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ODYSSEOVY CESTY
Postavy:
Odysseus - ithacký král,
Polyfémos - kyklop,
Aiolos - vládce v tr ,
dívka - dcera krále Laystrigónské zem ,
královna a král Laistrygónské zem ,
Kirké - kouzelnice,
Eurylochos - kormidelník Odysseovy lodi,
Hermés - posel boh ,
Teirésius - v štec z podsv tí,
Odysseova matka,
Agamemnón - velitel z Trójské války,
Achilleus - nejv tší z eckých rek ,
Aiás - velitel z Trójské války,
Sirény - mo ské víly,
Skylla - šestihlavá stv ra,

Charybdis - dcera Poseidóna,
Hélios - b h slunce,
Kalypsó - nymfa z ostrova Ogygie,
Pallas Athéna - bohyn moudrosti,
Nausikáa - dcera krále ostrova Faják ,
Král Alkinoe a královna ostrova Faják ,
Démodok - slepý božský zp vák,
Eumaius - Ithatský pastý ,
Meneláos - Král Sparty,
Télemachos - Odysse v syn,
Íros - žebrák,
Antinos - nápadník Penelopy,
Eurykleia - stará Odysseova služebná.
Pénelope - Odysseova žena,
Laertes - Odysse v otec.

NÁZVY ETAP
CESTA DO ZEM KIKÓN – o cest z Tróje (hledání symbol ukrytých v šif e)
ÚT K ZE ZEM KIKÓN
- o st etnutí s Kikony (bojová hra na h išti)
LÓTOFÁGOVÉ
- o zemi, kde host m dávali kv ty zapomn ní (hra na louce – hledání kv )
OSTROV KYKLÓP
- setkání s jednookými obry Kyklopy (dovednostní hra)
NA OSTROV KRÁLE AIOLA
- o m ném paláci krále Aiola - vládce všech v tr (vodní hra)
LAISTRYGÓNOVÉ
- o setkání a út ku p ed lidožravými obry (agresivní vybíjená)
NA OSTROV KOUZELNICE KIRKÉ
- o arod jnicí, která je prom nila ve vep e (šifrované úkoly cestou na T emšín)
CESTA DO PODSV TÍ – V HÁDOV
ÍŠI
- o sestupu do podsv tí (no ní hra a stezka odvahy)
V KRAJIN SIRÉN
- o p ekonání nástrah sv dn zpívajících Sirén (p vecká sout ž)
MEZI OBLUDAMI SKYLLOU A CHARYBDOU
- o mo ských nestv rách (hry ve vod nebo hra v jídeln nebo hra v terénu)
SKOT BOHA SLUNCE HÉLIA
- o ostrov s posvátným skotem Boha Slunce Hélia (hledání skotu v lese)
OSTROV NYMFY KALYPSÓ
- o ostrov nymfy Kalypsó kde strávil dlouhých 7 let (staro ecká hostina, tance)
ZEM KRÁLE ALKIÓNA – KRÁLE FAJÁK
– o pohostinné zemi Faják (Poseidonovy olympijské hry)
KONE
NA RODNÉ ITHACE
– o prvních dnech doma na Ithace (st elecké sout že)
POKLAD ITHACKÉHO KRÁLE – pro mladší (hledání pokladu)
UM NÍ ANTICKÉHO ECKA – ru ní práce (výroba štít a šperk )

HLAVNÍ MOTTO CELÉ ETAPOVÉ HRY
Odysseus se po trojské porážce vracel zp t do vlasti. Ale cesta byla tak dlouhá a
namáhává, že ithacký hrdina spat il svou zemi až po 20 letech. P i putování zažil
Odysseus se svými druhy mnoho dobrodružství, která znamenala smrt pro celou
výpravu krom n ho. Na ostrov obr ztratilo život 6 kamarád . Oslepení obra
Polyféma, syna boha Poseidona, nazna ovalo, že cesta dom nebude nijak
jednoduchá. Poseidon, b h mo ských vod, chystal eckým lodím nástrahy na každém
kroku, ovšem Odysseus jim se ztrátami ale p ece odolával. Projeli š astni kolem
lákavých p vky Sirén, kolem san se psími hlavami, i kolem Poseidonovy dcery
chrlící vodu. Ale to již z 12 lodí plula jen jedna. Ostatní potopili obrovití lidé na
jednom ostrov i s druhy. Ale ani poslední p átelé z Odysseovy lod se dom
nevrátili. Nechali se zlákat božským skotem, a tak byli potrestáni smrtí. Tak z stal
Odysseus sám a po dlouhém putování kone
spat il b ehy své Ithaky. Musel však
ješt se svým synem Télemachem pobít nápadníky své ženy a pak teprve se do kal
astného a klidného stá í.
Ale vra me se nejd íve na úplný za átek. Co vlastn jeho cest p edcházelo ?

SEZNÁMENÍ S EH - ÚVOD
Seznámení a úvod do etapové hry provést pomocí divadelního p edstavení, kdy se p edvedou
jednotlivé ásti p íb hu, od Paridova soudu až po dobytí Tróje (možno pro boje využít i stínového
divadla (prost radla – herci – sv telný zdroj)

Krásná Helena a Trójská válka
Vše za alo tím, že syn trojského krále Priama, Paris, unesl spartskému králi Meneláovi jeho
ženu, krásnou Helenu, ímž zavdal p inu k vypuknutí Trójské války.
Víme však v bec pro to ud lal ?
Bájná p

ina války - Thetidina svatba, Jablko sváru, Parid v soud, Helena

ina trójské války vznikla p i p íležitosti svatby mo ské bohyn Thetis (matky eckého
hrdiny Achilea) s lov kem - králem fíthejským Peleem. D vod toho byl, že o Thetis v štba pravila,
že její syn p ed í otce, a tak žádný b h, p estože byla velmi krásná, s ní necht l nic mít.

Thetis a Peleus

bohyn sváru Eris

Na tuto svatbu byli pozváni všichni bohové až na bohyni sváru Eris. Ta se jim však za to
pomstila. Utrhla zlaté jablko ze zahrady Hesperoven a s nápisem "Té nejkrásn jší” jej vhodila mezi
bohyn Athénu, Héru a Afrodítu. Každá z nich jej okamžit cht la pro sebe, protože se samoz ejm
považovala za nejkrásn jší. Nakonec bylo na nejvyšším bohu Diovi, aby celou v c rozhodl.

Héra

Afrodíté

Pallas Athéna

Ten však s tím pochopiteln necht l nic mít a rozhodl se zbavit se odpov dnosti. Dal zlaté
jablko Hermovi a poslal ho na horu Ídu u Tróje za mladíkem, který ješt nepoznal ženu a jenž m l
tento spor rozhodnout.
Tímto mladíkem nebyl nikdo jiný než Parid, jeden ze syn trójského krále Priama. P i jeho
narození se však jeho matce Hekab zdálo, že porodila ho ící pochode , která zapálila Tróju, a
štci tento sen vyložili ve smyslu, že se jí narodí syn, který zp sobí zánik Tróje. Proto ho jeho otec
Priamos nechal pohodit v lese, aby zahynul. Ujala se ho ale medv dice a posléze ho vychoval pastý
Ageláos.
Nyní stál Parid p ed t žkým rozhodnutím, nebo se mu všechny t i bohyn zdály stejn krásné.
Tu bohyn , poznajíc jeho nerozhodnost, se ho snažily o svých p ednostech p esv it sliby. A tak
mu Héra nabídla vládu nad Asií, Athéna slávu a vít zství v každé válce a Afrodíta nejkrásn jší ženu
za manželku.
Paridovi se nejvíc zamlouvalo to t etí, a tak podal jablko Afrodít . P islíbenou nejkrásn jší
ženou na sv
byla Helena, dcera nejvyššího boha Dia a manželky spartského krále Tyndarea
Lédy. Problém byl, že Helena již byla provdána za Tyndareova nástupce na spartském tr
Meneláa.

Parid v soud

Helena

Avšak tuto p ekážku nebylo pro bohyni lásky t žké p ekonat. Nejd íve se m l Paris dozv t o
svém p vodu, k emuž došlo na slavnostních hrách v Tróji. Ty byly uspo ádány, protože Hekaba
nep estávala pro svého ztraceného syna truchlit, na jeho po est a vít z m l získat nejlepšího býka z
královských stád. Toho shodou okolností pásl práv Parid a bylo to jeho nejoblíben jší zví e. Proto
se ho rozhodl doprovodit do Tróje a podívat se na jeho budoucího majitele.
V Tróji se pak rozhodl o n j zápasit, protože v p ípad vít zství by ho dostal zp t a navíc mu
soupe i nep ipadali tolik zdatní, aby je nep emohl. P ihlásil se tedy také a díky své síle a obratnosti
dokonce porazil i nejstaršího Priamova syna Hektora a zvít zil. Priamovi synové ale porážku od
neznámého pastý e považovali za pohanu, vyvolali hádku a cht li ho zabít.

Hektor

Parid

Parid však utekl k Diovu oltá i, kde ho jako v štkyn poznala Priamova dcera Kassandra.
Radost rodi z nalezení syna byla tak veliká, že nev novali pozornost Kassand iným varováním,
že Paris Tróju zahubí. (To byl ostatn její úd l a trest, že nikdo nebude v it jejím v štbám, nebo
odmítla boha Apollóna, který se do ní kdysi zamiloval.)
Poté Afrodíta vnukla Paridovi touhu po žen a myšlenku odplout do Sparty vyhlášené krásou
tamních žen. Marné bylo rozmlouvání v štce Helena i varování Kassand ino. Paris se na cestu
vydal a i p es bou i a nep íznivý vítr se brzy dostal do Sparty. Spolu se svým druhem Aineiem se
stal hostem spartského krále Meneláa.
Meneláos musel ovšem brzo po jejich návšt
odjet a na ídil své manželce, aby host m ve
všem vyhov la. Paris se mezitím do ní hluboce zamiloval a Afrodíta za ídila, aby jeho svod m
neodolala. A tak se s ním vydala k Tróji. Krom Heleny si Paris odvezl ješt Meneláovu pokladnici.

Únos krásné Heleny

Když se to Meneláos po svém návratu dozv l, pochopiteln se velmi roz ílil, nebo Paris
nejenže pošlapal všechny zákony pohostinství, ale urazil Meneláa jak jako vlada e, tak i jako muže.
Meneláos se proto rozhodl svolat všechny vládce ecka a vypravit se na trestnou výpravu. M l na
to právo, nebo p i volb Helenina manžela bylo rozhodnuto, že pro p íliš velký po et zájemc si
svého muže vybere sama a ostatní nebudou proti tomu protestovat, nýbrž naopak mu budou vždy
pomáhat. Kdo by toto neslíbil, m l pak být vy azen z kandidát .
Pohan ný Meneláos vyzval proto všechny ecké vládce k vojenské výprav proti Troji. Vrchním
velitelem vále né výpravy se stal Menelá v bratr Agamemnón, král mykénský.

