
Zeus, Héra, Athéna, Apollón, Hádes, Dionýsos a další
bohové øeckého Panteonu byli našimi spoleèníky.
Všichni jsme mìli krásné kostýmy, mìsta, která spolu
soupeøila v táborové høe, mìla malované štíty; byl to asi
nejmalebnìjší tábor na Hradcích. Uspoøádali jsme
prùvod obcí, sledováni nevìøícími pohledy civilistù.
Poøádali jsme výtvarnou dílnu…
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U ohnì nás obstoupily

postavy v èerných kápích.

Knìžka obtanèila oheò a

nìco mumlala. V transu

náhle ukázala na Šimona,

zakuklenci ho popadli, po

krátké potyèce mu vlili

cosi do úst a on pøestal

klást odpor. Naložili ho na

nosítka a odnesli na

obìtištì. Šli jsme za nimi.

Neš�astník byl položen na

oltáø. Knìžka volala do noci

výzvu a ze tmy se vynoøil

obrovitý Hádes. Tupý úder

zlatého nože o hrudní kost,

krev valící se z rány. Obøadník zalovil v hrudním koši a podal èekajícímu Hádovi ještì tepající srdce. Hádes

strašlivì zaøval a s chutí se do nìj zakousl…

Malá Maruška spala celou noc u Máji, protože – jak øekla: „To by se pøeci bál každý.“



OLYMPIÁDA

DIONÝSIE

Dionýsie. Svátek kultury a
hodování. Prostý lid byl
obsluhován bohy. Sám
Dionýsos dohlížel, aby
nikomu nevyschl pohár.



Nebezpeènou cestu musely posádky  projet na 
raftu mezi Skyllou a Chyrybdou.

Stínání hlavy Medúze s pomocí zrcadla!



VÝSADEK

! Veèer jsme mìli my, vedoucí, poradu o „zítøejší“ noèní høe pro dìti. Šaman nás poslal brzy spát.
! Pøed pùlnocí nás Šaman vzbudil. „Poplach! S batohama.“ Dva nejstarší z každého mìsta. „Byli jste králem vybráni jako

ti nejlepší z nejlepších. Loï èeká v pøístavu.“
! Museli jsme si zavázat oèi. „Ty – pojï – drž!“ Vytvoøili jsme lidský øetìz a byli jsme kamsi odvedeni. – „Sednout! Máte

èas zjistit, kdo s sebou co má.“ Tráva byla mokrá a studená. „Já mám lano. Já obvaz. Já jsem vzal nùž. Já mám s sebou
dvì vložky.“ – „Loï“ byla auto do kterého jsme se museli napìchovat. „A bude tady ticho!“

! Po chvíli mluvíme dál. Auto zastavuje a jsme vytaženi ven. „Kleknout! Øekni èíslo!“ –  „Pìt.“ –  „Jeden, dva, tøi, ètyøi,
pìt – Ty ven!“ A znova. A znova. To už se trochu bojíme. A zpátky na palubu. Je trochu více místa. Teï mùžete zjistit,
kdo zùstal. Mája, Liška, Opice, Marek, Adam a Zub. „Vždy� to jsme samí instruktoøi!“ – „Ticho!“

! Opìt zastavujeme. A musíme nadále poslepu podlézt, pøelézt, prolézt… Jedeme dál. (Bylo to dìtské høíštì:-).
! „Pìt minut mùžete mluvit.“ A zase dál. A zase potichu. Dlouhé minuty jsme museli prolézat igelitovým tunelem. Poslepu

pøeskoèit pøíkop. A dál, dál…
! Šaman nám dal mapu, Adam má kompas, i hledáme plánovaný bivak. „Tak teï máme být u øeky.“  „A kde je?“ „Koukni

se za to køoví.“ „Jo! Je tam!“ Ale místo ne a ne nalézt. I zalehli jsme volnì v terénu. V noci nás vzbudil déš�. Seznali
jsme, že Šaman zmizel a nechal nám tam cetlièku.

! Došli jsme do kempu ve Zlaté Korunì, kde na nás èekali Šaman a Majka. Nafoukli jsme raft a vypluli. Sjíždíme jeden
jez za druhým. Namalovali jsme si oblièeje na èerno. A pak jsme v jedné zátoèinì uvidìli Julèu (polovinu kanoe)! Vzali
jsme ji do vleku.

! Dojeli jsme do Èeských Budìjovic. Posledního úkolu – pøekonat po vypnutém lanì stylem komandos øeku Malši – jsme
se tøi (jedna tedy dost sedøená) zhostili!

! Pobrali jsme melouny, do tábora nás (v olejem pohánìné káøe) odvezl Zubùv brácha. Veèer jsme o naší odyseji sehráli
divadelní pøedstavení.

! Druhá skupina, ti „vyøazení“, mìli za úkol dojít se dvìma „slepými“ k táboru a nepozorováni poblíž nìho pøespat.



ZÁVÌR TÁBORA
„Pohleïte na tuto zlatou kouli. Je to sluneèní vùz boha Hélia, který se každý
den øítí po obloze od východu k západu. Po léta, desetiletí, staletí… Zastavme
nyní na chvíli slunce na jeho dráze. A ocitnete se s námi ve svìtì antiky.“

Jelikož se tábora zúèastnilo mnoho nových dìtí, pojal Zeus ideu pøedstavit
jim všech šestnáct lidí, kteøí se na chodu tábora podíleli, aby rodièe vìdìli,
komu své dìti svìøují. Napøíklad ke kuchaøkám (Irena mìla pravou ruku
v gipsu) pravil:

„Tyto dvì ženy, to jsou Moiry, bohynì osudu. Ony spøádají nit osudu
jednoho každého z nás a proti jejich sudbì je bezmocný i sám Zeus. Moira
Klóthó – v obèanském životì programátorka, paní Jana Štojdlová. Zde na
táboøe šéfkuchaøka, která nám nachystala na dva týdny program božských
krmí. A její levá ruka Moira Lachesis – v obèanském životì pracovnice

magistrátu mìsta èeských Budìjovic, paní Irena Sejková.
Pak zpoza lískoví vyšli všichni Øekové, pøedstavila se mìsta, konala se ukázka olympijských her a pøi Dionýsiích se

konal bohatý kulturní program.

Héraklés a jeho tucet úkolù. Ty úkoly si vymyslel král Eurystheus, jehož ztvárnil bezkonkurenènì Ota. Obrovitý Hérakles
pokleká pøed králem a ptá se po úkolech. Král si Hérakla mìøí zpytavým pohledem a dlouhé minuty pøemýšlí. – „Ano, mám
úkol. – Pro tebe to bude hraèka…“ – A dal mu tøebas vyklidit Augiášovy chlévy.

Scénu, kdy orel vyklovává Prométheovi, který dal lidem oheò, játra, jsme ztvárnili s pomocí Pavla Pelikána, který byl
uchopen, klácen proti neš�astníkovi a text zmìnìn na „zlý pelikán vyklovává Prométheovi játra.“ – No vydovádìli jsme se,
jako obvykle:-))).


