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ANTICKÉ ŘECKO A JEHO BOHOVÉ

Všechno začalo v Řecku. To, jací jsme, jak myslíme, jak se chováme. Základy naší
politiky a vzdělání a dokonce i víry. Všechno, co považujeme za základ naší kultury má
své kořeny v řeckém Středomoří. Bylo málo pravděpodobné, že by právě tady vzklíčilo
nějaké zrnko – Řecko je skalnaté, vyprahlé a nevábné. Je to výběžek do moře v létě
suchý a neúrodný, v zimě bičovaný prudkými větry. Nicméně právě tady se zrodila
moderní západní kultura. Vznikla z civilizace, která si vydobyla právo na existenci již
2000 let před Kristem. Když Alexandr Veliký budoval své Impérium a chtěl pohltit
celou Evropu a střední Východ, řecká kultura ovlivňovala celý tehdejší svět.
Kde bychom dnes byli bez starověkých Řeků. Dali nám filozofii, medicínu, matematiku,
architekturu, sport, divadlo i demokracii. Jejich ideál krásy vytvořili sochaři již před
2500 lety. Přivlastnili jsme si jejich legendy, v nichž bohové a bohyně hrají vůdčí roli
v míru i ve válce………
To vše jsme si uvědomovali, když jsme se vydávali na cestu do dálného starověkého
Řecka, po stopách jeho bájných mytologických hrdinů a božstva.
Antické Řecko se stalo naší letošní motivací. Byla by přece škoda nezasvětit naše
nejmenší do tajemství a krás antického světa.

HALÓÓÓÓ !!!!!!!!

VŠICHNI SEM !!!!!!!!!!

Náčelníci družstev se představují
V letošním roce jsme pojmenovali jednotlivá družstva podle mocných a zároveň i velice
významných městských států antického Řecka.
Dovolujeme si všechny státy stručně přiblížit:

ATHÉNY
Měly největší význam v dějinách Řecka. Ochránkyní města byla bohyně moudrosti
Athéna. Athény se brzy staly nejbohatším řeckým městem se vzkvétajícím průmyslem.
Nejvýznamnější částí Athén byla AKROPOLIS. Každé město mělo svou Akropoli –
citadelu, kterou město chránilo před napadením, a která sloužila jako útočiště v těžkých
dobách. Athény znamenaly pro vývoj řecké kultury více než kterýkoli jiný řecký
městský stát V tomto městě se zrodila řecká tragédie, rozvinulo se tu řecké řečnictví,
zde nabyla vyspělé podoby řecká filozofie, tady se vyvinula klasická podoba řecké
demokracie.

A tady už ji máme!
Tančící a hrající vrchní
Athéňanka Lenka (pro
ty, kteří ji ještě neznají –
je to ta vpravo!)

MYKÉNY
Směrem na východ upoutá naši pozornost zaoblený pahorek, tyčící se na pozadí dvou
mohutných hor a prozrazující již z dálky stopy lidské práce a lidských rukou: Jsou to
Mykény, nejproslulejší prehistorická lokalita řecké pevniny, sídlo mocného krále
Agamemnona, vrchního velitele všech Řeků ve válce proti Tróji, a hlavní středisko
kultury, zvané mykénská, jež dodnes žije v celé řadě bájeslovných postav světové
literatury i výtvarného umění.

Jako vrchní velitel všech
Řeků, nebo alespoň v našem
případě všech Mykéňanů, se
představuje další ženská
bytost -Kamča. Její
optimismus a odhodlanost
by jí mohl kdejaký slavný
vojevůdce závidět.

THÉBY
Přes Théby anebo po blízké dálnici musí projet každý, kdo míří ze severu do Athén
nebo se tudy vrací. A přece Théby zpravidla nikoho příliš nezaujmou. Původ Théb se
ztrácí v nedohlednu. Za jejich zakladatele byl v řecké mytologii pokládán Kadmos, syn
Agénora, který přišel až z Řecka, když po celém světě hledal svou sestru Európu, kterou
proměněnou v krávu svedl v podobě býka nejvyšší bůh Zeus. Kadmos prý založil Théby
na místě, kde zabil nestvůrného draka. Théby byly však i rodištěm dvou slavných
Diových potomků. Byl to především bůh plodnosti, vína a bujného veselí Dionýsos.
Druhý slavný thébský rodák pocházející z Diovy krve byl Herakles.

V roli nejvyššího thébského vůdce se nám s elegancí a osobním kouzlem jemu vlastní
představuje Michal zvaný Sličný. Právě jsme ho zachytili při studování náročné role,
kde se představí jako svůdná a dráždivá Rozkoš.

SPARTA
Spartu nechránily jen hradby, ale i její odlehlá poloha v bohatém údolí řeky Eurotás
mezi vysokými horami. Vojenská moc Sparty byla nezbytná pro prestiž a vliv země
jako hlavního člena Peloponéského spolku ( spolek tvořily menší státy, které Sparta
získala válkami a spojeneckými smlouvami na svou stranu ) jižních řeckých států.
Vyplývala ovšem i z dominantní imperiální a hospodářské nadvlády spartské elity nad
teritorii, která Sparta násilně dobyla. Sparťané byli ovšem méně primitivní, než si
obvykle myslíme.
Město samo se rozkládalo na velké ploše, na které bylo několik nízkých kopců. V době,
kdy byla Sparta na vrcholu moci, byly její hradby dlouhé 10 kilometrů. Z dob rozkvětu
Sparty se však zachovalo jen velmi málo.
Značná pozornost byla ve Spartě věnována výchově mládeže. Chlapci byli od sedmi let
vychováváni společně. Podrobovali se výcviku, jehož hlavním cílem byla příprava
k vojenské povinnosti. Na břehu řeky Eurotás byli spartští chlapci rituálně bičováni.
Tělesným cvičením se věnovaly ve Spartě i dívky. Byly vedeny k tomu, aby se
v budoucnu staly matkami zdravých dětí.

No a tahle divná bytost nemůže být nikdo jiný než Slaboch, velký náčelník Sparťanů,
coby malý Herakles. Role sparťanského vůdce mu padla jako šitá na tělo. Vždyť kdo
jiný by tak přesvědčivě a přirozeně dokázal zosobnit vůdce jednoho z nejprimitivnějších
národů celého antického Řecka?

KORINT
Korint byl jedním z největších a nejbohatších měst nejenom řecké pevniny, ale celého
Středomoří. Toto přístavní město zasvěcené kultu Afrodité, bohyni lásky a krásy, bylo
ranou obchodní koloniální mocností. Jeho pevnost tvořila téměř neprostupná skála, jeho
půda byla úrodná, jeho krásné umění, které absorbovalo mnoho orientálních představ,
bylo vynikající. V Korintu vznikl největší přístav antického Řecka a zároveň byl
významným tranzitním bodem mezi Východem a Západem. Jeho bohatství tudíž
částečně plynulo z námořního obchodu. Korint zničili v roce 146 př. Kr., aby ho znovu
založili v roce 44 př., Kr. jako hlavní město Achaie.