Meneláos a Agamemnón

Mezi další hlavní achájské postavy v Trójské válce pat il Odysseus (Láert v syn a král eckého
ostrova Ithaka), Diomédón, argejský král - v dce tírynských muž , krétský král Ídomenes (vnuk
Mínóa), který vynikal v boji ošt pem, také athénský Menesteus, nejlepší idi bojových voz ,
lukost elec Teukros, Nestór, nejstarší len výpravy, který p edevším radil ve vále né rad a jak se
pozd ji ukázalo, vždy správn , v štec Kalchás, hrdinové Malý a Velký Aiás a snad nejv tší rek
Achilleus - syn Thetidy a Pélea.

tí hrdinové v Trójské válce

Odysseovi se však do boje v bec
necht lo. Krátce p ed válkou se totiž
oženil s krásnou Pénelopou, která ho
obda ila synkem Télemachem. Když ho
išli povolat, za al simulovat šílenství.
Zap áhl do pluhu kon a vola, zoral
pole a oséval ho solí. Když mu však
položili p ed sp ežení jeho malého syna
Télemacha, zabaleného v plenkách
Odysseus zastavil. Tím prozradil, že má
všech p t pohromad .
Kalchásova v štba
Ješt p ed odjezdem se shromáždili všichni
slavní rekové a velitelé vojsk, aby ob tovali boh m
a prosili je o š astnou plavbu. Tu se zpod jednoho
oltá e vyplazil hrozný had rudý jako krev, který se
vyplazil po kmeni platanu až k jeho nejvyšším
tvím, kde bylo hnízdo s osmi ptá aty a sami kou.
Ty všechny had poz el, a pak se prom nil v kámen.
Nikdo si tento jev nedokázal vysv tlit, avšak v štec
výpravy Kalchás jim objasnil jeho smysl: Budou
obléhat Tróju 9 let a teprve desátý rok ji dobudou.
Trójská válka
Po p istání eckého lo stva na trójské pláni vzplála strašná bitva. Pod vedením Priamova
nejstaršího syna - trójského prince Hektóra, tam na n ekalo silné vojsko Trójan , aby skolili
každého, kdo se zbraní vstoupí na trójskou p du. ekové váhali, protože podle v štby m l první,
který se dotkne zem , první též padnout. Když Odysseus vid l, že tahle v štba m že zma it
vylo ovací manévr, vyhodil na b eh sv j štít a obratn na n j sko il. Mladý Prótesiláos spat il
Odyssea na b ehu a vysko il za ním. Dotkl se zem - a vtom ho probodl Hektór svým kopím. Pak se
však Achajci vy ítili na b eh a za ala krvavá ež. Trójané se však záhy stáhli a ukryli se za
hradbami svého m sta. P íštího dne uzav eli ekové s Trójany p ím í, aby poh bili své mrtvé.
Když tak u inili, za ali stav t opevn ný tábor. Odysse v stan byl postaven hned vedle vrchního
velitele. P ivedl k Tróji sice jen dvanáct lodí, avšak pat il mezi nejvážen jší v dce: p evyšoval
všechny ostatní moudrostí a d vtipem, což je ve válce vlastnost nemén užite ná než hrdinství.

Trója

Achileus
Další z eckých hrdin Achilleus, i když se doplavil na
ehy Tróje spole
s ostatními, neú astnil se žádného z boj ,
protože ho urazil ho samotný král Agamemnón. Aiás a
Odysseus p ichází, aby Achillovi jeho hn v rozmluvili, protože
podle v štby Trója nikdy nepadne, pokud Achilles nebude vál it
v achájských adách. Ale ani jejich rozmluva nep inesla ovoce.
Pouze po smrti svého p ítele Patrokla Achilleus nabídl králi
Agamemnónovi smír. Poté se vypravil k Trójským hradbám a
vyzval k boji prince Hektóra, kterého posléze zabil.
Ale i Achilleus nalezl u Tróje svoji smrt. V boji byl zasažen
vybraným šípem s trojitým hrotem, který vyst elil sám trójský
princ Paris do paty – jediného místa, které nem l kouzlem
chrán no.

Krádež Palladia
Odysseus se také odhodlal uloupit palladium (sochu Pallas
Athény) ve spolupráci s Diomédem, protože v il, že chytrost
kombinovaná se silou má v podobných p ípadech nejv tší nad ji na
úsp ch. Aby ho Trójané nepoznali, zohavil si tvá ranami bi em,
oblékl se do hadr jako žebrák a vloudil se východní branou do Tróje.
Diomédes zas p edstíral mrzáka s ohavnou nemocí. Po zalidn ných
ulicích, na nichž byli žebráci a mrzáci astým zjevem, dostali se
nepozorovan na hrad, vnikli do Athénina chrámu a pod plášt m noci
nevelkou d ev nou sošku unesli.
Tento skv lý úsp ch, který práv tak zvýšil bojovou morálku
Achájc , jako ot ásl duchem Trójan , nebyl však jediný, jehož
Odysseus po Achillov smrti dosáhl. Už p ed touto dobrodružnou
výpravou se jednou odplížil do trójského tábora na výzv dy a p inesl
mnohem cenn jší zprávu.
Trójský k
ekové nakonec dobyli Tróju
lstí, kterou vymyslel práv
Ithacký král Odysseus. P íslušník
fóckého oddílu Epeios, stavitel
lodí a dovedný um lec, postavil
na Odysse v návrh obrovského
ev ného kon . B icho mu
zhotovil jako trup velkého korábu
a žebra kol dokola pobil
jedlovými fošnami, nohy mu
ud lal vyšší n ž žeb ík. Do
temných útrob kon se pak skryl
Achill v
syn
Neoptolemos,
lu ištník Filoktétes, spartský král Menelaos, velitel Kré an Idomeneus, silný Diomédes, malý Aiás
a krom jiných rek Epeios a také Odysseus. Když pevn zav eli otvor, kterým vstoupili do kon ,
vydal král Agamemnón rozkaz spustit lod na mo e a opustit Tróju.

Trójané za velikých oslav konce války vtáhli kon zanechaného v eckém ležení do m sta,
esv eni, že je bude chránit svou nadp irozenou mocí. D ev ný k však byl vyšší než jejich
hlavní brána v hradbách m sta a proto ji rozbo ili.
V noci však vystoupili ekové z kon a dali svému vojsku sv tlem znamení, na kterém míst
jsou hradby probo eny. Rozpoutal se strašný boj, v n mž v tšina Trójan padla. ekové m sto
vyplenili a zapálili. Zabili p i tom celou rodinu krále Priama, v etn trójské princezny, v štkyn
Kassandry. To pobou ilo bohyni Athénu a seslala na všechny silnou bou i, která vále né vít ze bu
potopila, nebo je nechala n kolik let bloudit po sv .
Když se blížilo 10. výro í pádu Tróje, byli už všichni ekové, kte í vyvázli z války, dávno
doma. Jen jeden z nich se nevracel a ani nep išla zpráva, že by zahynul - Odysseus.
ekala na n j manželka Penelopa a syn Télemachos. Avšak Odysseus se svými muži stále ješt
bloudil po mo ích.
Od trójských b eh vyplulo dvanáct lodí, aby se s králem vrátili do své rodné Ithaky. Bohužel
jim ale osud nep ál a cesta byla tak dlouhá a namáhavá, že ithacký hrdina spat il svou zemi až po 20
letech od svého odjezdu do trójské války. P i putování zažil Odysseus se svými druhy mnoho
dobrodružství, která však znamenala smrt pro celou výpravu krom n ho.
A jaká vlastn byla Odysseova cesta ?

DIVADELNÍ ZAHÁJENÍ ETAPOVÉ HRY 2011

Olympští bohové

Odysseus p iplouvá k Boh m

Užaslé obecenstvo nev ící vlastním o ím

ást ansámblu - Herci a Herkyn

PS: tuto ást etapové hry jsme logisticky neodhadli – fotograf dostal roli a kameraman Gejza se
marn snažil seznámit se s funkcemi kamery – zvolil no ní natá ení, takže pr h celého divadla je
v mlé né mlze. Ale jinak jsme se vyblbli.

Etapa (mladší i starší)

Cesta do zem Kikón
Motto:
Po zni ení Tróje, následoval Odysseus se svým lo stvem
Agamemnóna, ale silná vich ice zavinila to, že se jeden druhému
ztratili. Tak Odysseus zakotvil na pob eží Thrácie, v zemi Kikón .
Kikóni byli spolubojovníci Trójan , takže Odysseus vyplenil a ovládl
Izmaros, jedno z jejich m st, jen Apollónova kn ze Márona nechal žít,
a ten mu za odm nu daroval 12 džbán sladkého opojného vína.
Odysseus navrhoval, aby se co nejd íve vydali na mo e, ale marn
emlouval bojovníky k návratu. Jeho druhové ho necht li
poslechnout. Na ali m chy s vínem, rozd lali ohn a opékali maso. Ti
Kykóni, kte í utekli, p ivolali z vnitra zem své sousedy. Bylo jich
mnoho. ekové, zmoženi jídlem a pitím museli utéci, protože by se
nedokázali ubránit takové p esile. V krutém boji ztratili ekové po
šesti mužích v každé lodi. Chvatn nasedali do lodí a co nejrychleji
vypluli na mo e.
Odysseus p iplouvá k zemi Kikón
Zkrácené motto:
Po zni ení Tróje, následoval Odysseus se svým lo stvem Agamemnóna, ale silná vich ice
zavinila to, že jeden druhého ztratili. Tak Odysseus zakotvil na pob eží Thrácie, v zemi Kikón .
ekové dobyli Kikonské m sto Ismar.

Hra:
Trasa za íná i kon í u záme ku, nebo na louce u bazénu. Trasa je rozd lená do dvou ástí
(modrá, ervená - pro urychlení hry a p iblížení k tématu ztracených lodí v bou i)
Nápov da modré trasy zavádí námo níky sm r ohništ -mostek p es potok-posed-prostor u kládkope ek (Himaláje) – ohrazenka - prostor u klád – studánka - prostor u klád – posed – k ižovatka start/cíl.
Nápov da ervené trasy je p esn opa ná co modré.
PLÁN CESTY
ERVENÁ TRASA:
VYDEJ SE CESTOU BARVY KRVE K POTOKU, NAD KTERÝM MOST D EV NÝ SE
KLENE. ZDE NAJDEŠ PRVNÍ ZNAMENÍ.
POKRA UJ STEZKOU KE V ŽI LOVC A TAM HLEDEJ DALŠÍ ZNAMENÍ.
V DOHLEDU JE ROZCESTÍ, V JEHOŽ BLÍZKOSTI BOŽSTVA P EBÝVAJÍ A TVÉ
PUTOVÁNÍ HORA ZTÍŽÍ. NA VRCHOLKU TÉTO HORY HRADBA S DALŠÍM ZNAMENÍM
SE NACHÁZÍ.
NESESTUPUJ Z HORY STEJNOU CESTOU, NEB K PRAMENI DRUHÁ ZAVEDE T
ÍV.
U PRAMENE TÉŽ JEDNO ZE ZNAMENÍ JEST.
ODTUD JDI CESTOU, KDE MÍJÍŠ ROZCESTÍ A V Ž LOVC KOLEM P ÍBYTKU
VODNÍCH PANEN, AŽ K VELKÉMU K ÍŽENÍ CEST. ZDE POSLEDNÍ ZNAMENÍ NAJDEŠ,
KTERÉ TI POM ŽE K CÍLI TVÉ CESTY.
CESTOU BER ZNAMENÍ JEN BARVY KRVE.

