
STAROVĚKÉ ŘECKO 

KRONIKA TÁBORA EPHESUS 

4. – 13. 7. 2014, tábořiště pod Aueršperkem 

 

1. DEN – O ZALOŽENÍ MĚST 

Před dávnými časy přišel do kraje slunce a blankytně modrého moře malý národ. Zabydlel se podél 

říčky, kterou nazval Bystřice. Jednoho dne zavítal do jejich osady cizinec. Měl na sobě bílé roucho se 

zlatým lemem, v ruce hůl a na nohou okřídlené sandály. Byl to Hermes, posel bohů. Vyzval  lid, aby ho 

následoval na horu Olymp. Olymp byla v těch dávných dobách posvátným místem, kde sídlili bohové. 

Když dorazili na vrchol hory, pověděl jim Hermes, že musí správně jmenovat každého z bohů, ale 

kromě jména nesmí vydat ani hlásku! Protože si je během cesty oblíbil, dal jim nápovědu v podobě 

skládanky. Nejprve byli lidé rozpačití, ale nakonec překonali bázeň a správně jmenovali všechny bohy 

- Dia, Héru, Afroditu, Athénu, Artemis a Deméter. 

Zeus: Jsem nejvyšším vládcem všech 
bohů, vládnu počasí i lidem na zemi. 

 
Héra: Jsem manželkou Dia, nejvyššího 

vládce. Jsem ochránkyně manželství, rodiny 

a dětí. 

 

Artemis: Jsem bohyně lovu a divoké 

přírody,též plodnosti žen i zvířat. 

 

Athéna: Jsem bohyní válek, které se však 
vedou spravedlivě a moudře. Jsem rovněž 
patronkou statečných mužů ve zbrani i na 

cestách. 
 

Deméter: Jsem bohyně plodnosti země, díky 
mě máte obilí. 

Bohové na Olymlpu: Athéna (Johy), Artemis (Jani), Zeus (Marek), Héra (Veve),  

Deméter (Janka) 

Afrodita: Jsem bohyní lásky, krásy, 
plodnosti. Můj syn Eros je poslem lásky. 

 

Bohové lidem přikázali, aby založili města. Tak se i stalo. Města dostaly jména Pegasopolis, 

Hydropolis a Taurus. Kromě několika domů a agory postavili i oltář na uctění dobrotivých bohů. Tak 

byla založena tyto slavné města, jejíž obyvatelé se hrdě nazývali Pegasy, Mirmidóny a Minotaury.  

Zde jsou zaznamenány jejich pokřiky.  

 



Pegasopolis: Alča, Johy, Terka, Sára, Janek, 

Valinka, Vojta 

Když oheň, voda, vzduch se s hlínou spojí, 

tak Pegasové v plné zbroji, 

každý z nich za jedním živlem stojí. 

Křídla naše vzduchem sviští, 

všichni dávno za námi. 

V cíli už se zlatý pohár pro nás blyští. 

 

Minotauři z města Taurus: Veve, Jani, 

Béďa, Kačka, Šimon, Alex, Natálka 

Minotauři davy bouří! 

Au! Au! Au! 
Jani a Šimon kreslí minotaury na vlajku města 

 

 

Mirmidoni z města Hydropolis: Janka, 

Marian, Eliška, Katka, Ivoš, Gabča, 

Marianka, Rosťa 

My jsme silní letos, loni 

říká se nám Mirmidoni! 

Velí nám jen Achiles 

a ty červe jen se třes! 

 

Vojta střílí při seznamovací hře Bang 

V podvečer se všichni sešli, aby poslouchali příběh o Prométheovi. Markus otevřel starobylou knihu 

bájí a začal předčítat... V pradávných dobách se procházel Prométheus po zemi, viděl hojnost zvěře a 

množství rostlin, ale nebyl zde nikdo, kdo by pole oséval. Proto vytvořil z hlíny první lidi. Naučil je 

pracovat s nástroji, stavět domy, chovat zvířata. Lidem se vedlo dobře. Jako chmýří z pampelišky se 

rozlétli po celé zemi. Zapomněli ale na bohy, proto poslal Zeus na zem krásnou dívku Pandoru se 

zlatou skříňkou. I přes varování Prométhea lidé skříňku otevřeli a v tu ránu ze skříňky vyletěli smutky, 

nemoci, stáří, bída, žádostivost, rozkoš, závist a usídlili se na Zemi a nebylo člověka, kterého by 

nepronásledovali. Úplně vespod byla skrčena naděje, proto trvalo než se dostala do světa. Tam kde 

vstoupila, zaháněla neštěstí a smutek, vnášela radost, soucit, přinášela světýlko naděje... Ještě chvíli 

po skončení vyprávění jsme měli pocit, že slyšíme v dálce kvílení a jekot. Ale věděli jsme, že jsme mezi 

dobrými lidmi a naděje je stále mezi námi. 

Slunce již zapadalo za hory, proto jsme se sešli na agoře, abychom se společně rozloučili s tímto 

krásným dnem. Po skupinkách jsme předvedli pokřiky svých měst, rozdělili si hlídky a slavnostně 

sundali vlajku Ephesus.  



2. DEN – ÚKOLY PRO HERAKLA 

Dobré ráno všemu lidu, je konec nočního klidu, 

nabrali jsme čerstvé síly, je čas, abychom se probudili. 

Helios už ve voze svém osvětluje nový den. 

Kdo má nohy ať jde ven! 

Paprsky Helia opravdu svítily skrz stromy i na naše tábořiště a dávaly znát, že nás čeká slunný den. 