Vůdkyni družstva Korintu Lucku Hovančíkovou zastihl náš fotograf s pomocnicí
Kačkou – naší, zatím malou, ale šikovnou zdravotnicí.
Právě se asi oddávají zaslouženému polednímu odpočinku.

Představují se družstva v celé své kráse
Na žádné fotografii nesmí samozřejmě chybět božská Hera (Pavla Sedláková) se svým
manželem Diem (Jarda Pánek) a posel bohů Hermes (Martin Smrž).

Athény – vedoucí družiny Lenka Boháčová

Sparta – vedoucí družiny Jiřík Slabý

Théby
– vedoucí družiny
Míša Pěkný

Korint
– vedoucí družiny
Lucík Hovančíková

Mykény
– vedoucí družiny
Kakamilka Petrů

Návštěva u krále bohů
První večer se nesl v duchu slavnostním a tajemném. Naše první krůčky vedly
k samotnému králi bohů Diovi. Věrným průvodcem nám byl posel bohů Hermes.
Už z dálky byla vidět zlatavá záře vznášející se nad posvátnou horou Olymp, kde řecké
božstvo sídlilo.
Tady na velkém trůnu seděl sám vznešený Zeus a shlížel na celý řecký svět, po jeho
levici půvabná Hera s mohutnými nebesy nad hlavou……..

Následovalo slavnostní pasování
jednotlivých vůdců
a rozdělení do družstev. Každý člen
obdržel vlastní znak, velitel pak
pasovací meč.

1. etapa - PROMETHEUS
Motivace: Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala
hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil
ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Na zemi chyběl člověk. Smutně bloudil po
zemi Prometheus a marně hledal živé bytosti.
Když poznal sílu země a vody, smísil hlínu s dešťovou vodou a vytvořil sochu prvního
člověka. Pallas Athena, bohyně moudrosti a jasného rozumu, vdechla neživé soše
ducha. Tak poslal Prometheus na svět první lidi. Dlouho lidé nevěděli, jak užívat ducha.
Viděli, ale nepoznávali, slyšeli, ale nerozuměli, chodili po zemi jako ve snu.
Tu se vydal Prometheus mezi lidi a učil je stavět domy, učil je číst a psát, rozumět
přírodě.
Toto počínání se však nelíbilo božstvu na posvátném Olympu. Nedůvěřivě pozorovali
bohové pokolení lidí na zemi. Zvláště vládce všech bohů, Zeus, se mračil den ode dne
víc a víc. Zavolal si Promethea a řekl mu: „Naučil jsi lidi pracovat a myslit, ale nenaučil
jsi je ještě, jak mají ctít a klanět se bohům.“
„Lidé budou přinášet oběti“, odpověděl Prometheus, „ale Ty, Die, si přijď vybrat, co
mají obětovat.“ Prometheus zabil býka, maso zabalil do kůže a kosti obalil tukem. Poté
zvolal: „Bohové, vyberte si, který díl je Vám milejší!“ Zeus zvolil hromadu lesknoucí se
tukem. Objevily se holé kosti. Od těch dob obětovali lidé bohům kosti a tuk a maso si
nechávali pro sebe. Rozhořčený Zeus se rozhodl, že vezme lidem oheň, ať jedí maso
syrové. Liják uhasil všechna ohniště, divoký vítr rozmetal horký popel a odnesl jej do
moře. Tak ztratili lidé oheň………
Úkol: Vplížit se na horu Olymp a ukrást z Diova krbu ve zlatém paláci oheň. Ten pak
vrátit trpícím a hladovějícím lidem ne zemi. Cesta na Olymp je značena stříbrnými
destičkami, ve kterých se oheň odráží a ty tudíž prozrazují cestu k posvátné hoře. Čím
blíže k Olympu, tím je odraz silnější. Nerozhoduje jenom rychlost, ale i odvaha a vtip,
kterými je třeba vyzrát nad vševědoucími bohy. Ukradený oheň (žhavé uhlí) je nutno co
nejrychleji odnést do tábora a vrátit tak lidem to, po čem tolik toužili……

2. etapa - MÍNÓTAURŮV LABYRINT

Motivace: Na ostrově Kréta vládl král Mínos. Jeho manželkou byla Pásifaé, Héliova
dcera. Afrodité ji nenáviděla, protože Hélios,otec Pásifaé, kdysi vyzradil její zálety
s Areem. Na krále Mína byl také rozhněvaný bůh Posidó. Ten poprosil Afrodité, aby ho
pomstila, a ta ochotně vnukla Pásifaé nešťastnou a ohavnou lásku ke krásnému
Poseidónovu býku. Za Mínoovy nepřítomnosti se s býkem sblížila a pak porodila
obludu, která byla zčásti člověkem a zčásti býkem – Mínotaura. Mínos chtěl tuto hanbu
a potupu svého královského rodu skrýt před lidskými zraky a uzavřel proto Mínotaura
v podzemním bludišti. To nechal vybudovat v Labyrintu – paláci.
Mezitím došlo v Athénách k vraždě Mínoova syna Androgéa. Dal ho zavraždit
athénský vládce , který na něj žárlil, ale měl strach i z jeho vlivu. Za hrozný zločin
spáchaný na jeho synovi stanovil Mínos Athéňanům strašnou podmínku uzavření míru.
Athéňané měli každého devátého roku posílat sedm jinochů a sedm dívek jako potravu
pro Mínotaura. Když právě dívky a chlapci, na něž padl los, nastoupili na loď, Théseus
– syn athénského vládce a dobrý bojovník, se k nim připojil jako oběť. Jeho úmyslem
bylo Mínotaura zabít. Když byly oběti na Krétě představovány králi Mínoovi, byla
přítomna také jeho dcera Ariadné. Ariadné a Théseus se do sebe zamilovali. Z rukou
Ariadné dostal klubko nití, aby našel cestu zpět z Labyrintu.
To už Théseus neohroženě sestupoval se svými druhy a družkami do Labyrintu a
odvíjením nití z Ariadnina klubka si značil cestu. Setkání s Mínotaurem mělo podobu
strašlivého zápasu, v němž nakonec Théseus zvítězil a nestvůru zabil.
1. úkol: Tak jako Théseus usmrtil Mínotaura a osvobodil tak Athéňany od
hrozného údělu, pokuste se i vy Mínotaura zabít. Podle mapy najděte místo, kde je
uložen plánek, jak se dostat do Labyrintu.

2.úkol: U Labyrintu dostanete klubko provázku. Jeden z družstva ho bude odvíjet
kolem vyznačených stromů. Ostatní si zavážou oči , chytnou se provázku a pomocí
něho se dostanou k Mínotaurovi, kterého zneškodní dotykem ruky. (Průchod
Labyrintem je na čas. Aby provázek nespadl, musí být kolem stromu 1x omotán).