ZAŠIFROVÁNO:
ERVENÁ TRASA:
VMLYZZDWUEWIJMG DHSHBEFG GECJJEKHSFLTXHOUMUBQ
EJBEHAHYRSQVUYYML ZZKWURWIVMGEDH HBKFG GEPJJOKHTFLOXHKUMUBQ,EJ
EHNHYASQDUY MLKZZTWUEWIRMGÝdhMHB FG
MMLOZZSWUTWI MGDDH hbEFGVGE jjNKHÝfl XHSUMEBQ
EJKEHLHYESQNUYEML.ZZ WUZWIDMGEDH HBNFGAGEJJJDKHEFLŠxh
UMPBQREJVEHNHYÍsq UYZMLNZZAWUMWIEMGNDHÍhb.FG
PMLOZZKWURWIAMG dhUHBJFG GESJJTKHEFLZXHKUMOBQUEJ EHKHYESQ
UYVML zzŽwuIWI MGLDHOHBVFGCGE jj KHAFL XHTUMABQMEJ
EHHHYLSQEUYDMLEZZJWU WIDMGADHLHBŠfgÍge JJ
ZMLNZZAWUMWIEMGNDHÍhb.FG
VML ZZDWUOWIHMGLDHEHBDFGUGE JJJKHEFL
XHRUMOBQZEJCEHEHYSSQTUYÍml,ZZ WUVWI MGJDHEHBHFGOGEŽjj
KHBFLLXHÍumZBQKEJOEHSHYTSQIUY ZSBLCOFDŽjsSITTKVVPOAYG LR
PZS lcEFDBJSÝitVKVAPOJYGÍlr FHASH QDTPLVHTÉix
WZPTBUOFTAQOWWVZSÁlcNFDÍjs ITHKVOPORYGALR FHZSHTQDÍplŽhtÍix.WZ
TBNOFAAQ WWVZSRLCCFDHJSOITLKVKPOUYG LR
TZSÉlcTFDOJS ITHKVOPORYGYLR FHHSHRQDAPLDHTBIXAWZ TBSOF
AQDWWAZSLLCŠfdÍjsMIT KVZPONYGALRMFHESHNQDÍplMHT IXSWZETB
OFNAQAWWCZSHLCÁfdZJSÍit.KV
NZSELCSFDEJSSITTKVUPOPYGULRJFH SHZQD PLHHTOIXRWZYTB
OFSAQTWWEZSJLCNFDOJSUIT KVCPOEYGSLRTFHOSHUQD,PL HTNIXEWZBTB
OFKAQ WWPZSRLCAFDMJSEITNKVIPO YG
DZSRLCUFDHJSÁit KVZPOAYGVLREFHDSHEQD PLTHT ix WZDTB ofÍaqVWW.ZS
UZS LCPFDRJSAITMKVEPONYGELR FHTSHÉqdŽpl HTJIXEWZDTBNOFOAQ WWZZSELC
FDZJSNITAKVMPOEYGNLRÍfh SHJQDEPLSHTTIX.WZ
OZSDLCTFDUJSDIT KVJPODYGILR FHCSHEQDSPLTHTOIXUWZ,TB OFKAQDWWEZS
LCMFDÍjsJITÍkvŠpo YGRLROFHZSHCQDEPLSHTTIXÍwz TBAOF AQVWW zsŽlc
FDLJSOITVKVCPO yg LR
KZSOLCLFDEJSMIT KVPPO ygÍlrBFHYSHTQDKPLUHT
IXVWZOTBDOFNAQÍwwCZSHLC FDPJSAITNKVEPONYG,LR FHASHŽqd PLKHT
IXVWZETBLOFKAQÉwwMZSULC FD
KZS lcÍfdŽjsEITNKVÍpo YGCLREFHSSHTQD.PL HTZIXDWZETB
OFPAQOWWSZSLLCEFDDJSNITÍkv POZYGNLRAFHMSHEQDNPLÍht
IXNWZATBJOFDAQEWWŠzs,LC FDKJSTITEKVRPOÉyg LR
TZSILC FDPJSOITMKV poŽygELR FHKSH QDCPLÍhtLIXIWZ TBTOFVAQÉww
ZSCLCEFDSJSTITYKV.PO
CZSELCSFDTJSOITUKV POBYGELRRFH SHZQDNPLAHTMIXEWZNTBÍof
AQJWWEZSNLC FDBJSAITRKVVPOYYG LRKFHRSHVQDEPL.HT

MODRÁ TRASA:
VYDEJ SE CESTOU BARVY NEBE NA VELKÉ K ÍŽENÍ CEST. ZDE HLEDEJ PRVNÍ
ZNAMENÍ.
ODTUD KOLEM P ÍBYTKU VODNÍCH PANEN AŽ K V ŽI LOVC DOJDEŠ, KE HLEDEJ
DRUHÉ ZNAMENÍ.
V DOHLEDU JE ROZCESTÍ, KDE BOŽSTVA P EBÝVAJÍ A TVÉ PUTOVÁNÍ HORA ZTÍŽÍ.
NA VRCHOLU TÉTO HORY HRADBA S DALŠÍM ZNAMENÍM SE NACHÁZÍ. NESESTUPUJ
Z HORY STEJNOU CESTOU, NEB K PRAMENI DRUHÁ T ZAVEDE D ÍV.
U PRAMENE TÉŽ JEDNO ZNAMENÍ JEST.
POKRA UJ DÁL KE V ŽI LOVC , KDE SM R ZM
AŽ K MOSTU D EV NÉMU,
KTERÝ P ES POTOK SE KLENE DOJDEŠ A TAM TAKÉ POSLEDNÍ ZNAMENÍ NAJDEŠ.
TOTO ZNAMENÍ TI POM ŽE K CÍLI TVÉ CESTY.
CESTOU BER ZNAMENÍ JEN BARVY NEBE.

VGIYXTDVYELJJXX ITSIHERN ZXCDOERFSGBTIYOXPUJQ IGBECAVNRACVHWYGI
XTNVYELJBXXEIT IHNRNAZX DOVRFEGBLIYKXPÉjq IGKEC vnÍacŽhwEGINXTÍvy
LJCXXEITSIHTRN.ZX DO
ZGIDXTEVY LJHXXLITEIHDRNEZXJDO RFPGBRIYVXPNJQÍig
ECZVNNACAHWMGIEXTNVYÍlj.XX
OGIDXTTVYULJDXX ITKIHORNLZXEDOMRF GBPIY xpÍjqBIGYECTVNKACUHW
GIVXTOVYDLJNXXÍitCIHHRN ZXPDOARFNGBEIYNXP JQAIGŽec VNKAC
HWVGI xtŽvyILJ XX
LGIOXTVVYCLJ xx ITDIHORNJZXDDOERFŠgb,IY XPKJQEIG
ECHVNLACEHWDGIEXTJVY LJDXXRITUIHHRNÉzx DOZRFNGBAIYMXPEJQNIGÍec.VN
VGI XTDVYOLJHXXLITEIHDRNUZX DOJRFEGB IYRXPOJQZIGCECEVNSACTHWÍgi,XT
VYKLJDXXEIT IHBRNOZXŽdoSRFTGBVIYAXP JQPIG ecEVNBACÝhwVGIAXTJVYÍlj
XXAIT IH
TGIVXTÉvy LJPXXUITTIHORNVZXÁdoNRFÍgb IYHXPOJQRIGAEC
VNZACTHWÍgiŽxtÍvy.LJ XXNITAIH RNVZXRDOCRFHGBOIYLXPUJQ IGTECÉvnTACOHW
GIHXTOVYRLJYXX IT
HGIRXTAVYDLJBXXAIT IHSRN ZXDDOARFLGBŠiyÍxpMJQ
IGZECNVNAACMHWEGINXTÍvyMLJ XXSITEIH RNNZXADOCRFHGBÁiyZXPÍjq.IG
ECNVNEACSHWEGISXTTVYULJPXXUITJIH RNZZX DO
HGIOXTRVYYLJ XXSITTIHERNJZXNDOORFUGB IYCXPEJQSIGTECOVNUAC,HW
GINXTEVYBLJ XXKIT IHPRNRZXADOMRFEGBNIYIXP JQDIGRECUVNHACÁhw
GITXT vy LJ
ZGIAXTVVYELJDXXEIT IHDRN zxÍdoVRF.GB
UGI XTPVYRLJAXXMITEIHNRNEZX DOTRFÉgbŽiy XPJJQEIGDECNVNOAC
HWZGINXTAVYMLJEXXNITÍih RNJZXEDOSRFTGB.IY
PGIOXTKVYRLJAXX itUIHJRN ZXDDOÁrfLGB IYKXPEJQ IGVEC vnŽacIHW
GILXTOVYVLJCXX it,IH RNKZXDDOERF GBSIYMXP jqRIG ECZVNMAC hw gi
XTAVYŽlj XXKIT IH
MGIOXTSVYTLJUXX ITDIH rnEZXVDO rfNGBÉiyMXPUJQ,IG ECKVNTACEHWRGIÝxt
VYPLJ xxEITSIH RNPZXODOTRFOGBKIY XPSJQEIG ECKVNLACEHWNGIEXT
VYDLJOXXJITDIHERNŠzx DO
AGI XTTVYALJMXX ITTIHARNKZXÉdo RFPGBOIYSXPLJQEIGDECNVNÍac
HWZGINXTAVYMLJEXXNITÍih RNNZXADOJRFDGBEIYŠxp.JQ IGTECOVNTACOHW
GIZXTNVYALJMXXEITNIHÍrn ZX
TGIIXT VYPLJOXXMIT ihŽrnEZX DOKRF GBCIYÍxpLJQIIG ECTVNVACÉhw
GICXTEVYSLJTXXYIT.IH
CGIEXTSVYTLJOXXUIT IHBRNEZXRDO RFZGBNIYAXPMJQEIGNECÍvn ACJHWEGINXT
VYBLJAXXRITVIHYRN ZXNDOERFBGBEIY.XP
TEXT PRO MLADŠÍ KATEGORII
ZDE NABER SM R P ÍMÝ POUTNÍKU CHRABRÝ A O I SVOJE PILNÉ M J. PO CHVÍLI
NEDLOUHÉ SV J POHLED VLEVO SM UJ A U T ECH STROM BLÍZKO ROSTLÝCH PRVNÍ
ZNAMENÍ SVIŽN VYHLEDEJ A DOB E ULOŽ V KAPSÁCH SVÝCH.SVÉ KROKY DÁLE P ÍMO
SM UJ K VELKÉMU K ÍŽENÍ CEST, KDE DRUHÉ ZNAMENÍ P IPRAVENO JEST,PAK SVÉ
KROKY VPRAVO STO A NEOHROŽEN DÁLE POKRA UJ. STRANU LEVOU VŠAK BEDLIV SI
HLÍDEJ A OHBÍ „ EKY V PATRNOSTI M J NA STRAN DRUHÉ DOMEK STOJÍ A V BLÍZKOSTI
SVÉ ZNAMENÍ T ETÍ SKRYTO JEST.JDI DÁLE KROKEM PEVNÝM A NA DALŠÍM K ÍŽI CEST
TY OP T VPRAVO Z STANEŠ. A POZORNOST SVOU SV ŽÍ UCHOVÁŠ NEB VLEVO PRAMEN
V CHALOUPCE D EV NÉ UKRYT JEST A POBLÍŽ TÉTO VODY ŽIVÉ SVÉ ZNAMENÍ HBIT
NALEZNEŠ.DÁL POKRA UJEŠ CESTOU P ÍMOU KTERÁ DLOUHÁ ZDÁ SE BÝT TY NEDÁŠ
ŠANCI NOHOU BOLENÍ A POSLÉZE VLEVO V Ž LOVC UHLÍDÁŠ K JEJÍM ZÁKLAD M VYŠLI
NEJSTATE
JŠÍHO POUTNÍKA KTERÝ PEVNÝM KROKEM VLÁDNE A DALŠÍ ZNAMENÍ TOB
INESE.POSLEDNÍ K ÍŽENÍ CESTY TVÉ SE BLÍŽÍ TY SV J KROK SM R ZDE PRÁV
OPRAVÍŠ A PO ŠIPCE ZELEN SV ŽÍ Z KOVU MÍ ÍŠ KTERÁ PR VODKYN TVOJE JESTA
DÁLE KRÁ EJ PO CEST TAJEMNÉ, KTERÁ PO LEVICI STUDÁNKU SVOU SKRÝVÁ TY
V NEDALEKOSTI ZAPÁTREJ A V CÍLI TÉTO POUTI JEDEN ZELENÝ KORÁL ODEVZDEJ.

Starší kategorie

Mladší kategorie

První etapa – první vít zové mladších

1. místo - Rhodosané

2. místo - Thésalané

3. místo - Korin ané

ÚT K ZE ZEM KIKÓN
Motto:
Po dobytí Kikónského m sta navrhoval Odysseus, aby se co
nejd íve vydali na mo e, ale marn p emlouval bojovníky
k návratu. A tak Kikóni kte í utekli, p ivolali z vnitra zem své
sousedy. ekové by se nedokázali ubránit takové p esile.
V krutém boji ztratili ekové po šesti mužích z každé lodi.
Chvatn nasedali do lodí a co nejrychleji vypluli na mo e.

Hra:
Hrá i se rozd lí na dv skupiny ( eky a Kikóny). K ruce jsou p ivázané nafouknuté balónky
jako životy (u mladších byly místo balónk použity pásky z krepáku). Každá družina má svoji
barvu balónku (krepáku). Úkolem obou skupin je projít proti sob v ohrani eném prostoru na
druhou stranu hracího pole a cestou zni it co nejvíc balónk protivníka (bez použití ostrých
edm ). Hrá bez balónku je vy azen a ve h e nepokra uje.
Místo:
išt pod bazénem
Pom cky:
barevné nafukovací balónky (barevné
pásky z krepák ),
žky,
tužka (propiska)
provázky,
žky
tabulka – pavouk,
píš alka
Hodnocení:
V prvním kole se dvojice losují. Vít zové
postupují do dalších kol (pavouk).

Mladší kategorie

Starší kategorie

Co ste to zas vymysleli ? No to mi hlava nebere !