Rychle jsme se oblékli a vyšli na agoru, kde již stál zástup lidí. Ve středu stál král Solikrates se stráží, 

kolem nich aristokraté, hudebníci a rada starších, všichni oděni do bílých rouch. Solikrates nás přivítal 

na shromáždění a vyzval hudebníky ke zpěvu, zatímco Janka, Veve a Johy z řad aristokratů se 

připravily, aby vyvěsily vlajku. Jakmile vlajka vystoupala vzhůru na stožár a hudebníci dozpívali svou 

píseň, král opět promluvil. Nejprve nám připomněl svůj skvělý rod, který sahal až k samotnému 

Heraklovi a pak nám pověděl o troufalosti sousedního vladaře, který zpochybnil naši slávu a moc. 

Proto nás svolal, abychom rozhodli, zda se mu postavíme. Do jednoho jsme souhlasili.  

 

Velitel stráže se ujal vedení a cvičil nás, 

jak používat zbraň – papírovou kouli na 

gumičce. Velitel trpělivě chodil od 

jednoho k druhému a učil nás, jak ji 

správně hodit, jakou požít sílu a dokonce 

nám nastavil vlastní štít, abychom mohli 

lépe trénovat. Mnozí si nechtíc 

vyzkoušeli, jak bolí zásah vlastní zbraní, 

když se koule vrací. O to víc si dávali 

pozor a snažili se. 

 

Velitel stráže Marian nás trénuje na boj 

Složili jsme oběti bohům a seřazeni 

čekali na agoře. Konečně dorazil posel s 

věštbou: „Zpupný král bude poražen!“ I 

stalo se, král byl poražen a my přitáhli 

domů s bohatou kořistí. Kromě 

bohatství jsme si sebou odnášeli i 

poznání, že dobrý spojenec je nad 

všechno zlato.  

Po bojích nastal čas na odpočinek. Sešli 

jsme se v amfiteátru, kde na počest 

krále hráli báji o Heraklovi. Herakles byl 

hrdina obdařený nadlidskou silou, který 

pomáhal lidem, bránil slabší a zachránil  
Spojenec nebo nepřítel? 



mnoho měst a vesnic před řáděním 

obludných stvoření. Ovšem než se stal 

slavným a milovaným hrdinou, musel se 

rozhodnout, kterou cestou se vydat. 

Zda následovat Rozkoš, která mu 

slibovala hojnost pokrmů, lenošení a 

potěšení z práce druhých nebo Ctnost, 

která mu neslibovala lehkou cestu, ale 

za to slíbila, že vykoná velké dílo. Vybral 

si Ctnost a opravdu vykonal mnoho 

dobrých skutků a jeho činy si 

pamatujeme dodnes.  

Herakles volí mezi Ctností a Rozkoší 

Proto král Solikrates rozhodl, že vykonáme velké činy podle Herakla a navrátíme městům slávu 

předků. Poslal nás splnit 12 těžkých úloh: získat kůži Nemejského lva, zabít Lernskou hydru, chytit 

Erymanthského divočáka, vyhnat stymfalské ptáky, chytit laň bohyně Artemis, vyčistit Augiášův chlév, 

přivést divokého býka z Kréty, pochytat koně krále Dioméda, získat pás královny Amazonek 

Hyppolyty, přihnat stáda obra Geryona, přinést zlaté jablka ze zahrad Hesperidek, přivést z podsvětí 

psa Kerbera. 

Herakles by z nás měl radost. Kůži nemejského lva jsme vystavili v městě, aby všem připomínala naši 

sílu a žádný král si už nedovolil pochybovat o našem rodě. 

 

Za vlády krále Solikrata byly určeny tyto 

úřady: 

Archont: Solikrates 

Nejvyšší soudce: Solikrates 

Velitel městské stráže: Marian 

Astynomos: Alča 

Písař: Veve 

Kohútoides: Jana 

Hladeas: Johy 

Rozcvičkoarchos: Solikrates 

Vlajkonostes: Janka, Veve, Johy, Alča, Jana 

Historikos: Solikrates 

 
Amazonka Hyppolyta (Alča) mění svůj pás za stříbrňák 

Z KRONIKY NAŠICH MĚST: 

Pegasopolis si zvolilo za pokladníka Sáru. Přijalo spojenectví nabídnuté městem Pelatriem. 

Taurus si zvolilo za pokladníka Béďu. Přijalo spojenectví nabídnuté městem Tanepolis. 

Hydropolis přijalo spojenectví města Hypothonos. 



HLOD 

Při vymýšlení dobrých vlastností Herakla – Jana: „Jaký jsi, když na něčem trváš?“ Béďa: „Trvanlivý.“ 

 

3. DEN – TROJSKÁ VÁLKA 

Staletí plynula a naše města se dostala 

pod nadvládu spartského krále 

Meneláa. Chystala se velká sláva, neboť 

Meneláos si měl vzít nádhernou Helenu 

za svou ženu. Ani v době příprav svatby 

jsme nepolevili v každodenním 

posilováním těla. Sparta byla známá 

svým tvrdým výcvikem mužů, kteří 

ovšem patřili mezi nejlepší bojovníky. 

Po té jsme se rozdělili na skupiny a plnili 

přidělené úkoly. Meneláos i Helena, ač 

z královského rodu, neváhali, také se 

připojili a byli k ruce tam, kde bylo 

potřeba. Tím si získali u lidu velkou 

oblibu.             Spartská rozcvička 

 

Naše skupina byla zrovna zabraná do sekání dřeva, když 

k nám přišel Meneláos s otázkou, zda jsme viděli 

Helenu. Ještě před chvíli byla s námi! Snad si jen 

odskočila do chrámu nebo do svého domu. Když obešel 

již celé město a po Heleně ani vidu ani slechu, svolal nás 

na agoru. Tam se všech vyptával, kde a kdy jsme ji viděli 

naposledy. Když se nedobral uspokojující odpovědi, 

vyslal hlídky, aby prošli okolí za hradbami.  Tu náhle 

přistoupil ke králi rybář. Poklonil se a pak povídá: „Viděl 

jsem Helenu, jak nastupuje na trójskou loď!“ Král se 

velice rozzlobil na troufalost Trójanů a rozhodl se, že je 

potrestá. Přikázal nám postavit lodě a spolu s bratrem 

Agamemnonem se odebral hledat další spojence, kteří 

by s nimi jeli do války proti Trójanům. Poslechli jsme 

příkazu a postavili mnoho lodí. Ve stanovený den jsme 

odrazili od břehů. Naposledy zamávali dětem a ženám a 

vydali se na dobrodružnou plavbu, o které jsme věděli, 

že nebude snadná. Tak začala trójská válka.  
Helena (Terka), Agamemnon (Marian) a Meneláos (Béďa) 

 



Boje trvaly již 10 let a stále nebylo vítěze. Naštěstí byli v našich řadách vynalézaví muži jako Odyseus, 

který vymyslel lest. Nechal vyrobit 

obrovského dřevěného koně, do 

kterého se schovali ti nejlepší bojovníci 

a nechal ho dovést před vraty Tróji. 