3. etapa - HERAKLES

Motivace: Nejslavnější řecký hrdina Herakles byl synem nesmrtelného vládc e bohů
Dia a smrtelné ženy Alkmeny. Už v dětství měl větší sílu než dospělý muž. Když
Herakles povyrostl, sešli se do Théb nejlepší učitelé a cvičitelé. To, co se ostatní učili
měsíce, zvládl Herakles za pár dní. Jednoho dne však hodil svému učiteli ve vzteku na
hlavu lyru s takovou prudkostí, že stařec klesl k zemi mrtev. Za tento čin byl Herakles
vyhnán z města a musel pást v horách stáda. Jednoho dne ho navštívila Rozkoš a Ctnost
a každá mu nabídla jinou cestu životem. Rozkoš slávu a bohatství, blahobyt, a to vše
bez práce. Naproti tomu ctnost nenabízela nic podobného, jenom tvrdou práci, ze které
pak pramení úspěch. Herakles neváhal a rozhodl se pro Ctnost. Nadešel čas a Herakles
se vrátil zpět do Théb. Thébský lid pak vedl v boji proti nepřátelskému králi Minyů,
který Théby neustále vykořisťoval. Po vítětství Théb se o činech Herakla dozvěděl i
jeho příbuzný král Eurystheus. Protože byl rodem starší, měl právo povolat Herakla do
svých služeb. Aby mohl být opět volný, musel Herakles pro Eurysthea vykonat deset
prací. A tak Herakles putoval do Mykén.
První úkol byl obstarat kůži nemejského lva. Nemejský lev byl strašná šelma. Mnoho
lovců se za ním vypravilo, ale nevrátil se ani jeden.
Druhým Heraklovým úkolem bylo zabít hydru, která pustošila krajinu kolem města
Lerny. Hydra byla hrozná saň, had s devíti hlavami, z nichž poslední byla nesmrtelná.
Za třetím úkolem poslal Eurystheus Herakla do hor, aby přinesl obrovského divokého
kance, který ničil rolníkům úrodu.
Když Herakles přivedl i kance, poslal ho zachmuřený král pro laň bohyně Artemidy.
A Herakles přivedl nádherné zvíře se zlatými parohy před královský palác.
Pátým úkolem bylo vyčistit chlévy krále Augiasia za jediný den (Augiasisus měl
celkem tři tisíce kusů dobytka). Herakles vyčistil chlévy za pomoci vodních živlů a tak
splnil i svůj pátý úkol.
Když se Herakles vypořádal i s pátým úkolem, poslal ho zmatený král na Krétu pro
divokého býka. I toho přivlekl Herakles do Mykén.
Tu lstivého krále nenapadlo nic jiného, než poslat Herakla pro zuřivé koně krále
Diomeda, kteří se živili lidským masem.

Za osmou překážkou poslal král Herakla na žádost své dcery pro pás Amazonek.
Amazonky byly bojovné ženy a Herakles tušil, že s nimi nebude lehké pořízení.
Nakonec se však i od Amazonek vrátil s vítězstvím.
Předposledním úkolem bylo získat zlatá jablka Hesperidek. Aby je Herakles získal,
potřeboval několik let, ale nakonec je šťastně donesl do Mykén.
Desátý úkol měl být nejtěžší. „Ať mi dojde pro stáda obra Geryona“, napadlo krále.
Geryon má tři těla, šest rukou a šest nohou a stáda mu hlídá divoký dvouhlavý pes. Svůj
rozkaz dal ohlásit Heraklovi.

Skupina ochotníků nám živě přiblížila část Heraklova života. Můžeme pohlédnout do
tváře nebojácnému Heraklovi (Jiřík), trpělivému učiteli hudby (Kamča), hýřivé Rozkoši
(Michal – ležící) a tajemné ctnosti (Manča – sedící).

…“já ti dám, ty jedna zrůdo, kousat mě do mého ušlechtilého zadku…“ Tak nějak
probíhal souboj našeho malého Herakla Jiříka s jedovatým hadem.

Herakles byl již od dětství tvrdý oříšek. Ubohého, stařičkého (prosíme, aby tato
poznámka nebyla brána osobně) učitele hudby nakonec utloukl k smrti.

„… nevíš Herakle jaký život si vybrat? Vyvol si mě za průvodkyni. Znám
nejpříjemnější cestu. Budeš jíst a pít, kolik budeš chtít. Nebude tě trápit žádná práce a
žádná námaha a každý večer tě bude očekávat měkké lůžko…“ Zatímco se Rozkoš
(Míša) snaží zlákat Herakla na život plný blahobytu, skromná Ctnost (Manča) postává
opodál.

Úkoly:
Každé družstvo prošlo celkem deseti stanovišti, kde plnilo úkoly podobné těm
Heraklovým. Jednou rozhodoval čas, jindy zase přesnost nebo postřeh. Každý musel
zkrátka dokázat svou všestrannost.

Těchto pár povedených záběrů z našeho hbitého objektivu prozrazuje vše a není třeba
víc dodávat.

Jelikož se chtěl král Herakla zbavit, nachystal mu ještě další úkol……

Získat informace o další cestě však nebylo jednoduché. Družstvo se muselo vydat na
cestu do Apolónovy věštírny, která ležela v dalekých Delfách. bylo nutno dorazit přesně
na minutu, jen tak bylo možno získat odpověď……
Delfy ležely ve výšce 600 m. V letech 700 – 300 před Kristem sem přicházely tisíce
poutníků – králové, mudrci, námořníci, bohatí a chudí. Všichni chtěli vědět, co si o
jejich problémech myslí věštkyně.

V jeskyni
na
úpatí hory Parnas
žila
tajemná
kněžka Pýthie.
(Manča se v roli
Pýthie cítila jako
ryba ve vodě –
pořádně
se
vyřádila
a
působila
velmi
přesvědčivě. Že
by
v sobě
probudila
věštecké
schopnosti? Kdo
ví.)

„Kroisos Halyn
diabás megalén
katalýsetai
archén!“
……právě tady
upadala
velekněžka do
transu, mívala
vytřeštěné oči a
halil ji mlžný
opar. Celá
rozechvělá
pronášela
nesmyslné
výroky, které
kněží boha
Apolóna
označovali za
odpovědi na
otázky
poutníků……

„Až zemi pohltí nejhlubší noc, vydejte se k branám do podsvětí, vnikněte dovnitř a
přiveďte strážce říše mrtvých – trojhlavého psa Kerbera.“
Tak zněla odpověď.
Etapová hra pokračovala v noci, kdy se družstva vydávala přes řeku Styx do podsvětí,
aby získala psa Kerbera, kterého měl v moci sám vladař říše mrtvých – Hades.
Trojhlavý pes Kerberos hlídal vstup do říše mrtvých. Dovoloval stínům zemřelých lidí
vejít do podsvětí, ale nikoho už nepouštěl zpátky na zem.
„……Kerbera chceš odvést?“, podivil se Hades. „Odvážíš-li se toho, odveď si ho. Ale
pod jednou podmínkou. Nesmíš se ho zmocnit zbraněmi……“

Cesta do podsvětí je
plná nástrah a
nebezpečí. Ti, kteří se
dostanou až k jeho
branám, musí
pohlédnout do očí
strašlivému kostlivci…