Etapa (mladší i starší)

Lótofágové
Motto:
Odysseus a jeho lod pluli na jih do mo e
Kythir . Netrvalo dlouho a p išla silná bou e a
protrhla plachtoví. ekové se op eli do vesel a jen
s velikou námahou dorazili k pevnin poblíž mysu
Maleas. Dva dny se zdrželi na pob eží. Odpo ívali
a spravovali plachty a stožáry.
Znovu vypluli na mo e a doufali, že se tentokrát
dostanou dom . Ale silná vich ice je op t zanesla k
neznámé pevnin na pob eží Afriky. Odysseus
poslal t i muže z jeho posádky na výzv dy. Když
zjistil, že se dlouho nevracejí, šel je hledat. Ale
hned zjistil, pro se nikdo nevrátil. Ztroskotali totiž
na zemi Lotofág , kte í se živili ko eny sladkého
lotosu. Kdo jen jednou okusil tento pokrm, necht l už nic jiného jíst a ani opustit ostrov. Zapomn l
na domov i na své povinnosti a bezstarostn se oddával zahálce a sn ní.
Lotofágové Odysseovy plavce vlídn p ijali a dali jim okusit pokrm z lotosu. Ale když námo níci
lotos sn dli, okamžit zapomn li na svou vlast a na touhu po návratu. Plavci už necht li od
vlídných, ale podlých Lotofág nikdy odejít. Odysseus je musel odvléci násilím a hned jak
nastoupili do lodi, uplavali Lotofág m z dohledu. Teprve pak p estali unesení plavci b snit na
Odyssea.
Zkrácené motto:
Odysseovy lod zanesla silná bou e k neznámé pevnin poblíž Afriky. Odysseus poslal t i muže
na výzv dy, když se dlouho nevraceli, šel je hledat. Ztroskotali totiž na zemi Lotofág , kte í se živili
ko eny sladkého lotosu. Kdo jednou okusil tento pokrm, necht l už nic jiného jíst, ani opustit tento
ostrov.

Hra:
Na louce je ukryt ur itý po et kv lotosu (vyrobeny uhá kované z p íze a br ka) jako je družstev. Úkolem
je najít co nejvíce kv Lotosu. Za každý nalezený
kv t je 1 bod. Ur itá barva kv je vyhlášena jako
prémiová - za vyšší po et bod (prémiové kv ty jsou
však ukryty na mén p ístupných místech). Hra kon í
nalezením všech kv .
Místo:
Rozlehlá louka u lesa
Pom cky:
Kv ty, špejle, papír, tužka

Starší kategorie

Mladší kategorie

Etapa (mladší i starší)

Ostrov Kyklóp
Motto:
Odysseovo lo stvo plulo sm rem na sever a za n kolik
dní p istáli u ostrova, o kterém se íká, že to byla s nejv tší
pravd podobností Sicílie, zem Kyklóp , ukrutných obr se
strašnou silou a pouze s jedním okem uprost ed ela.
Když zakotvili, Odysseus vzal sebou dvanáct muž a
batohy, plné džber s vínem od Maróna, jako dar t m, které
tam potká. Vystoupili na úrodný a zjevn obd lávaný b eh.
Za kamennou ohradou se páslo stádo tu ných koz. Jak
postupovali sm rem do st edu ostrova, narazili na jeskyni.
Když vešli dovnit , uvid li ve velkém množství erstvé mléko
a sýry. Odysseova zv davost o všechny nadmíru velké
edm ty, které se zde nacházely, byla d vodem k tomu, že
neposlechl své p átele, kte í ho nabádali k odchodu, ale cht l
vid t, jak velká bytost zde p ebývá.
K jejich p ekvapení obýval jeskyni jednooký kyklop
Polyfémos, syn boha mo e Poseidóna, který po objevu nepozvaných host zavalil východ jeskyn
obrovským balvanem, kterým by nemohlo pohnout ani padesát muž .
Nato si dal k ve í si dal dva eky. Ráno následovali další dva nebožáci. Osud ek se zdál být
zpe et n. Obr odešel pást svá stáda ovcí a vchod jeskyn znovu zatarasil balvanem tak, aby nikdo
nemohl utéct.
Když se obr ve er vrátil, p ivítal ho Odysseus m chem sladkého ale silného vína, které m l od
Maróna. Polyfémos se rozja il, sn dl k ve i další dva eky. Spokojený a v euforii se obr zeptal
Odyssea na jeho jméno. "Jmenuji se Nikdo", lstiv odpov l hrdina. Kyklóp, aby mu oplatil tento
jeho milý dar, tak mu slíbil, že ho sní až nakonec a pak tvrd usnul.
Odysseus p emýšlel, co má ud lat, aby se zachránili od této lidožroutské nestv ry. Zpo átku ho
napadlo, aby ho zabili. Kdo by ale potom, pohnul balvanem, který uzavíral vchod do jeskyn ? A tak
se rozhodl, aby obra oslepili.
Použili ostrý k l, jehož hrot rozpálili v ohni, aby byl ješt ú inn jší a zabodli ho do Kyklópova
jediného oka. Polyfém v ev uprost ed noci ot ásl celým ostrovem. Ostatní Kyklópové odpov li
na jeho ev tázajíc se, kdo mu vypíchl oko. Když ale Polyfémos odpov l, že "Nikdo", mysleli si, že
se zbláznil a odešli v klidu, když uslyšeli, že "nikdo" mu nevypíchl oko.
Ráno se slepý Polyfémos marn snažil najít p vodce svého nešt stí. Odsunul balvan, aby
vypustil kozy a ovce. Každou však ohmatal, aby zjistil, jestli se mezi nimi neukrývá „Nikdo“ se
svými muži. Odysseus a jeho p átelé se dostali z jeskyn ven pov šení pod b ichy silných beran , za
jejichž bohatou srst se zachytili, tam, kde obr berany neohmatával.
Jak se Odysseus vzdaloval od ostrova a lod již m ly napnuté plachty, zavolal na Polyféma, a
ekl mu, až se ho n kdo zeptá, kdo že ho oslepil, a odpoví, že "Odysseus, dobyvatel Tróje". Kyklop
napln n hn vem, za al po nich házet velké balvany, le marn . Odysseovo lo stvo již plulo po
otev eném mo i. A tak Polyfémos zažádal o pomstu svého otce boha mo í Poseidona. Poprosil ho,
aby Odysseus doplul dom až po velmi dlouhém putování sám a zatracen. A b h mo e Poseidón
na íkání svého oslepeného syna vyslyšel. A od té chvíle za al hn v všemocného boha mo e
Poseidóna a pokra ovaly Odysseovy útrapy.
Zkrácené Motto:
Odysseovo lo stvo plulo sm rem na sever a za n kolik dní p istáli u ostrova, o kterém se íká,
že to byla s nejv tší pravd podobností Sicílie, zem Kyklóp , ukrutných obr se strašnou silou a
pouze jedním okem uprost ed ela. Jeden z nich se jmenoval Polyfémos, syn boha Poseidóna. Toho
Odysseus oslepil, aby ho obelstil a zachránil se.

Kyklop Polyfémos, syn boha mo í Poseidona

Odysseus nalévá Kyklopovi silné víno

Hra: KYKLOP
Pravidla:
Kapitán družstva má za úkol nakrmit (Kyklopy), což jsou lenové jeho družstva, stojící v ur ité
vzdálenosti, aby dosáhl prut s uvázaným bonbonem do úst Kyklopa. lenové družstva stojí v ad
za sebou. HRÁ STOJÍCÍ ZA PRVNÍM ZAVÁŽE TOMUTO O I ŠÁTKEM A P IPEVNÍ NA PRUT BOMBON.
ÚKOLEM KAPITÁNA JE TREFIT SE HRÁ I DO ÚST. PO SPLN NÍ ÚKOLU P EDÁVÁ HRÁ ŠÁTEK DALŠÍMU.
HRA KON Í POSLEDNÍM HRÁ EM V AD .
Pom cky:
Šátky (pro p lku družstev), Dlouhé pružné klacky (v tve, ty e) zhruba stejné pro p lku
družstev, provázky, n žky, jednotliv balené bonbony (min. po et jako je sout žících)

Místo:
locvi na

NEREALIZOVÁNO PRO NEP ÍZE PO ASÍ
Etapa (mladší i starší)

Na ostrov krále Aiola – vládce všech v tr
Motto:
Odysseus pokra oval ve své plavb mo em sm rem na
východ. Narazil na nejpodivn jší ostrov, jaký kdy lov k
spat il. Tento ostrov plul na širém mo i, byl obklopen m nou
hradbou a stál na n m m ný palác v n mž sídlil král Aiolos –
vládce všech v tr .
Král p ijal celou posádku velmi p átelsky a hostil ji celý
síc ve svém paláci odm nou za vypráv ní o trójské válce.
Když se Odysseus rozhodl odplout, Aiolos mu dal na cestu
nezvyklý dar: m ch z k že devítiletého vola, ve kterém uzav el
všechny silné v try krom jednoho- vánku Zefyra, který je m l
dovát rovnou na rodnou Ithaku.
Odysseus ekl svým p átel m o p íkazu Aiola, aby
neotvírali m ch, nebo by je na další cest o ekávala velká
nebezpe í. Za deset dn již lod spat ili sv j vytoužený cíl. Odysseus se šel poprvé vyspat. Ale to
nem l d lat. Dva lidé z posádky však se cítili dot eni, že se na n z daru nic nedostalo, a v domn ní,
že v pytli je n jaké zlato, otev eli tajn m ch. Náhle a zu iv se vrhly ven všechny v try. Divoká
vich ice cloumala korábem, jakoby to byla o echová sko ápka. Tato v trná smrš je vrátila op t na
Aiol v ostrov.
Tentokrát však prosil Odysseus marn o pomoc. Král jim už necht l nikterak pomoci. „Kdo
dokáže obrátit proti sob p átelský dar, nemá v co doufat - jist je odporný boh m.“ S kletbami
vyhnal pak král Achájce na bezv trné mo e.
Zkrácené motto:
Odysseus pokra oval ve své plavb mo en
sm rem na východ. Narazil na nejpodivn jší ostrov,
jaký kdy lov k spat il. Tento ostrov plul na širém
mo i, byl obklopen m nou hradbou a stál na n m
ný palác v n mž sídlil král Aiolos-vládce všech
tr . Aiolos dal Odysseovi nezvyklý dar - m ch
z k že devítiletého vola, ve kterém uzav el všechny
try, krom jednoho vánku Zefýry.
Kdo dokáže obrátit proti sob p átelský dar,
nemá v co doufat – jist je odporný boh m.
Král Aiolos – vládce všech v tr

Hra – varianta I.:
V bazénu je plovoucí ostrov s králem Aiolou, který má m ch s r znými v try v etn Zefyra.
Síla v tr rovná se obplutí kol kolem ostrova krále Aiola.
Na lunu 1 - 2 lenové družstva, zbytek jako tla ná síla. Každý v lodi má ho ící sví ku a nesmí
jim ji vítr ZEFYR zhasnout atd…
Hra – varianta II.:
lenové družstva se na luní se zavázanýma o ima a budou muset podle nápov dy ostatních v
cíli proplout nebezpe nou cestou Herkulovými sloupy, okolo bludného ostrova (plující vedoucí,
ípadn další).