Překvapeným Trójanům pověděl, že je 

to dar na usmířenou a že vojska 

Meneláa odplouvají. Důvěřiví Trójané 

koně přijali a odtáhli ho za hradby. 

V noci pak stateční bojovníci vylezli 

z koně, pobili stráže a otevřeli bránu. 

Trójané byli poraženi! Nasedli jsme do 

lodí a s bohatou kořistí jsme se vydali 

zpět domů. Ale nejdůležitější ze všech 

získaných pokladů byla Helena. 
Mirmidoni malují své lodě 

 

Když jsme šťastně dopluli do vlasti, přikázal nám král, abychom rozhodli, co bude s Helenou. Poprava 

nebo svatba? Nikdo z nás nedokázal odsoudit krásnou Helenu k smrti. A k radosti všech se 

zanedlouho konala velká hostina, na které jsme oslavili zasnoubení i Heleniny narozeniny.  

 

 

 

Za vlády krále Meneláa byly určeny tyto úřady: 

Archont: Meneláos 

Velitel městské stráže: Marek 

Astynomos: Janka 

Písař: Veve 

Kohútoides: Jana 

Hladeas: Katka 

Rozcvičkoarchos: Marek, Janka, Veve, Johy, Jani, Alča 

Vlajkonostes: Katka, Sára, Marianka 

Historikos: Marek 

Nechť jsou vykonávány se ctí a úctou! 

 

 

Barevná loď nejmladších z Pegasopolis 

 

 



Z KRONIKY NAŠICH MĚST: 

Dostali jsme tento úkol: Bohové pečují o vše v přírodě a vládnou moudře jejím silám. Ozdobte oltář na počest 

boha, kterému je zasvěcen. 

Pegasopolis si zvolila za hlavní plodinu okurky, Taurus obilí. 

 

 

HLOD 

Sedíme po večerce na poradě, když tu 

najednou vidíme Alexe, jak se lážo plážo 

prochází po táboře.  

M: Alex, kam ideš? 

A: Já musím nutně čůrat. 

M: Dobre teda, bež, ale potom už len do 

spacáku! 

 

 
 

Vyplouváme! 

 

4. DEN – O NASTOLENÍ TYRANIE 

Již několik let nám vládli oligarchové Markodomos a Janeas. Nežilo se nám špatně, neměli jsme ani 

nedostatek, ale ani přebytek. Jednoho dne jsme zaslechli rozhovor olichargů. Libovali si, jak skvěle se 

jim vede, aniž by museli hnout prstem, 

kolik mají statků, plných sýpek, hojnost 

pokrmů i vína. K jejich rozhovoru se 

přidal zámožný občan Janikrates. 

Podotkl, že daně, které získávají od 

poddaných by měli utrácet v prospěch 

lidí, ale oligarchové se mu vysmáli. 

Janikrates rozhněvaný nad chladností a 

vypočítavostí oligarchů vystoupil na 

shromáždění a navrhl změny ve 

způsobu vlády. Zalíbil se nám tento 

mladý aristokrat, proto jsme vyhnali 

Markodoma i Janease z polis a zvolili si 

Janikrata. 
Oligarchové Markodomos (Marek), Janeas (Jani) a Janikrates (Janka) 

 

Jeho prvním činem bylo darování látky občanům, aby si všichni mohli vyrobit krásné bílé tógy, které 

do té doby nosila jen urozená vrstva. Daroval nám vázy, které jsme si namalovali podle vkusu a 



ozdobily jimi pak naše domy. Dále otevřel několik sýpek a rozdělil úrodu potřebným. Navštívil naše 

města a nařídil, aby byly postaveny nové chrámy a lázně. Města se předháněla v tom, které bude mít 

jako první splněn rozkaz a získá si tak přízeň Janikrata. Janikrates ovšem nebyl jako jiní panovníci, 

když mělo první město dostaveno, pochválil je a přidělil jim další úkol. Učil nás trpělivosti při skládání 

hlavolamů, číst a psát v Alfabetě, cvičil náš postřeh.  

 

Po namáhavém dni jsme se sešli v tolosu a předčítali si báji o králi Midasovi.  

Král Midas byl mocný král. Jednoho dne 

nabídl pohostinství bohu Dionýsovi a 

jeho družině. Za odměnu si mohl cokoliv 

přát. Král měl ze všeho nejraději zlato, 

proto jeho přáním bylo, aby se všechno 

čeho se dotkne proměnilo ve zlato. Tak 

se i stalo. Král byl šťastný, procházel se 

síněmi, dotýkal se nádob, soch, závěsů, 

sloupů. Kolem něj bylo samé zlato! Jak 

bylo jeho přání bláhové poznal, až když 

se chtěl najíst... Jak se říká, není 

všechno zlato, co se třpytí. Naštěstí to 

s Midasem dobře dopadlo. Až na ty oslí 

uši ovšem. ☺  
Malujeme květináče, v kterých budeme pěstovat řeřichu 

 

 

Za vlády Janikrata byli jmenováni:  

Archont: Janikrates 

Nejvyšší soudce: Janikrates 

Velitel městské stráže: Marian 

Astynomos: Markodomos 

Písař: Veve 

Kohútoides: Janikrates 

Hladeas: Ivoš 

Rozcvičkoarchos: Janikrates 

Vlajkonostes: Béďa, Janek, Šimon 

Historikos: Janikrates 

 
S Jankou a Veve vyrábíme tógy 

Z KRONIKY NAŠICH MĚST:  

Pegasopolis přijalo poselství od spojeneckého města Pelatrie. Protože bylo již pozdě na vyslání posil, žádali 

alespoň o dva stříbrné. Odpověď byla taková: Jelikož jsme ve špatné finanční situaci, posíláme pouze tolik kolik 

máme. To je 1 stříbrný. 

