
 
 
 

   Jednoho dne uviděli naši táborníci na břehu přehrady mladý egyptský pár, který zrovna 
našel nemluvně v košíku hozené do vody. Pojmenovali nalezence SINUHET. Chlapec rostl 
jako z vody a ani jsme se nenadáli a bylo mu dvacet. Mladík toužil zjistit svůj pravý původ a 
proto nás požádal o pomoc. Tu jsme mu slíbili. 
  Jako první Sinuhet o pomoc požádal zámožnou egyptskou občanku jejíž obživou bylo 
zemědělství. Sinuhet na své putování potřeboval dostatek potravy a tak jsme sloužili po jeden 
den této zámožné ženě. Naším úkolem bylo zorat a osít políčko, oplotit ho a do konce tábora 
se o něj starat. Chlapci ještě měli za úkol postavit přehradu pro budoucí zavlažovací systém. 
Za naši službu nás tato dáma poslala dál,protože informace po kterých Sinuhet toužil neznala.  
   Další nápovědu nám měl poskytnout známý stavitel pyramid, ale zase od nás chtěl pomoct. 
Tentokrát bylo naším úkolem v nedalekém lomu získat materiál na stavbu pyramid a jednu 
pyramidu o předem daném počtu kvádrů postavit. Abychom získali plán stavby museli jsme 
jednotlivé informace najít na přehradě pomocí předem připravené mapy. Onen lom měli pod 
kontrolou zloději kamene kolem kterých jme museli probíhat. Pyramidu jsme nakonec 
postavili všichni. Aby byla dokonalá do ní vlčata vymýšlela plány bezpečnostních prvků 
chránících faraónovo tělo a chlapci je realizovali, žabky měli zase za úkol vyzdobit faraónovu 
hrobku. 
   Bohužel jak už to tak bývá informace jsou vzácné a ani stavitel neznal vše, ale odkázal nás 
na písaře. Ten snad bude vědět více. Abychom mohli získat nějakou informaci, bylo důležité 
naučit se číst egyptské písmo. K tomu nám posloužil text, který jsme nejprve po jednotlivých 
hieroglyfech museli přepsat a následně ho pak vyluštit. Pro takové chytré hlavy celkem 
snadný úkol i když jsme se chvílemi zapotili a sem tam byla i mokrá bota. Text jsme přeložili, 
ale ani v učených knihách není napsáno vše a tak jsme museli dále. 
   Jídlo od zemědělců nám už pomalu docházelo a tak jsme si museli obstarat suroviny na 
vaření, oštěpem jsme museli ze stromů získat cukr a sůl, vodu a mouku. Z těchto surovin jsme 
si na vlastnoručně připraveném ohništi upekli hady různých chutí. Nasytili jsme sebe i 
Sinuheta, ale o jeho původu zase nic.Tak jsem pokračovali s jednodenní pauzou.  
   Tu jsme vyplnili tentokrát neegyptským programem a to výletem do ZOO do Dvora 
Králové. Egypt nás ale tento tábor provází na každém kroku, vzhledem k tomu že máme na 
táboře návštěvu z Egypta. Skautského bratra Ahmeda. 
   Den odpočinku se  hodil všem a my načerpali síly na další pátrání po Sinuhetově původu. 
Umělci v Egyptě se dozví také různé věci, ale nejprve jsme vyráběli ruční papír a pak se 
snažili svými prsty vytvořit umělecké dílo. Umělci jsou přelétaví a sliby moc nedodržují. 
Takže z našeho snažení zas nebylo nic. 
   U umělců jsme ještě chvíli zůstali s nadějí, že se přeci jen něco dozvíme. Mládež vyráběla 
hudební nástroje k obveselení faraóna a starší tvořili obrazy bohů. Tyto obrazy byly 
nakresleny různými částmi  lidských těl ( od hlavy až k patě ). 
   Možnost že Sinuhetovi rodiče jsou mrtví nás zavedla až k samotným balzamovačům. 
Dozvěděli jsme se jak se mumifikuje, kam se ukládají orgány zemřelých a vlastní mumii si 
vytvořili. Také jsme zpracovali náš papír a dokončili prstové obrazy. V noci jsme byli svědky 
pohřebního rituálu. 
   Naše možnosti kde získat informace o Sinuhetovi se tenčily. Dokonce jsme se dostali pod 
nadvládu Římanů a museli v různých disciplínách bojovat o svobodu a možnost pokračování 
v našem pátrání. 



 
 
 
   Naše cesta nás zavedla až na faraónův dvůr. Jeden z jeho služebníků nám oznámil, že faraón 
je těžce nemocný a protože se doslechl, že Sinuhet je známý lékař požádal nás o pomoc při 
faraónově léčbě. Se Sinuhetouvou pomocí jsme získali postupně recept na výrobu lektvaru, 
vyrobili léčebné amulety a pak také lektvar připravili. Získání receptu bylo důležité a také 
velmi náročné. Starší členové naší výpravy pro něj museli přes bažiny, příkré srázy i 
rozvodněný Nil. Vodu na lektvar jsme museli získat v nedaleké oáze, ohniště pro přípravu 
muselo být dokonalé a čisté. 
   Lektvar na poprvé nezabral, bohužel. Faraón se nejprve cítil lépe, ale přes noc se mu ještě 
přitížilo. Z tohoto důvodu nechal Sinuheta zavřít do vězení. Tam se Sinuhet setkal se starým 
lékařem, který mu poradil jak lektvar vylepšit, aby působil. Naštěstí jsme my zůstali mimo 
vězení a tak jsme mohli ony potřebné ingredience do lektvaru obstarat. Jednalo se o vodu 
z pramene Nilu, několik kapek krve draka a drobnost z dálek. Všechny tyto přísady jsme 
sehnali a tak byl lektvar zdokonalen. Jako zázrakem se panovník uzdravil a za odměnu pozval 
všechny na královskou hostinu. Sinuheta propustil z vězení a dokonce jsme se dozvěděli i o 
jeho původu. V paláci faraóna byl nalezen dopis, ve kterém stálo důležité svědectví jedné 
z faraónových služebnic. 
   „Drazí Sinuhetovi přátelé! 
   Mám pro Vás důležitou informaci! Doslechla jsem se o Sinuhetově osudu a chci Vám 
pomoci. 
   Jsem otrokyně v paláci faraóna Amenhotepa IV. A sloužím tu už více jak 30 let. Za tu dobu 
de zde stala spousta událostí  a mě jako otrokyni nic neunikne. 
   Před 24 lety přijal faraón služebnou. Jmenovala se Ištar a byla tak krásná, že se do ní 
faraón okamžitě zamiloval. Netrvalo dlouho a Ištar se narodil chlapec. Faraón ze strachu , že 
by se o tom někdo dozvěděl, poslal chlapce v košíku po řece Nilu a Ištar vyhnal z paláce.Ano, 
ten chlapec je Sinuhet. Faraón už žádné potomky nemá, proto je Sinuhet jeho jediným 
dědicem a následníkem trůnu. 
   Prosím Vás, ponechte si tuto informaci pro sebe, kdyby se dozvěděl faraón, že jsem vám toto 
tajemství prozradila, krutě by mě potrestal. 
      Vaše Madja“ 
 
Faraón odprosil svého syna a nabídl mu následnictví. Sinuhet však tuto nabídku odmítl, aby se 
mohl plně věnovat studiu medicíny. Sinuhetovi pomocníky zahrnul dary za jejich oddanost a 
pomoc. 
 
 
 