NEREALIZOVÁNO
Etapa (mladší i starší)

Laistrygónové
Motto:
Údery vesel hnaly lodi dál a jak pokra ovali
náhodn ve své cest , dorazili po n kolika dnech k
neznámé pevnin . Opatrný Odysseus necht l
istát, ale vy erpaní námo níci toužili po
odpo inku. Prozíravý hrdina p ikázal zakotvit dál
od ostatních lodí a vyslal na b eh zv dy.
Ti když pevninu prozkoumávali, narazili na
obrovskou dívku. Ona jim ekla, že se nacházejí na
ostrov obr Laistrygón . Laistrigónové však byli
divocí lidožrouti a ob i podobní gigant m, které
bohové svrhli pro vzpouru do hlubin zem .
Posla, kterého Odysseus poslal k jejich králi, král nabodl na rože a p ipravil si ho k jídlu.
Laistrygónové pak bez vyhlášení války p epadli lod kotvící u pob eží, rozbili je velkými kameny a
muže nabodli na trojzubé harpuny.
Takto zahynuly posádky jedenácti lodí, zachránila se jen lo Odysseova, která kotvila v zátoce u
strmé skály a Odysseus tak vyvázl ze spár národa Laistrigón , který jej pronásledoval a házel po
jeho lodi kameny a snažil se ji potopit.
Zkrácené motto:
Po p istání u neznámých b eh se 3 vyslaní
námo níci setkali s obrovskou dívkou nabírající vodu u
studny. Ta je zavedla do královského paláce. Zde byla
obrovská královna. Ta zavolala svého obrovského
muže – krále Laistrygona, který popadl jednoho z ek
a dal si ho p ipravit k jídlu. Zbylí dva ekové na nic
ne ekali a utekli. Král vyhlásil poplach a ob i za ali
házet kameny a skály na ecké lod . Zachránila se jen
jedna lo s Odysseem na palub , všechny ostatní
klesly ke dnu
Antiphates, král Laistrygón , zabíjí Odysseova posla

Hra – Varianta I.:
Rozbíjení lodí - agresivní vybíjená – na h išti je vyzna en z provaz ( i namalován) dostate
velký kruh – 1 družina je uvnit kruhu a 2. družina vn . V asovém limitu vybíjí 2. družina tu první
v kruhu. Každý dotek s mí em se po ítá. Po uplynutí asu se družiny vyst ídají. Možno postupovat
v pavouku a v opravách
Hra – Varianta II.:
Na louce je do zem nabitý k l u kterého jsou na 4 lana p ivázáni 4 vedoucí (Laistrygónové).
Kolem k lu jsou rozházené papírky p edstavující ásti mapy s další cestou. D ti mají za úkol
posbírat co nejv tší po et t chto líste
(sbírat po jednom) a p inést je oddílákovi, který si zapisuje
jejich po et. P itom se ale musí snažit vyhýbat uvázaným vedoucím - Laistrygón m). Pokud je
vedoucí plácne (rozbije jim lo ), musí jít bokem, ud lat 10x d ep a až poté pokra ovat ve h e.

Etapa (mladší i starší)

Na ostrov kouzelnice Kirké
Motto:
642 muž p ibylo kdysi z Odysseova království ke b eh m
Tróje, nyní se jich už jen šesta ty icet vracelo s nad jí, že spat í
ehy své vlasti. Mo e je však doneslo nikoliv na Ithaku, ale k
ostrovu Aiaia, kde sídlila kouzelnice Kirké, dcera boha slunce
Hélia. (Ostrov Aiaia je dnešní italský poloostrov Monte Circeo).
Hned po vylod ní zmoženi veslováním usnuli. Za dva dny
tvrdého spánku se probudili a Odysseus ást své družiny s
velitelem Eurylochem vyslal na výzv dy.
Kirké p ijala zpo átku ást posádky pohostinn . Ale po jídle,
které jim poskytla, za ala se jich dotýkat kouzelným prutem a
prom ovala je v prasata a jinou zv .
Avšak Eurylochos, kterému se poda ilo uniknout, varoval
ostatní. Odysseus se rozhodl druhy zachránit a vydal se za Kirké, aby ji p esv il o tom, že musí
jeho p átel m dát op t jejich p vodní podobu.
Na své cest za arod jnicí potkal Herma, posla boh a protože se mu líbila Odysseova
odhodlanost, daroval mu magickou bylinu Móly, která rušila kouzla Kirké.
Když našel její krásný d m, tak do n j vstoupil a okusil výborné jídlo od Kirké. Ta se zpo átku
pokusila u Odyssea o totéž co u jeho družiny, ale on byl naprosto nenapadnutelný jejími kouzly,
protože byl chrán n bylinou. A tak jí pohrozil me em a získal od ní slib, že neublíží nikomu z nich a
že z stane-li u ní po dobu jednoho roku, vrátí mu svobodu a jeho druh m lidskou podobu. Odysseus
souhlasil a Kirké dostála slovu. Zbytek jejich pobytu na tomto ostrov byl p íjemný.
Když nadešel as, žádal Odysseus, aby je propustila.
Kirké p edpov la hrdinovi, že nep jde dom po rovných mo ských drahách, ale že musí
podniknout pou do Hádovy íše mrtvých, kde mu v štec Teiresiás odhalí budoucnost a sama ho
varovala p ed mnoha úskalími, která výpravu na cest ješt ekají. Pak seslala lodi p íznivý vítr,
který Odyssea p ivezl na sever, do zem Kimmeri , nad níž nikdy nesvítí slunce.
Zkrácené motto:
Vysílení námo níci p istáli u b eh neznámého ostrova a po dvoudenním odpo inku se vydal
Oddyseus s me em a ošt pem na pr zkum. P i zpáte ní cest zabil jelena. Poté se námo níci najedli
a rozd lili na dva oddíly pod vedením Odyssea a kormidelníka Eurylocha. Losovali, kdo se vydá do
vnitrozemí, a los padl na Eurylocha. Jeho skupina došla až k domu kouzelnice Kirké. Ta je pozvala
dovnit , ale Eurylochos z stal venku. Kirké námo níky pohostila, ale do pokrmu jim p imísila
kouzelnou š ávu a poté se námo níci prom nili v prasata a Kirké je zahnala do chlívku. Eurylochos
se vrátil k Odysseovi a ten se je vydal hledat. Po cest potkal Herma a ten mu dal kouzelnou bylinu,
s níž odolá všem kouzl m. Poté se nechal Odysseus od Kirké pohostit. Nezm nil se však v prase, ale
Kirké zajal. Ta musela p ísahat, že mu nebude škodit a že prom ní prasata zp t v námo níky. U
Kirké poté hodovali ekové celý rok. P i odjezdu Kirké Odysseovi poradila, že musí sestoupit do
podsv tí a zeptat se na v štbu stínu slepého v štce Teiresia.
Hra: Šifra
pom cky: papíry, tužky, šifra
pravidla: Cestou na T emšín jsou na r zných místech ukryty jednotlivé fragmenty zašifrované
zprávy (šifra = morseovka v podob not). Úkolem je poznamenat si cestou všechna písmena (noty),
aby mohla být v cíli rozlušt na zpráva.

Vyhlášení vít

u mladších

Vyhlášení vít

u starších

Etapa (mladší i starší)

Cesta do podsv tí – v Hádov

íši

Motto:
Po oddechu u kouzelnice Kirké ekala Odyssea dlouhá
plavba, než dorazil do pochmurné krajiny Kimmeri na samém
konci sv ta, kde byl vchod do podsv tí. Cht l se zde zeptal duše
proroka Teirésia, co ví o jeho návratu do vlasti.
I tentokrát se ho ujal Hermés. S ním se nemusel hrdina
obávat ani hrozného strážce, trojhlavého psa Kerbera,
evozníka Chárona, boha smrti Thanata, podsv tních soudc ,
ba ani vládc podsv tí boha Háda a jeho ženy Persefoné.
Našel vysokou skálu, do které padají vody do podsv tní
eky Acherontu. U jejího vchodu pak vyryl me em hlubokou jámu a nalil do ní krev ob tních zví at.
K té se pak za aly slétat duše zem elých.
ilet la i duše slepého v štce Teirésiova a p edpov la mu, že se na Ithaku vrátí i proti v li
boha Poseidóna, bude však muset p ekonat ješt mnoho p ekážek. V štec mu prozradil, že pokud se
nedotknou posvátných stád boha Hélia, mají cestu dom otev enou. Kdo by tak ale u inil, zahyne, a
ostatní bude ekat strastiplné bloud ní. Odysseovy také prorokoval, že se vrátí sám na cizím korábu
a pomstí se všem uchaze m o ruku své ženy.
Hermés nechal Odyssea nahlédnout i do Tartaru, kde trp li ti nejv tší provinilci a odkud se
neustále ozývaly ná ky a b dování. Odysseus tu spat il duše ady slavných jmen - Tantala a Sisyfa,
ale také dev ta ty icet Danaových dcer, které zavraždily své muže, i krutého krále Íxiona, který
zabíjel své hosty a krut týral poddané.
V podsv tí se Odysseus shledal i s mrtvými spolubojovníky od Tróje: Achilem, Aiantem -- ale
kupodivu i s králem Agamemnónem. Toho dala po návratu z Tróje zavraždit vlastní žena.
Zkrácené motto:
Námo níci pluli na západ až k háji bohyn Persefóny. Zde vystoupil Odysseus na b eh, vyhrabal
jamku, a když do ní stekla krev ob tovaných zví at, vyno ily se z podsv tí duše zesnulých.
icházelo mnoho mrtvých p ilákáni krví, ale žádnému nebylo dovoleno aby se napil. Nakonec se
iblížil i stín v štce Teiresia. Ten vyzval Odyssea, aby schoval me , a poté se napil. Nato mu
poradil, že p istanou brzy u ostrova Thrinakie a že se nemají dotýkat stád, která se zde pasou. Ta
pat í bohu Héliovi. Stín Agamemnón v mu pak poradil, aby na Ithace vystoupil nepoznán. Poté
ekové odpluli.
Hra:
Pro starší - Stezka odvahy
Vedoucí jsou poschováváni v lese a
smí strašit. Hodnotí se chování družstev
i cest tmavým lesem a po et
odhalených vedoucích.
Pro mladší - No ní hra
Do p ípravy a provedení zapojeny
družiny starší kategorie - každá družina
starších si vylosuje n jakou pohádku,
kterou má za úkol p edvést na trase tak,
aby ji d ti mladší kategorie poznali.
Losování pohádek

íprava starších na no ní hru pro mladší

Z no ní hry mladších

Etapa (starší)

V krajin Sirén

Tak bezpe

Motto:
Pak se Odysseus se svými zbylými druhy vydal na další cestu.
ekala je velká nástraha, kterou byly p vabné Sirény - mo ské víly,
které svým sladkým a lahodným zp vem, kterému nikdo neodolal, vábily
plavce ke b ehu a ti se pak rozt íštili o skály nebo je Sirény roztrhaly.
Když se blížili k Sirénám, Odysseus na radu kouzelnice Kirké zalil
uši svých p átel voskem, aby nebyli p itahováni kouzelným zp vem
chto démon , což byly z poloviny t la ženy a z poloviny ptáci.
Avšak protože byl sám zv dav a cht l si tento božský zp v
poslechnout, p ikázal, aby ho p ivázali ke st žni lodi a odtud by svázán
poslouchal písn . Také námo ník m ekl, že kdyby je prosil posu ky,
aby ho odvázali, a ho p ivážou ješt pevn ji. A tak se také stalo.
propluli, ale neradovali se dlouho a hned je ekala další nástraha.

Zkrácené motto:
Už Kirké Odyssea p ed nimi varovala. Sirény byly mo ské víly, které svým sladkým a lahodným
zp vem, kterému nikdo neodolal, vábily nezkušené lodníky ke b eh m a ti se pak rozt íštili na
ostrých útesech ukrytých pod hladinou, nebo je Sirény roztrhaly.
Protože byl Odysseou sám zv dav a cht l si tento božský zp v poslechnout, tak sotva byl jejich
ostrov v dohledu, zalepil Odysseus plavc m uši voskem. Sám se dal p ipoutat ke st žni lodi, odkud
by mohl svázán poslouchat písn . Tak jako jediný uslyšel zp v Sirén.

