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Popis projektu:

Starořecká olympiáda v Pardubicích – Pardubice
v pohybu 2019
Tradiční olympiáda waldorfských škol je bezesporu akcí, která připomíná všem zúčastněným
kulturní, sportovní i lidské tradice. Nedává si za cíl uspořádat dokonalé sportovní hry, ale na pozadí
řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako čestnost, fair play, vzájemná sounáležitost a
nápomocnost. Základem olympiády jsou archetypální pohyby člověka vyjadřující se v běhu, hodu,
skoku a zápasu. K tomu přistupuje rétorika (řečnictví) – slovo, jako duševně-duchovní projev člověka.
Jako organizátoři bychom chtěli v roce stého výročí waldorfského školství, aby si účastníci odvezli
především nezapomenutelné zážitky a hezkou vzpomínku na pořadatelské město, kterým jsou letos
naše Pardubice. Přepokládaný počet účastníků je 500 lidí.
Nad celou akcí převzal záštitu Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora města Pardubice
Průběh olympiády v Pardubicích 17.-18.5.2019
Pátek 17.5.2019
Prostory: škola, lesopark Dukla, Kulturní dům Dukla
První den v poledních hodinách se setkají všichni účastníci v prostorách školy, kde budou ubytováni
a pohoštěni „tradičními řeckými“ pokrmy. Poté odchází slavnostní průvod sportovců, rozhodčích a
organizátorů v chitónech (kostýmech) za doprovodu diváků na místo slavnostního zahájení. Zde jsou
vyvěšeny vlajky jednotlivých škol, zpívá se olympijská hymna. Každá škola se prezentuje částí z
antické hry o Odysseovi. Žáci jsou rozděleni pořadateli dle schopností a dovedností, aby došlo k
rovnoměrnému zastoupení všech měst. Nesoupeří tak proti sobě jednotlivé školy, ale pouze
jednotlivé týmy - resp. antické státy. Dochází tak k vzájemnému poznávání žáků mezi školami bez
zbytečné rivality. V lesoparku probíhají sportovní hry navázané příběhem na Odysseovu cestu. Každý
účastník olympiády obdrží účastnický list, popř. památeční medaili.
Záštitu nad tímto dnem převzal Jiří Rejda, starosta MO V Pardubice
Sobota 18.5.2019
Prostory: Sportovní park Na Špici
Druhý den ráno proběhne po přesunu ze školy zahajovací ceremoniál, slavnostní zapálení
olympijského ohně, zpívá se olympijská hymna, skládá se slib sportovců a rozhodčích. Poté se startují
jednotlivé disciplíny - skok, běh, hod, zápas, maraton, štafeta, rétorika. Celodenní sportovní klání je
ukončeno slavnostním ceremoniálem, na kterém jsou vyhlášeny výsledky a oceněny jednotlivé
městské státy i disciplíny. Společně se zpívá olympijská hymna, je uhašen olympijský oheň.
Záštitu nad tímto dnem převzala Alena Stehnová , starostka MO I Pardubice
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Pozadí her:
Děti v 5. třídách waldorfských škol žijí celý školní rok starými kulturami a tento projekt si klade za cíl
projít prožitkem dobu starověkého Řecka, a to formou řeckých her, které věrně odrážejí tradiční
olympijské hry. Jejím cílem je vést děti ke spolupráci bez rivality a učit se vítězit sám nad sebou.
Samotnému dvoudennímu klání předchází dlouhá příprava. Děti se ve výuce ponoří do doby
starověkého Řecka, kde především pomoci vyprávění před nimi vyvstávají obrazy udatných činů
řeckých reků. Vstřebávají do sebe mravní a morální odkaz antické kultury. Děti se fakticky, v rámci
různých předmětů, připravují na řecké hry:
ručně si šijí sportovní oděv – chitón a zdobí si jej řeckými ornamenty
nacvičují divadelní představení – vybrané řecké báje – recitují původní texty
učí se hymnu a slib sportovců řeckých her
připravují se na jednotlivé sportovní disciplíny (včetně zápasů).
Olympiáda je tak krásným vyvrcholením celého školního roku. Sjedou se účastníci ze všech 5. tříd
waldorfských škol v České republice, hosté ze Slovenska a Polska. Společně složí slib účastníků
řeckých her, zazpívají hymnu her a zapálí olympijský oheň. Na slavnostním večeru předvedou
jednotlivé školy svá pečlivě připravená divadelní představení. Děti se soutěží neúčastní za svoji školu,
ale jsou rozděleni do antických měst, jako jsou vznešené Athény, mystické Delfy, neohrožená Sparta
apod. Stanou se tak obyvateli městských států, jejichž barvy budou po zbytek her hájit. Nastává čas
klání – jsou zde zařazeny disciplíny jednotlivců, stejně tak i kolektivní, disciplíny sportovní (atletické),
stejně tak i umělecké. Člověk je jediným tvorem na Zemi, který dokáže vyjádřit obsah svého nitra
slovem, vyjádřit slovem něco krásného, použít důvtip, humor, metaforu... Aby účastníci her
prokázali také bdělost a pohotovost mysli a své umění správně používat řeč a mateřský jazyk, čekají
je i úkoly v oblasti básnictví, jazykolamů a recitace. Hodnotí se nejen výkon, ale také způsob
provedení. Rozděluje se řada ocenění, která se i v dnešním sportu potřebují podporovat-osobní
statečnost, ladnost projevu, čestnost aj.
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