Bohatý občan založil nový fíkový sad. 



Hydropolis přijalo poselství od spojence Hypothonos. Odmítlo jim poslat jakoukoliv pomoc. 

Bohatý občan založil hruškový sad. 

Taurus přijalo poselství od spojence Tanepolis, které žádalo o pomoc – vyslání loďstva. Taurus jim poslal 

polovinu své flotily. 

Bohatý občan založil nový fíkový sad. 

 

 

HLODY 

Děti měly desetkrát po sobě opakovat 

„rychle brousím křehký mramor“ a vzniklo 

z toho „rychle brousím křehký lavor, rychle 

brousím český mramor, rychle kouřím 

křehký lavor“.  

Ze slova „kameňolom“ vznikl „kanělomom“. 

 

 
Janikrates nám čte list od Athéňanů 

 

5. DEN – ATHÉNSKÉ SLAVNOSTI 

Byl krásný sluneční den, bohové už od rána dávali najevo, že přejí naší dobrodružné výpravě. 

Janikrates totiž rozhodl, že se zúčastníme slavnosti ve vzdálených Athénách k poctě bohyně Athény. 

Daroval každé výpravě bohatou svačinu, dostatek vody a poslal nás do světa. 

 

Nejprve se nám šlo dobře. Narazili jsme 

na dva pocestné, kteří se právě vraceli 

z Athén. Když jsme se jich zeptali na 

cestu, ochotně nám poradili. Jen se 

nemohli shodnout, která cesta je lepší. 

Sami jsme se museli rozhodnout, jestli 

pojedeme lodí, kde hrozí přepadení 

piráty nebo půjdeme přes hory, kde nás 

může zastihnout nepřízeň počasí. 

Poděkovali jsme pocestným za rady a 

vyrazili dál.  

 
Divadelní představení O vzniku Athén: Poseidon (Sára), Zeus (Gabča)  

a Athéna (Kačka) 



 

Naše výprava se rozdělila na tři skupiny podle svých měst. A i když jsme všichni zvolili cestu skrz hory, 

nenarazili jsme na sebe. Měli jsme štěstí, Zeus seslal klidné mraky. Jen poslední skupina z Pegasopolis 

cestou překročila bludný kořen. Nevzdali se a s vypětím sil pokračovali v cestě, až se před nimi 

objevilo slavné město Athény.  

V Athénách byla slavnost již v plném 

proudu. Hudebníci zpívali, tanečníci 

tančili, město bylo vyzdobeno, 

z kuchyně se nesla lahodná vůně 

připraveného pokrmu. I když jsme byli 

po cestě unaveni, přidali jsme se 

k veselí. A po osvěžujícím athénském 

nápoji jsme na únavu již ani 

nepomysleli. Pak jsme šli předat dary 

do athénského chrámu. Kněžka nás 

přivedla k oltáři, kde byla socha Athény. 

V tichosti jsme položili dary před sochu 

a mysleli na své města a přáli si, aby 

vzkvétala.  
Čekáme až začne představení 

 

Athéňané nás pohostili výborným jídlem a nápoji. Pozvali nás do lázní, kde nám učesali vlasy, umyli 

nohy, namazali vonnými oleji. Po odpolední siestě u vody jsme se vydali na agoru. Chtěli jsme na 

tržišti koupit dárky pro rodinu, něco dobrého pro sebe, prostě zažít Athény se vším všudy. U Johanky 

jsme za báseň získali athénské mince, které jsme utráceli u Alči a Janky za šperky, zbraně, sladkosti. 

Marek s námi trénoval rétoriku, u Jani jsme házeli šipkami. Veve s námi natrénovala tři divadelní 

představení – O vzniku Athén, o Paridovi, o Heraklovi. Všechny měly veliký úspěch.  

 

 

 

 

Je tu tábor Ephesus, každopádně velké plus, 

je tu sranda každý den, bohužel končí za 

týden. 

Hry jsou tady super, trochu srandy uber. 

Jsou tu super nápady, nic nekončí za zády. 

Je tu bojová aréna, vládne jí jen Athéna! 

(Ivoš, Mirmidoni) 

 

 

 

Mirmidoni přednáší básně na počest Athény 

 



Byl jednou jeden Athéňan, jmenoval se Béďa, 

číhala na něj v lese saň, on síly měl jak méďa. 

Tak šel do lesa z trucu sám, 

však saň nebyla žádný klam, 

to zjistil ihned Béďa. 

On neskolil ji, nebyl lev, z lesa zněl jen strašný řev. 

Ach nešťastný Athéňan, co šel do lesa na saň sám. 

(Terka, Pegasopolis) 

 

 

V Athénách se nám velmi líbilo, ale blížil se večer, 

proto jsme se vydali domů. Povídali jsme si o všem,co 

jsme zažili a viděli. A také o demokracii. Zvláštní 

způsob vlády, lidé sami rozhodují, co chtějí a co ne, 

hlasují na shromáždění, starají se o své město, volí si 

své vůdce, mají své povinnosti. 