Sirény vábí Odyssea svým zp vem

Hra:
Družstva nacvi í stanovenou píse (Kocábku – protože jí Gejza nesnáší) a tu sborov (ale po
družinách) p ednesou Odysseovi.
Místo:
U stožáru uprost ed tábora
Pom cky:
Namnožený text písn (min. 2x na 1 družinu), stožár, lano, Odysseus (Gejza)

NEREALIZOVÁNO
Etapa (mladší i starší)

Mezi Skyllou a Charybdou
Motto:
Nejd ív museli proplout kolem ostrova
plného létajících kostí rozsápaných plavc .
Když vid li velký p íboj a slyšeli obrovský
rachot, v li, že se p iblížili k mo ské úžin ,
kde se musí utkat se Skyllou a Charybdou.
Skylla, byla mo ská nestv ra, její horní ást
la byla ženská, a dolní ást tvo ilo šest
divokých a nestv rných ps nebo podle jiného
zobrazení m la druhá polovina jejího t la
podobu draka. Její doup bylo v Messinské
úžin na italském pob eží a ona požírala
projížd jící námo níky.
esn naproti Skylle, v úžin d lící Itálii od Sicílie, íhala Poseidónova dcera Charibdis. Tato
obrovitá nestv ra t ikrát denn polykala kvanta mo ské vody a spole
s vodou stahovala do
ch tánu všechno co zrovna v té chvíli v mo i plulo, dokonce i celé koráby. Potom vyplivla veškerou
vodu kterou spolkla. Tato úzká úžina byla velmi nebezpe ná, protože se nemohl zachránit nikdo a
už od jedné nebo od druhé nestv ry.
Kdo by se byl vyhnul Charybd , stal by se ob tí Scylly. Kdo by plul od b ehu tak daleko, aby
hlavy Scylly na n j nedosáhly, padl by za ob Charybd .
Touto úžinou musel Odysseus proplout. Kouzelnice Kirké mu p ed tím poradila.
„Když padneš na Charybdu, ztratíš lo a všichni se utopíte. Musíš tedy plout t sn podél
druhého b ehu. Jen tak se vyhneš strašnému víru. Až t napadne Scylla, pak a bohové jsou ti
nápomocni. Však je to jediná možnost, jak se úžinou dostat.“
Odysseus svým druh m neprozradil, jaké nebezpe í je eká. Napjal plachtu, p ikázal veslovat v
erstvém tempu a kormidloval svojí lo t sn podle b ehu Scylly. Když na mo i se utvo il strašlivý
vodní vír, poda ilo se jim práv kolem n j proplout, aniž by je strhnul do hlubin. Tu spat il ve skále
nad jejich hlavami temnou jeskyni. Jen na druhy k iknul, aby ze všech sil se do vesel op eli. Sám
pustil kormidlo, uchopil kopí a postavil se p ed n na p . Rozmáchnul se, p ipraven kopí vrhnout.
Už se zdálo, že jeskyni nechají za sebou, když z té se ozvalo pekelné zakvílení. Vyno ilo se šest
hrozných hlav na dlouhých krcích. Každá hlava popadla jednoho námo níka a rychle se s ním
stáhla nazp t. Jen zoufalý k ik svých druh , kte í volali o pomoc, ješt zaslechl Odysseus. Svým
kopím mrštil po hlavách Scylly, ale to už jen o skálu zazvonilo.
(Scylla a Charybda byly údajn na pob eží Sicilie a Calabrie, ony dv skály v Bosporu.).
Šest svých druh Odysseus ztratil, však ostatní životem vyvázli. Pluli dále a p estáli mnohá další
dobrodružství. Na své cest k domovu museli pak proplout ješt jednou mo skou úžinou zvanou
Plankty, která nebyla mén nebezpe ná.
Na každé stran se ty ila k nebi pohyblivá skála. Když n jaká lo plula mezi nimi, daly se skály
do pohybu. Uprost ed úžiny se srazily, rozdrtily lo i s posádkou a stáhly se nazp t.
Odysseus nechal skasat plachtu a zastavit lo v bezpe né vzdálenosti. Nato pustili na vodu malý
lunek. Ten, hnán v trem vplul do úžiny. Skály se hned daly do pohybu, srazily se a lunek
rozt íštily. Vtom Odysseus napjal plachtu a poru il námo ník m op ít se do vesel plnou silou. To už
se skály od sebe zase vzdalovaly. Námo níci veslovali, co jim jen síly sta ily. Skály dorazily nazp t
ke b eh m a daly se hned znovu do pohybu sm rem k sob . Blížily se velikou rychlostí a do poslední
chvíle nebylo jasné, jak to dopadne. Když se srazily, byla už lo kousek dále, takže skály jen
rozdrtily její kormidlo. Odysseus se svými druhy op t vyvázli.

Zkrácené motto:
Když vid li velký p íboj a slyšel obrovský rachot, v li, že se p iblížili k mo ské úžin , kde se
musí utkat se Skyllou a Charybdou.
Skylla, byla mo ská nestv ra, její horní ást byla ženská, dolní ást tvo ilo šest divokých a
nestv rných ps , nebo m la tato polovina podobu draka.
Charybdis byla dcerou Poseidona, obrovitá nestv ra, která polykala kvanta mo ské vody a
spole
s vodou stahovala do ch tánu všechno, co zrovna v té chvíli po mo i plulo.

Hra: Verze I.
Obdobná, jako p i „král vysílá do boje“. Jedno družstvo utvo í et z. Z druhého družstva vysílá
kapitán postupn leny, aby et z p ekonali.
Hra: Verze II.
Štafeta - stejný et z, jen úkol by byl podplavat tento et z s tím,
že se m že i 1x - 2x potopit.
Hra: Verze III. - Dráha
pom cky: velký kus papíru (nejlépe balícího), papírové lodi ky
(šoupátka)
pravidla: Na papír se nakreslí dráha (dobré je n jaké zúžení –
Skylla a Charibdis). Hrá i mají za úkol touto dráhou projet v co
nejkratším ase. Lodi kou pohybují foukáním, takže by m la být
dostate
lehká. Když vyjede z trati, musí se vrátit na za átek a jet
znovu. Rozhodující je as. Startuje se postupn . Je-li v družin více
len m žou se rozd lit na dv i t i skupinky a foukat samostatn –
jejich asy se pak se tou. Doma máme koberec cca 2 x 1,5 metru a na
m je nakreslená autodráha možná by se to dalo využít – ale nevím
jak po tom pojedou lodi ky – možná by šlo foukat pinkpongá .
Skylla a Charybda úto í na Odysseovu lo

Verze IV.
Na papí e namalovaná trasa. Spoluhrá i jsou naproti sob a foukají každý svojí lo ku na druhý
konec dráhy. Samoz ejm p i vyjetí mimo se za íná znovu. ešeno jako štafeta. P i dofoukání
lo ky do cíle fouká další len družstva.
Hra: Verze IV.
Na jednom konci hracího území sedí kouzelnice Kirké, která vydává papír, pro který si k ní d ti
hají a na druhém konci lesa sedí Hélios, který tyto papíry p ijímá a zapisuje si stav p inesených
papír za družinu i za jednotlivce. Po lese ale také b hají záke ná Skylla a Charybda a jejich
pomocníci - satyrové, kte í d ti chytají a berou jim životy, které každé dít p ed za átkem hry
obdrží (cca 3). Krom nich po lese pobíhají i hodné vodní víly, které naopak když jsou dít tem
lapeny, musí mu jeden život vydat. Je-li dít lapeno faunem, vydává pouze život, pokud odevzdává
dít život poslední, musí odevzdat i papír, pokud ho u sebe má. Když je bez život , musí se snažit
chytit vodní vílu.
Možno zkombinovat
ed samotnou hrou dostane každé dít t ímístné íslo na papíru A5. Ten si p ilepí na epici
nebo zastr í za šátek na hlav , tak, aby íslo bylo celé dob e vid t. D ti musí po lese b hat tak aby
Skylla s Charybdou a jejich pomocníci satyrové nevid li jejich íslo. Pokud ho uvidí a eknou
nahlas, musí jim doty ný odevzdat papír a pop . i život. Kdo chce íslo utajit, sko í za kmen, lehne
si do trávy nebo se oto í zády. ísla si nikdo nesmí zakrývat rukou nebo epicí.

Etapa (mladší i starší)

Skot boha Slunce Hélia
Motto:
Zanedlouho spat ili Héli v ostrov Thrínakie, jemuž se Kirké
doporu ovala vyhnout. I když Odysseus posádce doporu il, aby
cestovali dál, všichni se vzep eli. Dorazili tedy k b eh m
Thrinakie, kde se pásla stáda bílých vol boha Hélia, která byla
zasv cena Slunci a nikdo se jich nesm l ani dotknout. Odysseus
proto posádku svého posledního korábu varoval, aby se nedotkli
ani jednoho kusu dobytka, jinak je stihne hrozný trest.
hem jejich pobytu na ostrov však stihl Poseidón p ipravit
bou i, kv li které nemohli hned odplouti. Protože je tížil hlad, vy kali, až Odysseus usne, a i p es
jeho zákazy se vypravili zabít n kolik vol a upekli si je k ve i. Ale stažené k že a kostry za aly
pobíhat po pastvinách a žalostn bu ely.
Ná ek zabitých dobyt at dolehl až k Héliovým uším. Uražený a rozho ený b h Slunce žádal
Dia o ten nejp ísn jší trest. Zeus se bál, aby Hélios nespálil celou zemi, a tak mu vyhov l.
Když potom Odysseus vyplul na širé mo e, rozpoutal Zeus takovou bou i, že se lo zasažená
Diovým bleskem p evrhla a všichni provinilci zmizeli v mo i.
Jenom Odysseus, který boha neurazil, protože necht l ochutnat ze svatých zví at boha Slunce
Hélia, se zachránil zav šený za ulomeném kusu st žn korábu.
Proudy ho op t p ivedly k Charybd , p ed kterou se na poslední chvíli zachránil: ve chvíli kdy
nestv ra hltala vodu, sta il se zachytit za fíkovník, který rostl z jednoho balvanu v mo i.
Zkrácené motto:
Unavení námo níci spat ili travnaté b ehy ostrova, kde se pásla tu ná
stáda boha Helia. Odysseus zde necht l zakotvit, ale Eurylochos ho
emluvil a slíbil, že si jen odpo inou a stád si ani nevšimnou. V noci však
seslal Zeus bou i a vlny nedovolovaly plavc m opustit ostrov. To trvalo celý
síc a plavce navštívil hlad. Za Odysseovy nep ítomnosti zabili n kolik
krav a nejlepší kusy ob tovali boh m. O zbytek se rozd lili. Odysseus se
vrátil p íliš pozd . Stažené k že samy lezly po tráv a syrové maso bu elo
na rožních. Hélios žádal náležitý trest, jinak že sestoupí do íše stín a bude
svítit mrtvým. Po šesti týdnech mohli námo níci kone
vyplout
z Thrinakie. Zeus rozpoutal bou i a smetl všechny do mo e. Naživu z stal
jen Odysseus, který nepoz el masa z Heliových stád.

h Hélios

Hra: Hledání skotu Boha Hélia
Karti ky se poschovávají por znu v lese. Úkolem hrá je najít jich co nejvíce. Karti ky mají
znou hodnotu (podle barvy). Hrají všichni najednou. Stanoví se asový limit na hledání a vymezí
se prostor kde jsou karti ky uschovány. Po skon ení, odevzdání a se tení bod , se m že vyhlásit
druhé kolo (krátký as cca 5 min) – tzv. dohledávací a nyní nalezené karti ky budou mít
dvojnásobnou hodnotu.
Pom cky:
znobarevné karti ky velikosti cca 2x2 cm

Mladší kategorie

Starší kategorie

Vyhlášení etapy u mladších

Zasloužená odm na – Diplomy a S váky

Vyhlášení etapy u starších

Etapa (mladší i starší)

Ostrov nymfy Kalypsó
Motto:
Po devítidenní plavb bez jídla a vody ho vlny zahnaly k b eh m ostrova
Ógygie, na n mž bydlela nymfa Kalypsó.
Kalypsó Odyssea p ivítala. Byla to víla, dcera Atlase a žila v hluboké
jeskyni, krásn za ízené, která vedla do nádherných zahrad a les .
Kalypsó odmítala Odyssea pustit zp t a slíbila mu nesmrtelnost, pokud
by z stal. Sedm let ho zdržovala na ostrov . Na p ímluvu bohyn Pallas
Athény u samotného Dia seslal vládce boh posla Herma, aby Kalypsó
na ídil Odyssea hned propustit. A tak mu Kalypsó pomohla najít dostatek
eva, aby si vyrobil prám a dala mu zásoby jídla a rady na cestu.
Odysseus plul na voru a osmnáct dní mo em a snažil se
kone
doplout dom . Ale Poseidón mu to nedop ál. Rozt íštil
jeho vor svým trojzubcem a nechal Odyssea napospas vlnám.
Hrdina by se sotva zachránil, kdyby mu mo ská víla nep ila
svou kouzelnou roušku.
Zkrácené motto:
Na troskách lodi p iplul Odysseus desáté noci k ostrovu
Ogygie. Zde bydlela ve stinné jeskyni nymfa Kalypsó. Ta ho
hostila po 7 let a snažila se, aby zapomn l na okolní sv t.
Nedovolovala mu odplout. Nakonec se nad ním slitovala Athéna
a p imluvila se u Dia. Ten vyslal Herma s p íkazem, aby Kalypsó
Odyssea propustila. Ten se radostn chopil sekyry, za al kácet
stromy a brzy si postavil prám. Nymfa ho opat ila jídlem a pitím
a Odysseus mohl kone
vyplout k domovu.
Božský posel Hermes

Hra: NEHODNOCENO DO EH
a) Maškarní diskotéka (volné téma masek,
vítány osoby v ecké ústroji – jak se kdo vymódí),
b) Ukázky eckých tanc a jejich výuka
Odysseus p ichází v bou i o své plavidlo

Ukázky eckých tanc

Maškarní disco

Mezietapa jen mladší

V Odysseových stopách k branám Hádova podsv tí
Využití dlouhého putování mladší kategorie p i celodenním výlet .
ed oddíly jde Odysseus, který zna í svým druh m trasu, kudy se mají vydat. Po trase však
jeho druhové musí p ekonávat r zné úkoly.
Jeden z oddílk jde p ed oddíly a zna í trasu pomocí krepáku i pochodových zna ek. Po trase
rozmís uje též úkoly pro družiny. Místo kde je úkol je zna eno dvojitým krepákem žluté barvy.
Cíl výletu – chata Moricka, kde na znavené výpravy eká u bran podsv tí Kyklop Polyfémos
s ostatními postavami. Pokud družiny splní jeho úkol (zazpívat) pozve je ke slavnostnímu ob du.
Po ob
následovalo ecké divadlo, kde družiny p edvád ly p edem nacvi ené scénky, které si
vylosovaly.