…pokud dostane převozník náležitě zaplaceno, může hrůzostrašná cesta do podsvětí
pokračovat. Překonání řeky Styx je poslední překážkou…

4. etapa – SISYFOS
Motivace: Za starých časů se lidé báli bohů. Kdo se bohů nebál, měl strach alespoň ze
smrti. Lstivý král Sisyfos neměl strach ani ze smrti. Postavil město Korint a korintský
hrad. ten ale neměl vodu a Sisyfos přemýšlel,jak přimět bohy, aby mu pramen
darovali.Sisyfos se doslechl o sporu říčního boha Asopa s Diem. Slíbil Asopovi, že
pokud mu daruje vodu, vypátrá Diův úkryt a Asop se mu pak bude moci pomstít. Jak
řekl, tak udělal. Následoval však ohromný Diův hněv a Zeus chtěl Sisyfa za jeho
opovážlivost potrestat. A tak na něho poslal Smrt, aby ho odvedla do říše stínů.. Sisyfos,
který již tušil Diův hněv, se na setkání se smrtí připravil, a když přišla do jeho příbytku,
svázal ji a zavřel do komory. Lidé byli od té doby sužováni nemocemi, stárli a
neumírali. Dobytčata stárla a nikdo je nemohl usmrtit. Zeus povolala boha války Area a
poslal ho smrt osvobodit. Jakmile se smrt octla na svobodě, popadla Sisyfa a vtáhla ho
do podsvětí. Lstivý Sisyfos se však na smrt připravil. Řekl své manželce, aby mu
nevystrojila žádný pohřeb a v podsvětí ji pak pomlouval a naříkal, že jeho manželka
nectí pohřební oběti. Všichni ho v říši stínů litovali a sama vládkyně mu povolila, aby se
vrátil na zem a připomněl manželce její povinnost. Když se Sisyfos vrátil na svůj hrad,
nechal vystrojit velkou hostinu a radoval se , jak na bohy a podsvětí vyzrál. Smrt si ho
však znovu našla a odvedla ho podruhé do říše mrtvých..
Krutě trestali bohové smrtelníky, kteří si nevážili bohů a jejich zákonů. I Sisyfa postihl
zlý trest. Musí v podsvětí valit do kopce ohromný balvan mramoru, a když jej konečně
dovalí na kopec, kámen mu vyklouzne a sjede zpátky dolů. Znovu a znovu opakuje
marnou práci a jeho utrpení se stále obnovuje a nikdy nekončí.
Úkol: Družstva se posadí každé ke svému stolu. Je jim oznámeno, že ve vymezeném
úseku se nacházejí zprávičky se zašifrovaným dopisem od jistého boha. Na rozluštění
dopisu má každé družstvo 60 minut a poté může startovat. Členové budou vybíhat
jednotlivě a hledat kartičky s barvou svého družstva. Při luštění je možno použít
šifrovacího klíče, ale za jeho použití jsou přičítány trestné minuty.
Znění dopisu bylo následující:
Milý Sisyfe, už jsi napáchal dost podlostí a zvráceností. Jelikož tě mám již plné
zuby, dostav se prosím v danou hodinu do skal za táborem a vstupu do podsvětí.
Nezapomeň vzít svůj ešus.
S láskou navždy tvůj Hádes.

Ve skalách jsou na vrcholu kopce připraveny proděravěné nádoby. Pod kopcem stojí
dva barely s vodou. Úkolem družstev je transportovat v ešusech vodu do horních nádob.
Závod trvá do vyprázdnění barelu s vodou stojícího pod kopcem. Zároveň musí
v děravých nádobách zůstat co nejvíce vody. Družstvo, které nejlépe splní obě dvě
podmínky zároveň, se stává vítězem.

Stalo se, jak
Hádes přikázal.
Družstva teď u
skal čekají na
jeho
další
rozkazy.
Aby
vše
probíhalo
podle
regulí,
nesmí
samozřejmě
chybět
hlavní
sudí Sobolík.

Mnozí se na
vlastní
kůži
přesvědčili, že
zahrávat
si
s bohy a jejich
přízní
se
nevyplácelo.
Nemuseli
ani
valit do kopců
balvany. Stačil
obyčejný
nenasytný
děravý kanystr.

5. etapa – ODYSSEOVO PUTOVÁNÍ
(celodeňák)
Když Tróju sežehly plameny a ležela v rozvalinách, vyplul od trójských břehů i
Odysseus, ithacký král. Toužil spatřit co nejdříve kouř rodné Ithaky, ale osud mu
připravil nejpodivuhodnější plavbu, jakou kdy nějaký plavec zažil.
Lodě vypluly. Nepluly dlouho a obloha i moře ztemněly a zlá bouře se s hukotem
přihnala po vlnách. Vichřice potrhala plachtoví. Řekové se opřeli do vesel a jen
s velkou námahou dorazili k pevnině. Dva dny a dvě noci se zdrželi na pobřeží.
Vypluli znovu v naději, že se přiblíží k domovu, ale divoký vítr je opět zanesl
k neznámému břehu.
1. úkol: Cestou dávejte dobrý pozor na své okolí. Poznáte, kudy vedla Odysseova
cesta? Místa zakreslete do mapy.

Odysseus věděl, že musí překonat 2 nebezpečí:
Nejdříve musí uniknout nástrahám, které kladou plavcům líbezné Sirény. Lákají
nezkušené lodníky svým zpěvem k ostrovu, kde pak ztroskotají. Proto Odysseus
zalepil svým plavcům uši voskem, aby nezaslechli sladký zpěv. Tak se jim podařilo
proplout.
2. úkol: 20 minut budou vaše uši hluché. Nesmíte promluvit nahlas!
Blížili se k druhému nebezpečí. To řvala v jeskyni obluda Skylla. Jejích 6 psích hlav
kývajících se nad hladinou neustále štěkalo.
3. úkol: Najděte Odysseovi co největší štít (= list) pro boj s obludou Skyllou.
Místo nálezu zakreslete do mapy.

Na své cestě si nesmíte rozhněvat bohy!
4. úkol: Přineste bohyni Héře nějaký zajímavý předmět jako oběť.

Pluli dál. Utrmáceni namáhavou plavbou spatřili travnaté břehy ostrova Thrinakie.
Pásla se tu stáda boha Hélia. Odysseus nechtěl u ostrova zakotvit. Obával se, že
některý z plavců ublíží Héliovým stádům a tím se splní stará věštba. Věštba zněla:
"„nedotýkejte se Héliových dobytčat. Kdyby jste z nich některé zabili, stihne Vaši loď
zkáza!“

5. úkol: Héliova dobytčata představují vaše sušenky, sladkosti a bonbóny. Nesmíte se
jich dotknout dříve než 4 obrázky určeny budou.