  
Pegasopolis 

 

Zabráni do hovoru jsme se brzy dostali do známých míst. Náhle jsme uslyšeli truchlivou píseň. Přidali 

jsme do kroku. Uviděli jsme průvod černě oděných lidí. Zemřel náš vládce Janikrates. Shromáždili 

jsme se na agoře. Kdo bude novým vládcem? Janikratův syn Johykrat usiloval o vládu a sliboval nám 

dobrý život, blahobyt a mír. Naše srdce ovšem zatoužila po svobodě. „Chceme demokracii!“ volali 

jsme všichni.  

A tak se i stalo.  

 

V čase athénských slavností úřady vykonávali: 

Archont: Johykrat 

Nejvyšší soudce: Johykrat 

Velitel městské stráže: Alča 

Astynomos: Janka 

Písař: Veve 

Kohútoides: Šimon 

Hladeas: Terka 

Rozcvičkoarchos: Pegasopolis 

Vlajkonostes: Mirmidoni 

Historikos: Minotaurus 

 

Z KRONIKY NAŠICH MĚST: 

Taurus vyslal na pomoc svému spojenci loď. Ta dorazila až během bojů, kdy Tanepolis prohrával. Odvážnému 

veliteli lodi se podařilo překvapit nepřítele a díky hrdinskému odporu zvrátili průběh bitvy. Tanepolis zvítězil, 

loď však byla potopena. Za pomoc město získalo 2 stříbrné. 



Počet obyvatelů se zdvojnásobil, proto město vystavělo 

nové domy, sklad a sýpku. 

Strohá odpověď města Hydropolis rozzlobila a urazila 

Hypothonské. Po té, co porazili nepřítele a uzavřeli s ním 

mír, zrušili spojenectví s Hydropolis a začali chystat útok. 

Proto město vyslalo posla s omluvou: Vážené město 

Hypothonos, omlouváme se, že jsme vám neposkytli 

podporu, neměli jsme dostatečné prostředky. Na znak 

usmíření posíláme dar. 

 

HLOD 

Scénka, kdy si Paris vybírá mezi třemi bohyněmi. Vali: 

„Jsem Anténa, bohyně moudrosti!“ 

 

Minotauři 

 

6. DEN – NOVÁ MĚSTA 

Města Pegasopolis, Taurus a Hydropolis 
vzkvétala a rozrůstala se. Tyčily se 
v nich nádherné chrámy, v přístavech 
bylo mnoho lodí, rozliční obchodníci 
navštěvovali náš kraj. Až jsme i my 
pocítili touhu podívat se do jiných zemí. 
Kromě touhy přibývalo i obyvatel, proto 
se časem stalo nezbytným, abychom 
založili města nové.  

 

Osud nám přivedl do cesty Kadma, syna 
krále Agenora ze Sidonie, který hledal 
svou sestru Europu. Měl namířeno do 
Delf. Přidali jsme se k němu, zvědavi, co 
nám věštírna poradí: 
 

V našich městech nebylo k hnutí 

Pegasopolis: „Založíte slavné město Ephesos tam, kde se potká ryba s divočákem.“ 

Hydropolis: „Založíte slavné město Olympii tam, kde voní tymián.“ 

Taurus: „Založíte slavné město Rhodos tam, kde promluví kameny.“ 

Kadmovi Phýtia pověděla, aby nehledal dál svou sestru a založil město Théby.   



 
Poslechli jsme radu a vydali se najít 
místa, o kterých věštba mluvila...  

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy naši 
druhorození synové s rodinami opustili 
domovinu, aby si zajistili blahobyt. V 
nové zemi našli úrodnou půdu, hojnost 
zvěře, dostatek dřeva a kamene na 
výstavbu. A jak věštba pravila, města se 
stala slavnými a obdivovanými. Olympie 
udivovala obrovskou zlatou sochou Dia, 
Rhodos přístavem, který hlídal kamenný 
kolos, Ephesos krásným Artemidiným 
chrámem. Stavbám nebylo ve světě 
rovno, proto je začali lidé označovat za 
divy světa.   

Čekáme s Kadmem před Delfskou věštírnou 

Přístavy se plnily cizinci ze všech koutů světa. Voňavé koření, výborné víno, zlaté šperky, nachové 

barvivo, to vše se dalo na trzích koupit. I naše lodě vyplouvaly do přístavů a prodávaly skvělé 

produkty.  

Rhodos byl známý (mimo jiné) díky 

výtečnému olivovému oleji, Ephesos 

svým vínem, Olympie levným obilím, 

Korint nádhernou keramikou, Sybaris 

nachovým barvivem. S Egypťany, kteří 

si potrpěli na poklony a projevy 

vzájemné úcty jsme měnili vonné oleje, 

zdvořilí Etruskové prodávali zlaté 

šperky. Peršané nemluvili řecky, ale 

jejich koření bylo znamenité, proto 

jsme se naučili jejich jazyku. Základní 

fráze jsou tyto: Dibrí din, pridívíti kiriní? 

I kilik stijí? Dikijimi i nishlidinii.  

Kipijimi kiřiní id Piršini Vivi 

Naše obchodování narušovali jen piráti. Přepadávali lodě, kradli zboží, ohrožovali přístavy. Uzavřeli 

jsme proto dohodu s obchodníky z jiných měst a společně jsme si na piráty počíhali. Ti dopadli! Vzali 

jsme jim vše co měli, loď potopili a vyložili je na souši. Snad se polepší a vrátí se k poctivému řemeslu. 

 

V době rozkvětu našich měst byly vylosovány tyto úřady: 

Archont: Veve 

Nejvyšší soudce: Johy 

Velitel městské stráže: Alča 

Astynomos: David 

Písař: Gabča 



Kohútoides: Janek 

Hladeas: Sára 

Rozcvičkoarchos: Minotaurus 

Vlajkonostes: Pegasopolis 

Historokos: Mirmidoni 

Diplomat: Janek, Sára, Eliška 

 

Z KRONIKY NAŠICH MĚST:  

Ve městech onemocnělo několik lidí. Lidé 

žádali o postavení fontány, ze které by 

mohli pít a umývat se.  

