Nymfy byly dcery bohù
a vypadaly jako krásné mladé dívky.
Jejich posláním byl tanec,
zpìv a zábava.

Nakonec se nad ním bohové smilovali a a a a a a
a naøídili nymfì, a ho propustí. Tak se Odysseus
na voru dostal do zemì Fajákù. Jejich Jejich
Jejich
houpøijal
svéhoastolu
a vyslechl
si
král
hokrál
pøijal
svéhou stolu
vyslechl
si
vyprávìní o jeho dlouhém putování. Vìnoval mu
mnoho darù a vypravil loï, která ho dovezla na
Ithaku.

Na Ithace na nìj celá ta léta èekala jeho milovaná
manželka. Když pøiplul, mìla kolem sebe spoustu
nápadníkù, se všemi se ale Odysseus vypoøádal a a a
a koneènì se mohl vrátit.
Ostrov Ithaka opravdu existuje! Leží v Jónském moøi u západního
pobøeží Øecka, kterému patøí. Lidé tam pìstují olivy a vinnou révu.
V hlavním mìstì Vathy dokonce mùžeš najít
památníky Odyssea a jeho ženy Penelopé!

V našem pøíbìhu se objevila spousta postav. Poznáš, která z nich
je kladná a která záporná? Nakresli smajlík pokud se jedná
o kladnou postavu, a pokud se jedná o zápornou postavu.
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Stal se však na dlouhých sedm let vìznìm na ostrovì
nymfy Kalypsó, která se do nìj zamilovala
a nechtìla ho pustit pryè.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

5/2017

Ahoj kluci a holky
dny se nám krátí a veèery jsou chladné
a temné. A co mùže být lepší, než schovat
se do vyhøáté místnosti a vyprávìt si
pøíbìhy? I my vám budeme vyprávìt
jeden z našich oblíbených pøíbìhù.
Vypráví o králi Odysseovi, který dlouho
bloudí po moøi a nemùže najít cestu
domù! Pomùžeš mu, aby se mohl
zase setkat se svou manželkou?

OLYMP

TROJA
Eg
ej
sk
é

m

ITHAKA
Jónské moøe

oø
e

ØECKO

KRÉTA
Støedozemní moøe

Krétské moøe

Odysseus byl podle øeckých povìstí král na ostrovì Ithaka. A protože bydlel na
ostrovì,
ostrovì,èasto
èastoseseplavil
plavilnanamoøi
moøijako
jakomy.
my.Jeho
Jehonejdelší
nejdelšíputování
putovánítrvalo
trvalocelých
celýchdeset
desetletleta a
a bylo plné nástrah a nebezpeèí! Øekové zrovna dobyli Troju a všichni hrdinové se
postupnì vraceli domù. Jen Odysseovi a jeho mužùm nebylo dopøáno klidné cesty
a rozbouøené moøe je unášelo k nepøátelským bøehùm.
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Brzy museli Øekové èelit
lidožravým obrùm a kouzelnici Kirké,
která nìkteré z nich promìnila ve vepøe.
Jen Odysseus dokázal odolat jejím
kouzlùm a zachránit ostatní.
Trvalo však další rok, než se s kouzelnicí
rozlouèili a opìt vypluli na moøe.

Pøistáli na ostrovì Kyklopù, obrù
s jedním okem. Jednomu Kyklopovi
jménem Polyfémos se podaøilo
Odyssea a jeho druhy uvìznit v jeskyni
a uvaøit si pár z nich k obìdu.
Aby se Øekové zachránili, opili
Kyklopa silným vínem, a když usnul,
probodli mu jediné oko
naostøeným kùlem.
Ráno se schovali mezi
kyklopovy ovce
a nepozorovanì
tak unikli
z jeskynì.

Po další plavbì se dostali na ostrov
je
pøátelsky pøivítal a hostil nìkolik dní
a nakonec je vypravil na cestu domù.
Vyslal pøíznivý vítr do jejich plachet
a všechny ostatní uzavøel do mìchu,
který vìnoval Odysseovi.
Sám Odysseus pak øídil loï nìkolik dní,
dokud se na obzoru neobjevily bøehy
Ithaky. Spokojenì na chvíli usnul
a v ten moment jeho druhové ze
zvìdavosti nahlédli do mìchu od krále
Aiola a vypustili tak všechny nepøíznivé
vìtry, které zahnaly jejich loï
daleko na moøe.

Pustili se na další plavbu.
Proplouvali kolem ostrova
Sirén, které svým krásným
zpìvem lákají muže na
mìlèinu, kde se jejich lodì
roztøíští o skály. Ale
Odysseus se nechal pøipoutat
ke stìžni a svým
námoøníkùm ucpal uši
voskem.

krále Aiola, pána vìtrù. Aiolos

Pak pøistáli u ostrova, kde se pásla stáda boha Helia. Odysseus se držel rady slepého
proroka, kterou kdysi dostal, aby žádnému ze zvíøat nezkøivili ani vlásek, ale jeho muži
odmítli poslechnout. Byli totiž strašnì hladoví a zabili hned nìkolik kusù dobytka. Bùh
se strašnì rozhnìval a nechal na nì seslat velkou bouøi, pøi které všechny lodì
ztroskotaly.

Jen Odysseus se na jejich troskách dostal na bøeh a zachránil se.
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