Znovu vyplul Odysseus na zvlněné moře. Vál příznivý vítr a cesta vesele ubíhala. Bůh
Poseidon si však všiml jejich lodi a zlostně rozbouřil trojzubcem moře. Odyssea smetla
vlna do moře. 2 dny a 2 noci se potácel ve vlnách mezi životem a smrtí. Vody při tom
spolykal celé litry.
6. úkol: Vypijte co nejrychleji zásobu vody, kterou s sebou máte. Pít mohou max. 3
členové družstva najednou. Zaznamenejte výsledný čas.

Třetího dne ho veliká vlna sama vynesla na pevninu. Na souši klesl k zemi a omdlel.
Našla ho krásná Nausikaa, dcera fajáckého krále. Odysseus jí povídá: „Pomoz mi,
prosím. Jsem trosečník a nikoho tu neznám. Daruj mi nějaký oděv a ukaž cestu
k lidem. Bohové Ti to odplatí.“ Nausikaa odpověděla: „Chci Ti pomoci. Obrátil ses na
mě s prosbou a neodmítnu Tě.“
7. úkol: Vykonejte cestou nějaký dobrý skutek.
Dále proveďte anketu mezi domorodým obyvatelstvem, zda vědí, kdo byl Zeus, Hera a
na jaké hoře sídlili řečtí bohové. Oslovte nejméně 5 pozemšťanů.

ŠŤASTNOU CESTU

ZEUS v.z.

Kocourkův Mlýn 19.7.2000

O tom, že Odysseus
trpěl často na svých
dalekých cestách
hladem, žízní a
vyčerpáním je vidno
z následujících fotek,
které jsme pořídili
„top secret“.

Jedním z dalších úkolů
poutníků bylo zachycení
jejich dobrodružné cesty
po širém světě na papír
formou
obrázkového
příběhu. Podle něj pak
museli podat zprávu o
tom, co je na cestě
potkalo. Podmínka –
příběh
musel
být
zazpíván podle nápěvu
k písni „Šinu si to
v bleděmodrým
trabantu“.

6. etapa – TRÓJSKÁ VÁLKA
Motivace: V Malé Asii, v krajině nedaleko Hellespontu, stávalo v dávných dobách
město Troja. Za mohutnými hradbami vládl svému národu král Priamos s královnou
Hekabe. Jedné noci měla královna podivný sen. Zdálo se jí, že se jí narodilo děťátko.
Když je chtěla vzít do náručí, proměnilo se dítě v pochodeň. Věštci přinesli králi zlou
novinu, kterou skrýval neblahý sen. Královně se prý narodí syn a přinese zkázu celému
městu, v případě, že si ho královna ponechá…..
Zanedlouho se královně opravdu narodil syn. Zarmoucený král Priamos odevzdal dítě
sluhům, aby ho zanesli do horské pustiny. Opuštěné dítě však našla medvědice a ujala
se ho. Jednoho dne jej našel na pasece pastýř a vzal ho do své chatrče. Chlapce
pojmenoval Paris. Za několik dní přistoupily k Paridovi bohyně Hera, Afrodite a
Athena, aby rozsoudil jejich spor o zlaté jablko. Paris podal jablko Afrodite, která mu
slíbila nejkrásnější ženu na světě.
Tímto rozsudkem si však rozhněval Heru a Athenu a rozhodl o osudu města Troje. Brzy
se Afrodite Paridovi zjevila a poslala ho za ženou spartského krále Menelaa Helenou, jíž
Zeus vdechl nadpozemskou krásu. Afrodité probudila v jejím srdci lásku k Paridovi a
ten ji unesl na svou loď. Jakmile zjistil spartský
král, jaký zločin Paris spáchal, začal se svým bratrem Agamemnonem válečnou
výpravu proti Troji. Dlouho trvaly boje mezi Řeky a Trojany a Trója úspěšně odolávala
všem řeckým útokům. Když nepomáhala síla a zbraně, napadla Odyssea lest. Převlekl
se za žebráka, vkradl se do města a celé je proslídil. Po návratu do tábora poručil
postavit ohromného dutého dřevěného koně, ve kterém se skryl Odysseus s dalšími
řeckými hrdiny. Ostatní bojovníci spálili vlastní tábor a odpluli. Předstírali tak konec
obléhání. Nadšení Trojané pozorovali odchod řeckého vojska. Otevřeli brány města,
uvěřili, že dřevěný kůň je darem pro Tróju. Vtáhli koně za brány města a začali
oslavovat vítězství. V noci pak dala Helena, která se toužila vrátit zpět do vlasti, Řekům
znamení, kteří pak město napadli a vypálili.

Úkol: Každé družstvo ztělesnilo jednoho Trójského koně. Ten potom musel absolvovat
cestu vyznačenou v lese. Rozhodující při plnění tohoto úkolu byl čas.
Popisovat podrobně vzhled Trójského koně by bylo asi příliš zdlouhavé. Pohled na
zdařené fotografie určitě odpoví na všechny všetečné otázky.

Takový Trójský kůň je
velmi plachý tvor. Nám
se však podařilo jednoho
přesvědčit, aby nám
zapózoval.
Vzhledem
k tomu, že je to zvíře
velice
impulsivní,
nedoporučujeme hladit
po hlavě – kouše !!!

Vzácným jevem je souboj Trójských koní. Přežít může jenom jeden a ten druhý prostě
chcípne. Z pozice a výrazu ve „tváři“ lze soudit, že Jiříkův kůň už to má prostě za pár a
stane se ne příliš chutnou, ale za to levnou potravou pro supy.

7. etapa – PERSEUS
Motivace: Králi Akrisiovi předpověděla věštba, že ho zabije jeho vlastní vnuk. Král se
bál o život a přemýšlel, jak by tomu zabránil. Nechal vyhloubit pod hradem sklepení a
uzavřít ho železnými vraty. Do sklepení pak uvěznil svou vlastní dceru Danae a nechal
ji hlídat. Nářek Danae však probudil soucit v Diovi a začal Danae pravidelně
navštěvovat. Zamiloval se do ní a Danae se zanedlouho narodil syn Perseus. Jakmile to
král zjistil, nechal svou dceru i se synkem zavřít do velké bedny a vhodit do moře.
Dlouho se Danae plavila po moři, až ji jednoho dne vytáhli rybáři malého ostrovního
království. Ostrovní král přijal vlídně oba trosečníky a po čase si vzal Danae za
manželku. Perseus vyrůstal a sílil před očima. Najednou dostal král strach o svůj trůn a
přemýšlel, jak by se Persea zbavil. Vyprávěl mu proto o bájných hrdinech a jejich
činech a odvaze. Žádnému z nich se však nikdy nepodařilo získat hlavu Medusy. Od té
doby myslel Perseus jen na Medusu a rozhodl se, že s ní bude bojovat. Nemyslel na
nebezpečí, pouze na vítězství. Matka nechtěla Persea pustit na nebezpečnou cestu, král
se však z Perseova odchodu v duchu radoval, protože si myslel, že se už nikdy nevrátí.
A tak se Perseus vydal na cestu. Jednoho dne se mu zjevila Palla Athena, která si
zamilovala jeho odvážnost a sílu a slíbila mu pomoc v boji proti Meduse. Darovala
Perseovi štít, ocelový srp a několik dalších rad.
V první řadě musel získat Perseus od Nymf okřídlené střevíce, kouzelnou brašnu a
přilbu, která by mu zajistila neviditelnost. Pak se mohl vydat za Medusou. Spala u
jezera, a tak Perseus využil jejího spánku a usekl jí hlavu. Šťasten se chtěl vrátit ke své
matce, ale silný vítr ho zanesl až na africký kontinent. Tady se doslechl o kletbě, která
postihla královskou rodinu a všechen lid. Královna Kassiopea, která prohlásila, že je
krásnější než mořské Nymfy, musela obětovat mořskému hadu svoji dceru Andromedu.
Perseus si Andromedu okamžitě zamiloval, mořského hada přemohl a poprosil krále,
aby mu dal Andromedu za manželku. Pak se Perseus vrátil se svojí ženou zpátky do
vlasti.