Hypothonos nepřijal dar a vyslal lodě, aby 

si Hydropolis podrobil. Avšak ochránce 

města Poseidon rozbouřil moře a rozbil 

lodě o skaliska. Jako znak díků postavili lidé 

ve městě novou fontánu a nazvali ji 

Poseidonova. 

Olivové háje přinesly městu peníze, za 

které posílili stráže a vyčistili ulice. 

Mirmidoni se klaní Egypťanovi, aby mohli započít s obchodováním  

Nepřátelé se pokusili převzít moc v městě Taurus. Díky ochránkyni Athéně se podařilo jejich plány odhalit a 

vyhnat je. Na znak díků slíbili občané města, že chrámu darují vzácný šperk ve tvaru ryby, přivezený z Athén. 

Vinice přinesla městu peníze, které použili na posílení stráží a vyčištění ulic. 

Pegasopolis dorazil včas do města Pelatrie, společně vyrazili proti nepříteli a zvítězili. Pelatrie z vděčnosti 

poslala sochaře, aby vytesal velkou sochu. Jako dík Afroditě obětovali občané Pegasopolis obilí a olivy.  

Olivové háje přinesly městu peníze, které použili na vyčištění ulic a zřízení dočasného ošetřovacího zařízení, kde 

ošetřili nemocné. 

 

7. DEN – VÁLKA S PERŠANY 

Herodotos, nazývaný též jako otec historie, sledoval s obavami vrůstající moc Peršanů a chtivost krále 

Dareia. Ale až události v městě Milétos přinutily řecké státy, aby se proti mocnému nepříteli spojili. I 

naše dříve poklidná města se zapojila a mimo jiné začala stavět nové lodě...  

 

Naše první bitva, které jsme se zúčastnili, byla u Marothonu, kde jsme perské vojsko rozprášili. 

Bohové stáli při nás! Feiddipidés pak běžel do Athén, aby vypověděl o našem vítězství. Uběhl celých 

42,2 km, předal zprávu a zemřel vyčerpáním. Dodnes si jeho čin připomínáme. 

 

 



 

Ale Peršané neopustili od myšlenky 

ovládnout Řecko. Po smrti Dareia 

nastoupil na trůn jeho syn Xerxes. A tak 

jsme se po pár letech míru opět chopili 

zbraní. Peršané se vylodili na 

strategickém místě - u soutěsky 

Thermopyl, která by jim umožnila 

průchod do Athén a pak do celého 

Řecka. Pod vedením krále Leonida jsme 

bránili soutěsku do posledního muže... 

Peršany jsme zastavili. 

 

Město Taurus postavilo na svou obranu mnoho lodí 

 

 

Ovšem ne na dlouho. Mocná perská 

flotila dorazila k ostrovu Salamina. 

Nalodili jsme se a vyrazili je zastavit. Boj 

to byl dlouhý a náročný. Ale opět stáli 

bohové při nás, Poseidon nám dal 

příznivé vlny a Athéna bděla nad našimi 

odvážnými muži. Peršané byli poraženi a 

zbytky lodí s ostudou odtáhly domů.  

 

 

Mocné perské loďstvo  

 

 

 

Celé Řecko se veselilo a oslavovalo 

vítězství. Zpívali jsme oslavné písně, jedli, 

pili. Potulní kejklíři nám zahráli krásnou 

báji o Filemónovi a Baucis, kde bohové 

vyznamenali staré manžele, kteří i přes 

bídu byli vstřícní, zbožní, neznali lakotu a 

nezapomněli na dobrotivé bohy. 

 

 

Řecké loďstvo 



 

Byly vylosovány tyto řady: 

Archont: Alča 

Nejvyšší soudce: Alča 

Velitel armády: Eliška 

Astynomos: Johy 

Písař: Gabča 

Kohútoides: Šimon 

Hladeas: Terka 

Rozcvičkoarchos: Pegasopolis 

Vlajkonostes: Mirmidoni 

Historikos: Minotaurus 

Strategos: Terka 

Nechť v bojích Řecko-perských zvítězíme! 

Boj u Salaminy – jakmile loď přišla o všechny balónky nebo se roztrhla, byla 

zničena a posádka pak mohla jen fandit ze břehu 

 

Z KRONIKY NAŠICH MĚST: 

Přistěhovalci – obchodníci a řemeslníci, 

žádali města, zda by mohli zůstat. Města je 

přijala a postavila jim domy. Občané dostali 

za úkol vytvořit zákon, který bude prospěšný 

pro lid. Nemoci stále neopustily města. 

Bohyně Hygiena učila lid, jak se o sebe 

starat.   

Bohyni Afroditu potěšily dary a úcta, kterou 

ji Pegasopolis prokazovalo, proto darovala 

městu plán na stavbu chrámu a na léčebnu 

nemocných. 

Filemón (David) a Baucis (Alča) chystají pokrm pro hosty 

Zákony města Pegasopolis: Nerušit soukromí ostatních; po 10. hodině večerní nerušit noční spánek ostatních; 

neubližovat tělesně ani duševně jiným lidem nebo zvířatům (kromě zvířat v chovu k tomu určenému); 

nepřivlastňovat si majetek druhých, každý má právo účastnit se na hlasování o městských věcech; dodržovat 

hygienu (mytí rukou před jídlem, po WC, umývat se alespoň 3x týdně), starat se o svou rodinu podle nejlepšího 

svědomí.  

Bohyně Athéna nenašla ve městě Taurus slíbený šperk ve tvaru ryby. Ovšem lidé to hned napravili. 

Zákony města Taurus: Před každým jídlem si umyj ruce; nekraď cizí majetek; neubližuj ostatním spoluobčanům; 

neruš po večerce;                                                                                                                                            

Vládce moří Poseidon byl potěšen, že se mu lidé rozhodli postavit fontánu. Daroval jim proto na ni plán. Avšak 

nehodilo se, aby se v jeho fontáně lidé umývali, proto rozhodl, aby postavili fontánu pro něj a druhou na běžné 

používání. 

