baterií !!!
Další potřeby
Archa – s d r u ž e n í p r o r e k r e a c i a p o b y t v p ř í r o d ě , z . s .
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Ozdobný límec, krátké kalhoty, halena (tričko), opasek – řemen, příp. plášť
renesanční oblečení












reflexní pásku na ruku (pro večerní putování)
kapesné (asi 300,- Kč)
vstupné na prohlídku historické památky 100,- Kč
chlapci a děvčata, kteří si budou chtít jedno odpoledne pod profesionálním
vedením zahrát paintball, pak ještě 300,- Kč na úhradu této akce (zapůjčení
zbraní a bezpečnostní výbavy, zakoupení kuliček, seznámení se způsobem
hry, poučení o bezpečnosti, atd.) Účast je dobrovolná. Pro děti, které nebudou
mít o tuto hru zájem, bude připraven jiný zajímavý a hodnotný program.
dopisní papír, obálky, známky (v Čeložnici se nedají koupit) a děti je budou potřebovat na táborové pohlednice (dostanou zdarma v průběhu tábora), které
Vám budou chtít poslat
batůžek na záda se dvěma popruhy na ramena (je třeba, aby se do něj vešlo
vybavení na výlet – svačina, láhev, mikina, pláštěnka, plavky a ručník)
dobře svítící baterku + náhradní baterie
ostrý kapesní nožík – nutný pro praktické úkoly na táboře
10 igelitových svačinových sáčků

Potřeby na hraní her a ke konání táborových dílen
 maska na zaslepení očí – dá se doma ušít nebo koupit na internetu (např.
http://www.dtpshop.cz/Asleep-cestovni-ocni-maska-%5Bid=AP731573%5D), na obrázku
 ostré nůžky
 štětec
 poznámkový blok, psací potřeby a fixy nebo pastelky
 černý lihový fix
 1 svíčka
 šitíčko (jehla a nit)
 nejméně 2 pucky – návod na výrobu je popsán níže
Jak vyrobit pucky?
Pucky jsou hadrové koule, které na našich táborech používáme k bojovým hrám.
Nejlépe se pucky vyrábí ze starých ponožek, které vycpeme
odstřižky od látek. Pevně nacpanou kouli zašijeme. Hotová
pucka by se co nejvíce měla podobat tvarem a velikostí
tenisovému míčku.
Pucka musí být dobře zašita, nesmí mít žádné výčnělky ani
výstupky a nesmí být vyplněna tvrdými přemety, aby dětem při hře nemohla
způsobit zranění.

INFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDU
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Odjezd: v neděli 29. července 2018 ve 14,00 hodin od budovy základní školy
v Ostr. Nové Vsi (u kostela, směrem na Ostr. Lhotu)
Návrat: ve středu 8. srpna 2018 mezi 15,30 a 16,00 hodinou
k budově ZŠ v Ostrožské Nové Vsi
Adresa tábora: Letní tábor ALCHYMISTÉ 2018
základna Čeložnice
696 51 p. Kostelec

PŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE NUTNO ODEVZDAT

 průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny – originál
 prohlášení o bezinfekčnosti a příp.úhradě doplatku za zdrav. péči (vyplní rodiče)
 potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší 1 rok při nezměněném zdravotním stavu, po ukončení tábora bude
vráceno)
 podepsané léky, které dítě pravidelně užívá, popř. které užívá v případě zdravotních problémů + rozpis dávkování
 zmocnění rodičů pro lékařské ošetření dítěte – doporučujeme

JAK ZAPLATIT TÁBOR, POTVRZENÍ O ÚČASTI

 v hotovosti (oproti dokladu) hlavnímu vedoucímu tábora Mgr. Karlu Zerzáňovi
 poštovní poukázkou; nezapomeňte použít variabilní symbol uvedený na faktuře
 převodem na účet občanského sdružení Archa; při převodu na účet, prosím,
nezapomeňte použít variabilní symbol uvedený na faktuře
 příspěvkem zaměstnavatele z FKSP; po domluvě s Vámi vystavíme a zašleme
Vašemu zaměstnavateli fakturu
Potvrzení o účasti na táboře obdržíte při příjezdu dětí z tábora. Potřebujete-li potvrzení na zvláštním formuláři, formulář potvrdíme taktéž při příjezdu.
Pobyt Vašeho dítěte na táboře je třeba zaplatit nejpozději do 1. června 2018. .

DALŠÍ INFORMACE O TÁBOŘE, KONTAKTY
 hlavní vedoucí letního tábora:
Mgr. Karel Zerzáň,  +420 608 547 972,  archa@sdruzeni-archa.cz
 provozovatel letního tábora:
ARCHA – sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z. s.,  686 01 Uherské
Hradiště, Na Rybníku 969,  +420 608 547 972,  archa@sdruzeni-archa.cz
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KAŽDODENNÍ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA

Na webových stránkách tábora si budete každý den moci přečíst aktuální zprávy
a novinky o dění na táboře, prohlédnout si nové fotografie a napsat dětem vzkaz.
www.sdruzeni-archa.cz
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