Etapa (mladší i starší)

Zem krále Alkinóa – krále Faják
POSEIDONOVY OLYMPIJSKÉ HRY
Motto:
Dva dny a dv noci zápasil Odysseus s
rozbou eným mo em, až kone
spat il
pob eží ostrova. Jen s námahou a celý
ztuhlý se zahrabal do hromady listí, kde
vy erpán usnul.
Probudily ho až výk iky dívek z
družiny princezny Nausiky, která sem
išla prát prádlo. Odysseus užasle
pohlédl na její krásu. Nausikáa byla
dcerou královny Áréty a krále Alkinoa,
vládce zem Faják . Uvedla Odyssea do
otcova paláce a král pak dal uspo ádat na
jeho po est hostinu.
i hostin místní p vec vypráv l
náhodou o trojské válce. Dojatý Odysseus
se dal poznat a užaslým hostitel m vylí il
své zážitky. N kte í fajá tí mladíci však
pochybovali, že p ed nimi stojí pravý
Odysseus. P i sportovním zápolení je však
hrdina lehce p esv il, že je to tak.
Po Odysseov vít zství král Alkinoos na ídil, aby hrdinu dopravili dom na jedné ze zázra ných
lodí, které létaly po hladin rychle jako myšlenka.
Dojmy znavený Odysseus na lodi usnul, a tak ani nev l, že se octl po dlouhých dvaceti letech
zase doma. Zato Poseidón zpozoroval, co se stalo, a rozhn ván, že Fajákové dovezli Odyssea dom ,
prom nil za trest jejich lo ve skálu.
Zkrácené motto:
Princezna Nausikáa odvedla Odyssea do paláce svého otce Alkióna, kde náhodou p i hostin
místní p vec vypráv l náhodou o trojské válce. Odysseus se dal poznat, avšak n kte í fajá tí mladíci
pochybovali, že p ed nimi stojí pravý Odysseus. P i sportovním zápolení je ale hrdina p esv il, že
je to tak.

Hra:
1) Slavnostní zahájení – divadlo zachycující p iplutí Odyssea do zem Faják , Zapálení
olympijského ohn , složení slibu závodník i rozhod ích.
2) Sestavení družstev - spojení družin z mladší a starší kategorie (1. ze starších + poslední
z mladších, 2. ze starších + p edposlední z mladších, atd..) Pokud je po et družin lichý –
leny zbývající družiny doplníme stavy ostatních tak, aby byla vzniklá družstva po etn a
pokud možno i silov trochu vyrovnaná. Každé družstvo si vylosuje svého v dce (oddíláka),
který s nimi bude sout žit.

3) Vlastní olympiáda – sportovní sout že:
a) Vozatajský závod
slalomová dráha – tla í se štafetov kole ko se špalkem (3x se místo špalku veze
závodník – nejmenší d ti, které by kole ko neutla ili), poslední b ží oddílák a v cíli si
stoupne do kole ka – tím zastaví asomíru
b) Sout ž giganta Atlase
družstvo stojí v zástupu s mírnými rozestupy a posílají si vzájemn mí tam (horem
nad hlavami) a zpátky (dolem mezi nohama) – celkov 3x – m í se výsledný as.
c) Hod diskem
Disk = velká pokli ka. Zp sob hodu libovolný. Z místa kam dopadne disk prvního
závodníka hází další v po adí. Místo dopadu disku posledního závodníka se ozna í
zna kou družstva. Po odházení všech družstev se stanoví dle t chto zna ek celkové
po adí.
d) Marathonský závod
Celé družstvo se postaví do ady na startovní áru. Po odstartování vybíhá první len
až na obrátkovou áru a b ží zp t na startovní áru, kde chytí za ruku dalšího lena a
ží op t spolu na obrátkovou áru. Takto se postupn naberou všichni lenové
družstva a poté se zase postupn odpojují (nejd íve ten, který vybíhal první). Kon í se
až dob hne na startovní áru poslední osamocený len družstva. M í se celkový as.
e) Skok z místa do dálky se štítem a me em
Ská e se z místa a každý skokan má v rukách štít a me . Z místa kam dosko í první
závodník ská e další v po adí. Místo doskoku posledního závodníka se ozna í zna kou
družstva. Po odskákání všech družstev se stanoví dle t chto zna ek celkové po adí.
f) Aquarallye
Uprost ed nakresleného velikého kruhu stojí
velká nádoba (nafukovací lun) napln ná
istou vodou. Po obvodu kruhu jsou
rozmíst ny jednotlivá družstva a každé má
na
e kruhu postavenou sklen nou láhev.
Na každé lahvi je nakreslena v ur ité výšce
ára (musí být ve stejné výšce u všech
lahví).
Družstva mají za úkol co nejd íve
naplnit sklenici až po zna ku vodou
donesenou z veliké nádoby. Z družstva
že v danou chvíli b žet jen jeden
závodník. Voda se p enáší pouze pomocí
rukou i úst.
Pokud n jaké družstvo naplní svoji
sklenici po zna ku – závod kon í. Ostatním
se zm í výška napln né vody ve sklenici a
dle toho se ur í další po adí.

Divadelní úvod

Odysseus se plaví už sám po mo i.

Veliká vlna poslaná Poseidonem zp sobí …

… jeho ztroskotání u b eh ostrova Faják .

Zde ho nachází princezna Nausikáa …

.. a odvádí ho do paláce ke svému otci.

Král Alkinóa se s Odysseem p ivítal …

… a na jeho po est vyhlásil konání Olympijských her.

Slavnostní zahájení her

Král Alcinóa dává pokyn oh ové štafet , aby ve všech eckých státech zv stovala zahájení her

Oh ová štafeta se rozbíhá se svým poselstvím

Zapálení olympijského ohn

Složení slavnostního slibu závodník a rozhod ích

POSEIDONOVY OLYMPIJSKÉ HRY
Vozatajský závod na hippodromu

Sout ž giganta Atlase

Hod diskem

Marathonský závod

Skok z místa do dálky se štítem a me em

Aquqrallye

Vít zové Poseidonových olympijských her

Etapa (mladší i starší)

Kone

na rodné Ithace

Motto:
Když se rek probudil z hlubokého spánku, nemohl uv it, že je
opravdu doma. Nenechali jej snad plavci na pustém ostrov , aby
se zmocnili poklad , které dostal od jejich krále? Teprve setkání s
Athénou ho p esv ilo. Bohyn také prom nila hrdinu ve starce,
aby nepoznán zjistil, kdo mu z stal po letech v rný.
Odysseus se cestou do paláce zastavil u pastý e Eumaia. Ten
ho v p estrojení nepoznal a vypráv l mu o svém pánovi Odysseovi,
a o tom co se d lo na Ithace b hem jeho nep ítomnosti.
Vypráv l jak se sem sjelo mnoho nápadník , kte í
prohlašovali, že Odysseus zahynul. Cht li se zmocnit tr nu i v rné
Penelopy. Nebohá královna se dlouho bránila, ženiši však byli
neodbytní. Nakonec naoko souhlasila se svatbou. Vymínila si však,
že nejd ív utká svému otci rubáš. Tkala dlouho - protože co p es
den utkala, to v noci rozpárala.
Po prozrazení její lsti prý za ali ženiši ádit ješt víc.
Odysse v syn Télemach trp l stejn jako jeho matka. Byl však
ješt p íliš mladý a nezkušený, aby se s ženichy dokázal vypo ádat sám a tak mu Odysse v p ítel
Mentor nabídl svou lo , aby mohl pátrat po otci.
Znenadání se otev ely dve e a vstoupil Télemach. V radosti ze shledání odhalil Odysseus své
estrojení. Télemach mu ekl, že ho ve spánku navštívila bohyn Athéna a p ikázala mu, aby se
vrátil dom . Zárove ho prý varovala, že na n j ženiši nastražili lé ku.
Po š astném shledání poslal Odysseus Telemacha do paláce a sám se vydal za ním p evle en za
starého žebráka. Procházel svým domem nepoznán a na vlastní k ži tak okusil zpupnost ženich .
Když Odysseus vešel do paláce, uvid l mnoho muž , kte í se nacpávali jídlem a pitím. Za al
žebrat. Ale zanedlouho p išel jiný žebrák. Jmenoval se Íros. Popral se s Odysseem ale Odysseus
zvít zil.
Druhý den ve er si s ním cht la popovídat jeho žena Pénelopa, která ho ale v p estrojení
nepoznala.
On jí ekl smyšlený p íb h a také to, že Odysseus, její manžel, ješt žije a brzo se vrátí.
Ten den dala Pénelopa Odysseovi umýt nohy služkou Eurykleiou. Ta Odyssea poznala, ale
Odysseus jí zakázal cokoli íct. Další den nechal Odysseus, p evle ený za žebráka odnést ze sín
všechny zbran .
Pénelopa se na naléhání svých nápadník kone
rozhodla.
Vymyslela si sout ž, který snad odradí dot rné nápadníky. Její ruku
dostane ten, kdo stejn jako kdysi Odysseus napne jeho luk a
prost elí šípem oka dvanácti sekyr umíst ných za sebou.
Ženiši se marn snažili napnout mohutný luk. Za posm chu
všech se o to pokusil i hrbá . Hrav napjal t tivu a jistou rukou
vypustil šíp.
Tu se ho dotkla Athéna a k úžasu všech tu najednou místo starce
stál sám obávaný rek Odysseus.
Druhý Odysse v šíp srazil nejdrzejšího z ženich Antinoa.
Eurymachos se vrhl s me em v ruce proti rozzlobenému králi, ale
Odysseovy šípy byly rychlejší. S Télemachem a Eumaiem po boku
bojoval hrdina proti velké p esile. Spravedlivé rozho ení a p íze boh však zv tšovaly sílu jeho
paží. Podlaha hodovní sín byla brzy pokryta pobitými ženichy - nezachránil se ani jediný.

Zkrácené motto:
Po návratu na Ithaku byl Odysseus Pallas Athenou prom n
ve starce. V tomto p estrojení se dostal do svého vlastního paláce,
který okupovali nápadníci jeho ženy Penelopy. Zde se dal poznat
svému synovi Télemachovi a starému p íteli Eumaiovi. Svou
manželku p esv il o tom, že se opravdu vrátil tím, že prost elil
lukem 12 seker. To se nikomu jinému krom n j nikdy nepovedlo.
Nápadníky pak se synovou pomocí pozabíjel a op t se chopil vlády.
Pak vládl spokojen dál a až mu v klidném stá í mu zb lely vlasy.