Pozn.: Úkol sepsat něco o této etapě mi byl přidělen za mou kolegyni Lucku, která je
velmi zaneprázdněna studiem lidského těla kdesi na severu Čech. Proto doufám, že nic
nepopletu a moje informace se alespoň budou přibližovat k těm původním.
S láskou Vaše Kakamilka

Úkol: Podle přiložené mapy najděte místo na ní zakreslené. Tam vyhledejte igelitovou
tašku. V ní je potřebný materiál k vyrobení hlavy Medusy. Můžete použít i jakékoliv
přírodní materiály.
Druhým vaším úkolem je zhotovit si okřídlené boty, helmy a jeden společný štít pro
celou vaší družinu. Ovšem pozor, vše musí být vyrobeno z přírodního materiálu. Všechny
tyto pomůcky budete totiž potřebovat pro pozdější boj s Medusou.
Dejte si záležet!!! Bohové si vše zkontrolují.
POZOR!!! Do tábora se musíte vrátit do 20.30 hodin!!!

A tady už máme družstvo Athén v plné zbroji. Helmy jsou nejen vkusné, ale už na první
pohled je vidět, že splňují dané požadavky. Není divu, že si chudák Medusa v boji ani
neškrtla. Její vybledlá barva v obličeji svědčí o všem.

Se svými helmicemi se nám přišlo pochlubit i torzo družstva Théb. Zbytek asi padl
v nelítostném boji s nestvůrou. Přežili jen ti nejzdatnější jedinci.
Bravo!!! Bohové z vás budou mít radost!

Po celou dobu jsme mohli v galerii Medus obdivovat úlovky. Jeden byl lepší než druhý a
všechny stály naše udatné bojovníky hodně sil.

8. etapa – ZLATÉ ROUNO
Motivace: Žil kdysi v Řecku král, který měl manželku z božského rodu a dvě děti.
Chlapec se jmenoval Frixos a děvčátko Helle. Místo toho, aby král dděkoval bohům za
ten dar, vyhnal manželku a oženil se znovu. Macecha děti nenáviděla, tvrdě je trestala a
vyžadovala to i na králli. Když se nové královně narodili dva synové, nastaly dětem
ještě horší časy. Macecha se bála, že by její synové mohli přijít o trůn a království a
začala vymýšlet lest, jak nevlastní děti zahubit. Svolala ženy z celého kraje a řekla jim,
že pokud se chtějí zbavit bídy, musejí obilí před setbou upražit. Toto tajemství však
nesmí nikomu říct, jinak by je stihl krutý trest bohů. Ženy udělaly, jak jim lstivá
královna poradila. Zemi postihl krutý hlad, protože nebyla úroda, ale nikdo z žen se
neodvážil promluvit. Královna poradila králi, aby poslal do Delf posla, který by přinesl
rozluštění této záhady. Posla však podplatila a řekla mu, s jakou zprávou se má vrátit
zpátky. Bohové musejí dostat oběť a tou obětí ať je Frixos a Helle. Král nechtěl na tuto
podmínku přistoupit, a tak na něj královna poštvala hladovějící lid. Pobouřený a
zmatený lid požadoval na králi vykonání oběti, aby byl usmířen hněv bohů. Druhý den
ráno měla být poprava vykonána. Tu se však nad obětním oltářem snesla mlha a
převtělená matka dětí seslala berana se zlatým rounem, aby je zachránil. Helle však
cestu nepřežila, protože se zřítila do moře. Zarmoucený Frixos pokračoval ve svém
smutném putování sám. Veečer se octl v krásném městě, jehož král ho přijal do svého
paláce. Frixos mu vyprávěl svůj příběh o zlé maceše, věštbě a smrti své sestry Helle a o
beranovi se zlatým rounem. Jakmile to král uslyšel, zatoužil po zlatém rounu. Frixos
obětoval berana Diovi za své zachránění a zlaté rouno daroval králi. Král nechal rouno
přibít na mohutný dub a nechal ho hlídat velkým ještěrem, neboť mu věštba prozradila,
že jeho rodinu stihne neštěstí, pokud o zlaté rouno přijde.

Úkol: Úkol vztahující se k této etapě má podobu bojovky. Jednotlivá družstva se
rozmístí po lese a vybudují si svoji svatyni, která je viditelně vyznačena. V prostoru
vlastní svatyně je každý člen družstva nezranitelný. Kolem svatyně jsou na stromech
rozvěšeny barevné kartičky (každé družstvo má jinou barvu) představující zlaté rouno.
Úkolem je ukrást co nejvíce karitiček soupeřů a zároveň přijít o nejmenší počet svých
vlastních. V průběhu boje může dojít i k zatčení soupeře a to tak, že se ho musí
současně dotknout dva členové ze stejného družstva. Zajatec je pak odveden do svatyně
soupeře, odkud už nemůže být vysvobozen. Může však dojít k výměně za jiného
zajatce.
Vítězem se stává družstvo, které získá největší počet kartiček od soupeřů a zároveň
ubrání největší počet svých. Bojovka je časově omezena (cca 2 hodiny).

Hodování na posvátném Olympu
(závěrečná etapa naší celotáborové hry)

Zeus a Hera pozorovali bedlivě po celou dobu snažení pozemšťanů, jejich souboje
s nestvůrami (a vedoucími), jejich každodenní starosti i radosti. Nakonec se rozhodli, že
dobře si pozemšťané vedli a že dostáli svým úkolům. Poslali proto Herma, aby sestoupil
na zem a přivedl všechny na horu Olymp, kde mezitím přichystaná obrovská hostina
byla. A tak se jedlo, pilo, hodovalo…….

Božská Hera a mocný Zeus netrpělivě vyhlíží příchod lidských bytostí mezi božstvo.

Héra je ženou Diovou a jeho první a poslední láskou, nikoli však stálou; věrní ostatně
nebyli ani ostatní bohové. Héra měla svůj vlastní chrám v Olympii a další chrám, velmi
starý a velkolepý v Agru.
Zeus je nejvyšším bohem; má svůj trůn na Olympu a je bohem nebes, bouří, blesku a
hromu. Pán osudů, nebo téměř jejich pán, má moc k tomu, aby vykonával spravedlnost
na zemi stejně jako na nebi.