HLODY 



Rádci při zkoušce báje Filemón a Baucis: 

Marian (Hermes) k Diovi: „V tomto úděsném údolí bychom mohli přenocovat.“ (namísto utěšeném údolí). 

Alča přejmenovala Filemóna na Filoména a všechny nás tím nakazila. 

 

8. DEN – OLYMPIJSKÉ HRY 

Do všech řeckých měst doputovala 

zpráva, že se konají slavné olympijské 

hry. Všechny války a spory byly 

přerušeny, neboť během her musí 

vládnout mír. Tak si to přáli bohové. 

I v našich městech se našli sportovci, 

kteří se chtěli her zúčastnit. Přikládám 

seznam disciplín a sportovců. 

Hod oštěpem: Béďa, Vojta, Šimon, Rosťa, 

Janek, Alex 

Skok do dálky: Terka, Kačka, Šimon, Eliška, 

Valinka 

Běh: Sára, Janek, Šimon, Terka, Kačka, Vali, 

Ivoš           Mirmidoni vyrábějí dar pro bohy 

 

 

Běh v plné zbroji: Terka, Šimon, Mariánka 

Zápas: Sára, Kačka, Vojta, Mariánka, Eliška, Terka, Šimon, 

Alex     

 

Před začátkem her bylo potřeba připravit dary pro 

milostivé bohy. Každý přiložil ruku k dílu a brzy byly na 

světě krásné sošky zvířat i lidí. Pak bylo načase, 

abychom se i my připravili. Převlékli jsme se do tóg, 

upravili se, Johy dívkám spletla vlasy do copů. Radost 

pohledět. Marianos, vítěz minulých her, slavnostně 

zapálil olympijský oheň. Kněžky nás přivítaly a vyzvaly 

nás, abychom předložili dary pro Hestii a Dia 

Olympijského. Když se tak stalo, pověděly nám, 

abychom se seřadili – dívky napravo a chlapci nalevo. 

Každý pak pověděl své jméno, jméno svého otce a 

musel přísahat, že bude hrát čestně. 
Slavnostní zahájení her 

 



 Jakmile byl obřad u konce, odebrali 

jsme se na stadion, kde se měla 

odehrát první disciplína. 

 

Všichni zápasili čestně a s velkým 

odhodláním. Ale jen ti nejlepší mohli 

získat ocenění nejvyšší – medaili a 

květiny vítězů. Hry se neobešly bez 

zranění. Janek v zápalu běhu upadl a 

poranil si nohu. Naštěstí se mu 

nestalo nic vážného, nemohl se 

ovšem účastnit dalších disciplín.  
Hod oštěpem 

 

A zde jsou zapsáni vítězi od prvního místa po třetí.   

 

Hod oštěpem: Béďa, Janek, Šimon 

Skok do dálky: Terka, Eliška, Sára  

Běh: Kačka, Ivoš, Terka 

Běh v plné zbroji: Terka, Marianka, Šimon 

Zápas: Eliška, Sára, Kačka 

 

Když byli vyhlášeni vítězi, nechali jsme se společně 

zvěčnit našim sochařem.  

 
Běh v plné zbroji (Šimon) 

 

V časech konání slavných olympijských her byly vylosovány tyto úřady: 

Archont: Alča, Janka 

Nejvyšší soudce: Jana 

Velitel městské stráže: Veve 

Astynomos: Marian 

Písař: Marianka 

Kohútoides: Marek, Janka 

Hladeas: Rosťa 

Rozcvičkoarchos: Mirmidoni 



Vlajkonostes: Minotarus 

Historikos: Pegasopolis  

Nechť posvátný oheň míru hoří i v našich srdcích. 

Z KRONIKY NAŠICH MĚST: 

Zeus s potěšením pročítal zákony, které 

města Taurus a Pegasopolis napsali. Ovšem 

na město Hydropolis hleděl s vážností, 

jelikož místo ve stoe zůstalo prázdné.  

Pegasopolis ustanovilo, že občan, který 

nedodrží zákon, bude obeznámen s výší 

trestu, úměrného k výši přestupku. Trest je 

určen na zasedání městské rady (většinou se 

jedná o službu druhým). 

Díky dodržování zákonů i péči se podařilo 

vyléčit nemocné.  

Vítězky v disciplíně zápas: Kačka, Eliška, Sára  

Taurus ustanovilo, že trestem za nedodržení zákonů bude 10 dřepů.  

Díky dodržování zákonů a pomoci boha Asklépia se podařilo vyléčit nemocné. Proto postavilo město Asklépiovi 

oltář. 

Za udatnost v bojích proti Peršanům věnovala Athéna městu plány na honosnou bránu. I Pegasopolis ocenilo 

flotilu 15 lodí, díky nimž mělo jen malé ztráty. Proto darovalo městu 2 zlaté.  

Ve městě Hydropolis zbylo jen málo nemocných díky pomoci boha Asklépia. Lidé mu proto vystavili oltář. 

Po bojích s Peršany přišlo město o všechny 4 lodě a také o zisky z dolů a lomů. 

Kolonie Rhodos, Ephesos i Olympia zbohatla, proto poslala svým mateřským městům slavného sochaře Feidia, 

který postavil každému městu velkou sochu. Díky obchodu získaly města 2 stříbrné. 

HLOD 

Eliška napsala na přihlašovací lístek do her jako své jméno Eliška Makiáto, rodné město Los Nymburkos. Terka 

napsala Terez Capuccino, rodné město Losos pod Olympos v Řeckos. Béďa napsal vše v alfabetě, jméno otce je 

Inteligentos a pochází ze Sparty. 