Návrat Odyssea na rodnou Ithaku
pod ochranou bohyn Athény

Hra: St elecké závody:
STARŠÍ KATEGORIE
1) lukost elba
2) hod kopím hoplít
3) hod mí kem na cíl
4) st elba ze vzduchovky
MLADŠÍ KATEGORIE
1) lukost elba
2) hod kopím hoplít
3) hod mí kem na cíl

Starší kategorie
LUKOST ELBA

HOD NA CÍL

ST ELBA ZE VZDUCHOVKY

HOD KOPÍM HOPLÍT

Mladší kategorie
HOD NA CÍL

HOD KOPÍM HOPLÍT

LUKOST ELBA

NEREALIZOVÁNO
Etapa (mladší i starší)

Pénelope
Motto:
Odysseus stál po dvaceti letech op t ve svém paláci
jako jeho pán a vládce. Ale dlouho a t žce zkoušená
Pénelopa nev ila, že se jí milovaný muž vrátil.
Podrobila ho proto poslední zkoušce. Naoko p ikázala,
aby služky p enesly postel z jejich ložnice do jiné
komnaty. Teprve když se Odysseus rozzlobil, že n kdo
od ízl kmen mohutné olivy, na níž byla postel p ipevn na,
uv ila.
Den nato šel hned zrána Odysseus za svým otcem
Leartésem. Byl plný zármutku a stesku, ale hned jak do Odysseus p esv il, že je to on, byl zas
plný radosti.
Když se Odysseus vracel do paláce spolu s otcem n kolika služebníky, narazil na bandu lidí,
kte í cht li pomstít krev mrtvých ženich . Vedl je otec Antonia, jednoho z ženich . Ale proti
Odysseovi nem li šanci.
Od té doby se na Ithaku vrátil blahobyt a pokoj. Pénelopa, Télemachos i Odysseus se t šili
ízni boh a jejich království op t vzkvétalo.

Hra – varianta pro všechny
Ložnice královny Pénelopy. Na omezenou chvilku na nahlédnutí do jedné z chatek (kde je
po ádnej bugr) a zapamatovat si co nejvíc p edm
a jejich umíst ní! Úkol se plní až n kde na
vycházce mimo tábor – aby byl asový odstup (chatku nafotit pro kontrolu)

Etapa (jen mladší)

POKLAD ITHACKÉHO KRÁLE
Hra: HLEDÁNÍ POKLADU – mí ek v jamce (louka pod
bazénem – spodní ást)
Materiál: pingpongové mí ky, lihový fix, lahve na vodu
(buzoly, špeká ky)
Šifrovaný dopis – klí e k šifrám jsou napsány na
pingpongových mí cích. Mí ky jsou však v hlubokých dírách 50
cm pod povrchem (vyhloubit zatlu ením a vytažením siln jšího
kolíku). Hleda i se mí
sm jí dotknout pouze ústy. Nápis tvo ící
klí je roztažen po celém povrchu mí ku (jeho tení proto chvíli
trvá). Zvážit zda klí bude na jednom nebo na více mí cích (pro
jednu družinu). Jako klí k šif e m že být použit i íselný kód.

DOPROVODNÉ AKCE
RU NÍ PRÁCE
Výroba eckých štít – malování erbu na n
Modelování antických mytických p íšer – z pastelíny
Výroba eckých šperk atd
i n co jiného z brožurky „Ru ní práce v Antickém ecku“

Výroba eckých štít – jen kluci

íprava

Malování vybraného vzoru na štít

SLAVNOSTNÍ UKON ENÍ A VYHLÁŠENÍ
CELKOVÝCH VÝSLEDK ETAPOVÉ HRY 2011

Mladší kategorie

7. místo – THÉBOVÉ a Veronika Rusová

6. místo – ATHÉ ANÉ a Veronika Henychová

6. místo – EPIROVÉ a Denisa Doležalová

5. místo – KORIN ANÉ a Marcela Vojí ová

4. místo – DELFOVÉ a Martina Týcová

4. místo – SPAR ANÉ a Vlasta Víšek

3. místo – KRÉ ANÉ a Markéta Šrumová

2. místo – THÉSALANÉ a Lucka Svobodová

VÍT ZOVÉ ETAPOVÉ HRY MLADŠÍ KATEGORIE

ODYSSEOVY CESTY 2011

RHODOSANÉ
Veronika Pejchalová
Jakub Malý
Jana Egermaierová
Kája Slánský
Adéla Planin ová Míra Ku era
Eliška Švecová
Martin Bucek,
a
RADKA DRBALOVÁ

Starší kategorie

9. místo

8. místo

7. místo

6. místo

6. místo

5. místo

4. místo

3. místo

2. místo

1. místo

VÝSLEDKOVÉ TABULKY ETAPOVÉ HRY 2011 STARŠÍCH A MLADŠÍCH
název

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

VÝPRAVA
Jméno a p íjmení
Vali Maxová, And la Šime ková,
Lucka Kopejtková, Petr Prouza,
Pavla Ludvíková, Jana Dvo áková,
Martin Buldra, Radka Hlásníková,
Lukáš Kuši ka, Eliška Kohlertová,
Ver a Brázová, Natálie Vintrlíková
Jan Bauer, Bar a Stádníková,
Míša Venhodová, Naty Sovová,
Bára Lukešová, Baruš Brázdová
Michaela Ková ová, Vojta
Gruntorád,
Jindra Fedák, Gabriela
Jedináková,
Kristýna Schneiderová, Ond ej
abin
Filip Macek, Anna Rajmonová,
Jaroslav Vích, Josef Zají ek,
Ká a Hauserová, Bára Sulánská
Zden k Zají ek, Pavla Kodešová,
Veronika Králová, Kája Kirbsová,
Daniel Kellner, Denis Pavel
Adam Kalas, Michaela Vokálková,
Marek Kracík, Kristýna Bendová,
Michal Novotný, Št pa Jonášová
Pavel Rumml, Jana epeláková,
Adéla Smutková, Denisa Vašutová,
Vendy Smetanová, Filip Ruso,
Kryštof Kristuf, Míša Ulbrichová,
Ver a Hofmanová, Aleš Noga,
Eliška Žubretovská, Jan Mika
Emerich Warneke, Šimon Petrus,
Martin Št pánek, Zuzka Koš álová,
Rezi Melmuková, Lucrezia Ferreri

HÁDOVA HELI V Út k od OSTROV
KIKO
LOTOFÁGOVÉ KIRKÉ SIRÉNY
ÍŠE
SKOT KIKON KYKLOP
NI

RODNÁ Sou et Celkové
ITHAKA bod
po adí
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4

7

7

4

2

1

3

6

35

9.

6

9

10

1

5

3

7

6

3

50

5.

5

10

9

9

1

1

3

5

2

45

7.

8

8

3

10

10

4

10

1

9

63

1.

10

6

4

5

6

5

8

10

7

61

2.

9

5

5

2

2

8

5

8

10

54

4.

7

1

8

4

8

6

6

4

4

48

6.

4

3

6

6

9

9

4

2

5

48

6.

4

7

1

3

7

7

9

9

8

55

3.

2

2

2

8

3

10

2

7

1

37

8.

název
THÉSALANÉ
(Lucka)
RHODOSANÉ
(Radka)
SPAR ANÉ
(Vlasta)
KRÉ ANÉ
(Markéta)
ATHÉ ANÉ
(Ver a H.)
KORIN ANÉ
(Marcela)
DELFOVÉ
(Martina)
EPIROVÉ
(Denisa)
THÉBOVÉ
(Ver a R.)

VÝPRAVA
Jméno a p íjmení

KIKONI LOTOFÁGOVÉ KIRKÉ SIRÉNY HÁDES

HELI V
SKOT

Út k od
KIKON

KYKLOP

ECKÉ
DIVADLO

RODNÁ
ITHAKA

Sou et
bod

Celkové
po adí

Šárka Závodná, Luboš Belá ek
Eva Procházková, Mat j Mika,
Martina Hlásníková, Jakub Löwy,

8

9

8

2

7

2

6

8

9

2

61
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9

6

9

1

8

7

6

10

2

6

64

1.

6

5

6

3

7

6

7

7

5

6

58

4.

5

7

2

7

7

9

6

5

8

4

60

3.

3

3

3

8

7

4

8

3

7

9

55

6.

7

4

1

6

7

5

9

9

3

5

56

5.

5

3

7

4

7

8

6

4

6

8

58

4.

2

6

5

9

7

3

6

6

4

7

55

6.

4

8

4

5

9

1

6

2

1

3

43

7.

Karolína Capiali, Katka Petržilková
Eliška Švecová, Martin Bucek
Veronika Pejchalová, Jakub Malý,
Jana Egermaierová, Kája Slánský,
Adéla Planin

ová, Míra Ku era

Karolína echová, Jirka U ík,
Tereza Russeová, David Círus,
Kristýna Prosická, Petr Vlasák,
Hana Russeová, Markéta

ápová

Tereza V trovská, Jakub Jirkal,
Tereza Vodse álková, Adam Hrn

,

Tomáš Vokálek, Bára Szromková,
Sabina Voláková, Dan a Krej í
Aneta Zimandlová, Olda Cicvárek,
Tomáš Noga, Adriana Vajsová,
Klaudie Palánová, Vítek Zimandl,
Vanda Durková, Jenda Cicvárek
Milan Dvo ák, Zuzana Kodešová,
Saša Lassoved, Marek Ku era,
Anna Blažejovská, Vašík Durek,
Pavel Vojí , Jakub B lohlávek
Radim Krumbholz, Anna Fedáková,
Tereza Ullmannová, Lukáš R ža,
Vojta Pr ša, Tereza Hauserová,
Marek Kadle ek, Lea Prosická,
Daniel Pa ízek, Leona Mytniková,
Andrea Altmannová, Michal Vávra,
Vojta Krej í, Kristýna Egermaierová,
Adam Lutišan, Honza Barták,
Ond ej Kubí ek, Tereza Ebertová,
Tomáš Kutiš, Agáta Timofejevová,
Anna

erná, Klára Szromková,

Dominik Kos, Tomáš Hrdlovi

PAM TNÍ LIST

DIPLOM
za

NA SLAVNÉ VÍT ZSTVÍ
EK U TRÓJE

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

místo

ve h e
„CESTA DO ZEM KIKÓN “

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM

DIPLOM
za

za

místo

místo

ve h e
ÚT K ZE ZEM KIKÓN

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

ve h e
„LÓTOFÁGOVÉ“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM
za

místo

DIPLOM
za

ve h e
„OSTROV KYKLÓP “

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

místo

ve h e
„NA OSTROV KRÁLE AIOLA“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM
za

místo

DIPLOM
za

ve h e

„LAISTRYGÓNOVÉ“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

místo

ve h e
„NA OSTROV
KOUZELNICE KIRKÉ“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM
ve h e
„CESTA DO PODSV TÍ
- V HÁDOV
ÍŠI“

DIPLOM
za

místo

ve h e
„V KRAJIN SIRÉN“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM
za

místo

DIPLOM
za

místo

ve h e
„MEZI OBLUDAMI
SKYLLOU A CHARYBDOU“
ve h e
„SKOT BOHA SLUNCE HÉLIA“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM
za

místo

DIPLOM
za

ve h e
„OSTROV NYMFY KALYPSÓ“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

místo

ve h e
„NA RODNÉ ITHACE“

získává ………………………………..……………………
Záme ek Roželov MMXI

DIPLOM

DIPLOM
za

za

místo

místo

ve h e
“POKLAD
ITHACKÉHO

“POSEIDONOVY

KRÁLE

OLYMPIJSKÉ

ODYSSEA“

HRY“
Získává

Získává

………………………………………..…………

…………………………….……..…………

Záme ek Roželov MMXI

Záme ek Roželov MMXI

I

I

I

NÁST NKY

tí bojovníci po oddílech

1. oddíl a Gejza Kuru

2. oddíl a Andrea Durková

3. oddíl a Václav ámek

4. oddíl a Ilona Bayerová

5. oddíl a Marta Vykusová

6. oddíl a Vlasta Víšek

7. oddíl a Radka Drbalová

8. oddíl a Standa Pa ízek

9. oddíl a Martina Týcová a Lucka Svobodová

10. oddíl a Marcela Vojí ová a Veronika Henychová

11. oddíl a Helena Stupková, Denisa Doležalová, Veronika Rusová

Oddíláci, praktikanti a velení

TAK TO JE ASI VŠE

Dle podklad Alešáka a Mon i zpracoval
Foto: Kdo zrovna držel fo ák