Stoly se prohýbaly pod množstvím lahodných pokrmů. Jedla se ambrosie a pil nektar.

Nektar
rozléval
sám velký
Zeus

A takhle
umíme
hodovat

Slavnosti se
zúčastnily
všechny družiny
– Athény, Sparta,
Korint, Théby i
Mykény

Nejvyšší božstvo

I nejvyšší z nejvyšších se rádi fotografují a tak se nám povedlo exkluzivně zachytit
samotného Dia s celou svou skupinou. Zeus, vzhledem ke své skromnosti stojí na okraji
své družiny a nechává vyniknout mladým a silným jinochům ze Sparty (Jiřík) a Théb
(Michal)

Děti předvádějí Hermovi své výrobky, které vytvořily v rámci táborové školy. Vše
pečlivě sleduje i Zeus a Hera (mimo záběr)

Střípky z táborového dění
Jako každý rok luštíme po obědě kvízy. Při dosažení určitého počtu má každý nárok na
perfektní propisku (viz foto), pokud získá bodů ještě více, získává hrneček s obličejem.

Když není po ruce lékař, musí poskytnout okamžitou pomoc (první nebo poslední, to
podle vážnosti úrazu) Jarda s Martinem.
PS: Amputace prstu proběhla úspěšně, pacient přežil.

Stříháme o ešusy. Kdo prohraje, má smůlu – vyfasuje ZANUSSI na záda a zbytek
poledňáku stráví u škopku a provozuje činnost myčky. Nutno uznat, že Martin byl na to
dost dobrej a nedělal své značce ostudu (kéž by tomu tak bylo i doma!!! – pozn.
redakce)

„Zpívám u táborového kruhu“
Sólo má Jožin z bažin Láďa Kotrba. Stačí už jen vyhladit strnulé rysy v obličeji a
umělec jako vystřižený ze žurnálu je na světě.

Když má někdo svátek nebo narozeniny, koupeli se prostě nevyhne

Terezka sice svátek ani
narozeniny nemá, zato si
však odjíždí o několik dní
dřív (prý jede k moři), tak
jsme ji tam hodili taky,
aby měla na co u toho
moře
vzpomínat.

To byste nevěřili, kolik srandy se dá zažít, svážete-li si ruce k sobě navzájem a
provozujete-li pak takto společně nějakou činnost – třeba večeři, mytí ešusů…..
Někteří jedinci takto navázáni zvládli dokonce i vykonání potřeby na našich přírodních
avšak luxusních toaletách (alespoň se nenudili)

Na nedalekém židovském
hřbitově objevil Vašek při
orientačním běhu zvláštní úkaz
(viz foto). Jak se později
zjistilo, dotyčná ležící dáma
vstala z mrtvých. Zázraky se
prostě dějí !!!

Vosy
Vosy byly letos naším úhlavním nepřítelem. Vypalovali jsme je několikrát na několika
místech. Jiřík s Michalem vyvinuli dokonce za účelem jejich vyhubeni speciální
zápalnou bombu, kterou za pomoci speciálního aplikátoru strčili vosám přímo do díry.

Boj s nepřítelem se nesmí
podceňovat.
Není
nad
dokonalou přípravu a dokonalou
výstroj. Na nás si vosa opravdu
nepřijde.

Mycí den aneb i se špínou je třeba zatočit
Když se nám zhruba tak někdy v polovině tábora udělalo „hezky“, rozhodli jsme se
využít této příznivé skutečnosti a smočit svá svůdná těla několik dnů prostá hygieny v
hladných vodách kocourkovské přehrady.
Ono pojem „hezky“ je třeba ještě patřičně vysvětlit. Prostě přestalo pršet a teplota se
vyšplhala téměř k 20°C. Normálně by psa nevyhnal, ale my jsme všichni zdatní jedinci
a na nějakou tu nepohodu a omrzlinu nekoukáme.

Nejprve šla na
řadu
děvčata,
kluci se zatím
oblékli
do
koupacích sexy
úborů, ve kterých
vynikla
jejich
svalnatá těla a
v době
čekání
pózovali
fotografům. Pak
se i oni vrhli
s mohutným
řevem do hlubin
kocourkovské
přehrady.

Když se vodní
hladina utišila a
zmizely
davy
koupajících
se
šílenců, odvážili
se
i
vedoucí
smočit svá těla a
smýt ze sebe prach
a špínu předešlých
dnů.

Kuchyň
Kuchyň jsme si postavili opravdu dobře.
Je výtečná pro večerní posezení vedoucích u kytary a že tam trochu táhne – nevadí,
deka všechno napraví. Někteří jedinci využívají dokonce její pohodlí k zaslouženému
spánku po náročném dni aneb další foto Pavle do sbírky.

A kolik věcí se do takové
kuchyně vejde ! Když je
třeba, usuší se tam společně
s Esíkem věci všech dětí
z tábora. Ladné nohy patří
naší kuchařince Petře.

Svatý mír a olivové věnce v záři olympijských ohňů

Místo medailí z drahého kovu olivové věnce, přísné tresty za porušení podmínek
svatého míru, nemožnost účasti na hrách pro nemajetné, zákaz vstupu ženám do
hlediště. Takové byly olympijské hry ve starověkém Řecku, pořádané na počest
hlavního boha Řeků Dia.

Poslové se vypravili do všech končin obývaných Řeky, aby oznámili datum
olympijských her, které se muselo krýt s úplňkem měsíce, a vyhlásili podmínky svatého
míru. Kdo je nedodržel, byl přísně potrestán.. Olympia se stala ohlušujícím místem
vítajícím mnohatisícový dav hostí. Každý řek, který nemohl spatřit sochu olympijského
Dia , byl nešťasten. A právě obětováním Diovi olympijské hry začínaly. Na olympijský
stadion se vešlo 40 tisíc diváků a býval zaplněn již před svítáním. Lidé se tlačili i na
okolních pahorcích. Při východu slunce všechny přivítal hlas trubky. Rozhodčí a
pořadatelé v purpurových pláštích uspořádali průvod po ploše stadionu. Po novém
zatroubení vyvolal hlasatel závodníky, aby složili přísahu. Her se nesměli zúčastnit
otroci, barbaři a soudně trestaní Řekové.

První den se uskutečnily soutěže v běhu a zápasy : holýma rukama, pěstmi a zápas
kombinovaný. Mnozí vložili do závodu všechny své síly a někteří dokonce z důvodu
vyčerpání v cíli zemřeli.

