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Antický odkaz
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Starověké olympijské hry

Římský kalendář

Pojmenovány jsou po jejich dějišti,
řeckém městě Olympii. První
olympijské hry se konaly v roce
776 př. n. l. a soutěžilo se pouze
v jedné atletické disciplíně – běhu
na přibližně 190 metrů. Další
disciplíny se přidávaly pomalu a po
jedné. První z nich, běh na dvojnásobnou trať, se
do programu přidala až na 14. hrách.
Hry se konaly každé čtyři roky, nejspíše na
přelomu července a srpna (při prvním úplňku
po letním slunovratu), a jejich nedílnou součástí
byly náboženské obřady. Deset měsíců před
zahájením her bylo zvoleno deset hlavních
pořadatelů, kteří měli za úkol zorganizovat
hry, vybrat závodníky, dohlížet na jejich 60-ti
denní trénink v Olympii před závody, rozhodovat
případné spory a vyhlásit vítěze.

Mezi antické odkazy patří
i běžné věci, jako je například
kalendář. Rozvržení našeho
kalendáře, jeho název
a v mnohých jazycích dokonce
i názvy měsíců a dní v týdnu pocházejí ze
starověkého Říma.

Demokracie v Aténách

Antické stavby

Demokracie neboli „vláda lidu“ je významným
evropským vynálezem, který se rozšířil po celém
světě. Ve starověkém Řecku nejdále pokročila
demokracie v Aténách v 5. a 4. století před naším
letopočtem. O všem rozhodoval lidový sněm, který
se scházel minimálně čtyřicetkrát za rok. Členem
sněmu se mohl stát kterýkoli svobodný aténský
občan starší 21 let. Mezi svobodné občany
nepatřili cizinci, ženy a otroci.

Základním prvkem
starořeckých staveb
jsou nosné sloupy se
zdobenými vrchními
částmi (hlavicemi).
Podle tvaru těchto sloupů se dokonce rozlišují tři
řecké stavební slohy – dórský, iónský a korintský.
Římané sloupy využívali už jen jako ozdobné
prvky, nosnou funkci převzaly stěny. Při stavbě
budov, mostů a akvaduktů (tj. umělých kanálů
nad úrovní terénu sloužících pro dopravu
vody na velké vzdálenosti) používali kruhové
oblouky zvyšující jejich nosnost. Jednou
z nejvýznamnějších a nejznámějších antických
památek je římské Koloseum, které bylo
využíváno ke gladiátorským zápasům a podobným
veřejným podívaným.

Přestože je moderní demokratický systém vlády
odlišný, je stejně jako v Aténách důraz kladen na
dvě hodnoty – svobodu a rovnost.

Tým Evvoluce Ochrany fauny ČR

V roce 46 před naším letopočtem upravil Gaius
Julius Caesar římský kalendář prakticky do té
podoby, kterou používáme dodnes.
Kalendář Římanům také radil, kdy mají vykonat
potřebné oběti, kdy uspořádat trhy a slavnosti,
a určoval, kdy se má sejít senát a rozhodovat
o důležitých věcech. Jeho významnou součástí byl
i seznam šťastných a nešťastných dní.
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