 

9. DEN – SLAVNOSTNÍ TÁBORÁK 

Helios se ze svého vozu díval na naše města a byl spokojen. Byla nejenže mocná a odolala i útokům 

Peršanů, byla krásná, obyvatelé vzdělaní, zbožní, přístavy byly plné lodí a cizí obchodníci rádi 

navštěvovali tento kraj.  

Nadešel poslední den, který jsme mohli strávit v krásné přírodě, v lesích u Aueršperku. Celý den se 

nesl v duchu příprav slavnostního táboráku. Psali jsme dopísky, chystali ohniště, nacvičovali scénky. 

Rádci něco tajně kutili v kuchyni, ve stoe, vlastně všechno co dělali, ukrývali před zvědavými pohledy. 



Z příprav nás vytrhla až zpráva z Delf, že 

máme vykopat to, co jsme ukryli pod 

zem v lese. Po vítězství nad Trojany 

jsme si dovezli mnoho pokladů, 

nejkrásnější byly zlaté zbraně. Nemohli 

jsme si je ale nechat, prý by nám 

přinesly zkázu. Proto jsme je zakopali. 

Konečně tedy nastal čas, abychom naše 

poklady vyzvedli. Jaké ale bylo naše 

překvapení, když jsme místo zlatých dýk 

a seker našli svitky. Na svitcích bylo 

napsáno, že zbraně si vzal zpět Apollón, 

svitky jsou darem od Athény a máme na 

ně zapsat zákony našich měst. Ať ovšem 

dobře volíme slova.          Sára, Vojta, Johy a Terka právě vyzvedli poklad 

 

Další zpráva, kterou jsme ten den získali, nebyla tak radostná. Nedaleko našich měst se usídlily příšery 

– hrozivá Medúza, která svým pohledem měnila zvířata i lidi ve studený kámen, Hydra a obrovský lev 

trhali vše živé, Siréna lákala svým zpěvem své oběti do dravých vod, kde jim hrozilo utonutí a Kyklop 

svými mohutnými pažemi bil o zem a způsoboval tak zemětřesení. Vydali jsme se je zastavit. Zjistili 

jsme, že se lesem pohybují i dobří kentauři, kteří věděli, co na nestvůry platí. Byli velmi plaší, bylo 

těžké některého z nich chytit. Ale my jsme již byli zvyklí stavět se různým překážkám, proto jsme 

vytrvali. Brzy jsme zjistili všechny slabé místa nestvůr a podařilo se nám je společně vyhnat z kraje. 

 

Kyklopa zaženeš, když mu jazykolam 

předneseš: Od poklopu ke poklopu 

Kyklop koulí kouli.  

Lev uteče jako běs, stačí volat Herakles! 

Když se Siréně zazpívá, ona sladce 

usíná. 

Hydru skolíš jenom tak, poběžíš-li jako 

rak. 

Na Medúzu stačí jen si přikrýt oči.  

 

 
Herakles (Gabča) potkává pasáčka (Kačka) ovcí (Vojta) 

 

Radostně jsme se vraceli do měst. Již nás nic nerušilo od táboráku. Oblékli jsme se do tóg, postavili se 

kolem pagody, a když Jani, Katka, Marian a Gabča slavnostně zapálili táborák, zpívali jsme Náměšť. 

Pak jsme přečetli zákony našich měst, které jsme napsali na svitky od Athény. Byly dobře vymyšleny, 

byly spravedlivé a moudré.  



No a nezbývá už nic jiného než povědět, kdo si v celotáborovce vedl nejlépe. Byli to Pegasopolis, pak 

Minotauři v těsném závěsu s Mirmidony. Čekala nás všechny sladká odměna. ☺ 

 

Málem bych zapomněla na scénky, které potěšily i rozesmály každého z nás.  

První byla o Heraklovi a jeho hrdinských 

činech. Mohli jsme opět prožít všechna 

jeho dobrodružství. Hráli: Gabča 

(Herakles), Ivoš (král), Sára (Rozkoš, 

královna Amazonek), Kačka (Ctnost, 

pasáček ovcí),  Marianka (věštkyně, 

jedna z hlav hydry), Rosťa (lev, jedna 

z hlav hydry), Vojta (ovečka), Alex 

(hudební doprovod).  

Druhá byla o Teseovi jak zabil 

Minotaura a stal se vládcem Athén. 

Hráli: Eliška (Teseus), Terka (Ariadna, 

vypravěč), Šimon (Minotaurus), Janek 

(král).  
Minotaurus (Šimon) a Teseus (Eliška) 

 

Když večer pokročil, dostal každý na památku upomínkový list. Rozdali jsme si dopísky a pak seděli u 

ohně, povídali si, pozorovali hvězdy, vzpomínali, plánovali, spali.   

 

V den slavnostního táboráku byli 

vylosování:  

 

Archont: Jana 

Nejvyšší soudce: Marek 

Velitel městské stráže: Johy 

Astynomos: Alča 

Písař: Marianka 

Kohútoides: Janek 

Hladeas: Kačka 

Rozcvičkoarchos: Minotaurus 

Vlajkonostes: Pegaopolis 

Historikos: Mirmidoni 

Předčítáme zákony našich měst 

HLODY 

Při hře proti nestvůrám zkoušeli někteří použít všechny pomůcky a vzešlo z toho toto: Při dřepování zpívali 

píseň Hlídače krav: Když jsem byl malý, říkali mi Herakles! 

Béďa: Mě dopísky baví psát tak tři, pak už je těžké vymyslet další. 



Alex: Ach jo, zas to slunko na mě svítí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minotauři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegasopolis 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mirmidoni



ZAZVONIL ZVONEC A … 

Milí kamarádi,  

když jsme se rozhodovali, jestli je téma 

starověké Řecko to pravé, měli jsme 

v jednom jasno. A to v tom, že chceme, aby 

byl tábor tak skvělý (a ještě o něco lepší) 

jako ten, který jsme si pamatovali z našeho 

dětství. A to se povedlo.  

Děkujeme! 

 

 

Napsala Veve Půčková 

 