Druhý den následoval pětiboj sestávající z běhu, hodu diskem, oštěpem, skoku do dálky
a zápasu. Hry pak pokračovaly soutěžemi zápasníků, boxerů a pankratistů. Následující
den se na hipodromu konaly nejstarší a nejoblíbenější dostihy vozíků tažených koňmi.
Poslední den bylo slavnostní vyhlašování vítězů.. Ti potom byli v chrámu boha Dia
ověnčeni olivovými věnci převázanými bílou stuhou. Olivové věnce vítězi zaručovali
věčnou slávu, úctu a prestiž ve všech oblastech života a Řekové si jich cenili víc, než
kdyby byly ze zlata. Hry končily slavnostním průvodem ,kdy za zvuků fléten a hymen,
zpívaných na počest zakladatelů her Herakla a Iolaila, kráčeli k oltáři dvanácti bohů
vítězové s věnci na hlavách a palmovými větvemi, aby jim poděkovali. Následující
hostina byla definitivní tečkou za olympijskými hrami.
Ale než nabyly takovou podobu, uplynuly stovky let. První olympijské hry se konaly
roku 779 před naším letopočtem a měly pouze jednu disciplínu – běh. Od toho roku se
začal zaznamenávat seznam olympijských vítězů a bylo určeno čtyřleté období mezi
konáním jednotlivých her. Ale v Olympii, známé jako kultovní i sportovní středisko, se
celořecké soutěže konaly dávno před tímto datem.

Naše Olympijské hry měli trochu netradiční náboj a zahrnovaly několik neobvyklých
disciplín:

Tak například jednou
z nejoblíbenějších soutěží
bylo plížení v síti.

Následovalo překonávání nejrůznějších překážek nejrůznějšími způsoby.

Po laně,

anebo po provazovém žebříku.

Velice důležitou věcí byla i bezpečnost při podávání těch nejskvělejších výkonů.
Proto bylo třeba některé „sportovní“ nářadí podrobit třeba zatěžkávací zkoušce.
V případě jedinečné síťotrampolíny se této úlohy zhostili ti „nejvykrmenější a
nejtlustší“ figury. (na výbornou)

Pasování nejlepších členů družiny
A ještě než jsme se rozešli a rozjeli domů, následovala důležitá událost. Z každé družiny
byl vybrán nejlepší z nejlepších a slavnostně pasován. Zároveň mu byl předán vzácný
meč, který až do této doby chránil a opatroval vedoucí jeho družiny.

Ale pozor ještě nekončíme!
To nejlepší totiž musí vždycky
přijít až nakonec. I my vedoucí
se rádi ve volných chvílích
fotíme. Proč? Protože jsme
krásní, inteligentní, šikovní a
máme vás všechny moc rádi.
Tak
ahoj
za
rok
na
Kocourkáči!!!
Budeme
se
těšit!!!

Spatřili jsme Athény, Korint, Olympii – rodiště Olympiád, Mykény – město
Agamemnovo, mocného hrdiny Trójské války, svatyni míru Delfy, kam přicházely
tisíce poutníků za kněžkou Pýthií. Všechna tato místa po staletí vzrušují naši
představivost.
Antická kultura ovlivnila život lidstva. Jak je možné, že právě tady všechno začalo ?
Stačí letmý pohled do minulosti a můžeme vidět, jak velký význam má antické Řecko
pro naše kulturní dědictví. Putování plné objevů nám umožňuje zcela nový pohled jak
na nás samé, tak na kořeny civilizace, v níž dnes žijeme…..

Seznam účastníků – Kocourkův mlýn 2000 – mladší
Poř. č. Jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Břendová Lada
Břendová Nela
Čápová Iva
Dóková Jitka
Dvořák Kamil
Farová Denisa
Farová Zdeňka
Gruncl Roman
Hanzálková Petra
Hnilička Jan
Hnilička Jiří
Hnilička Ondřej
Hralová Lenka
Jadrná Šárka
Jadrná Tereza
Kadlecová Monika
Kejval Jan
Kločková Lucie
Kotrba Ladislav
Kott Jakub
Malknechtová Irmgard
Marunová Petra
Míková Martina
Musil Václav
Němec Miroslav
Nováková Veronika
Palma Marek
Pohanová Yveta
Porubská Leona
Porubský Roman
Slaba Vojtěch
Smržová Kateřina
Svobodová Iveta
Štěpková Veronika
Tesařová Gita
Ziegler Martin
Ziegler Zdeněk
Žák Martin

Zlaté rouno

50
40
30
10
20

50
30
10
40
20

20
25
10
30
15

55
35
55
20
80

Celk. pořadí

20
10
35
35
50

Trojská válka

35
35
20
10
50

Odyseus

40
30
10
50
20

Celkem

10
40
20
30
50

Frisbee
hořící míč

40
20
10
50
30

Minotaurus

Daidalos

Herakles

60
55
10
40
25

Stoupův
memoriál

40
20
30
50
10

Sisyfos
– akce

40
10
30
20
50

Sisyfos
– šifra

Athény
Korint
Mykény
Sparta
Théby

Medúsa

Prométheus

Bodování družstev – etapovka

385
290
205
335
325

1.
4.
5.
3.
2.

40
20
50
10
30

40
10
50
30
20

5
4
3
2
1

5
3
1
2
4

5
3,5
1
3,5
2

Noční bojovka

Rozcvička 20/7

Škrabka

Rozcvička

Gorotky

Ringo
přehazov.

50
35
10
35
20

20
30
50
40
10

Celk. pořadí

30
50
10
20
40

Celkem

Athény
Korint
Mykény
Sparta
Théby

Boča

Odpoledne
plné her

Bodování družstev – ostatní

270
215,5
240
192,5
222

1.
4.
2.
5.
3.

TEPLOTNÍK (přepis)
1h
12.7.
13.7.
9
14.7.
13
15.7.
11
16.7.
10
17.7.
12
18.7.
11
19.7.
10
20.7.
14
21.7.
12
22.7.
10
Prům. 11,2

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h
17
15
14
14
13
15
17
16
15

18 h
13
17
14
14
14
14
15
16
16
15

19 h
13
16
14
14
14
14
15
16
15
14

20 h
12
15
13
14
13
13
15
14
15
13

21 h
12
13
13
13
13
13
14
14
14
12

22 h
11
12
14
12
13
13
13
15
14
12

23 h
11
11
12
11
13
13
13
15
13
11

24 h
10
11
11
11
12
12
12
14
13
10

10
12
11
9
12
12
11
14
12
11
11,4

8
11
12
11
11
10
11
13
13
11
11,1

8
10
10
11
11
10
12
12
12
11
10,6

9
11
11
10
13
10
11
11
10
11
10,7

6
11
11
9
11
11
10
10
10
12
10,5

10
11
11
10
11
11
11
12
12
12
11,1

14
11
11
10
12
13
13
12
13
13
12,2

13
11
12
12
12
14
16
12
13
14
13,0

14
13
12
14
13
14
16
13
14
17
13,9

14
14
12
15
13
14
16
14
16

15
14
12
16
14
15
16
14
16

15
14
13
16
13
15
16
15
17

16
14
12
16
13
15
16
15
14

17
15
13
16
13
16
16
15
15

14,2

14,6

14,9

14,6

15,1

17
15
14
15
13
15
17
16
15
18
15,5

15,1

14,8

14,4

13,7

13,1

13,1

12,3

11,6

