
 

Na soše je vyobrazen muž, který hází diskem. Je v poloze, kdy se připravuje k hodu. Může se 

jednat o období starého Řecka, ve kterém se pořádaly olympijské hry ve městě Olympie. 

Sportovci bude zhruba kolem třiceti let. Myslím, že socha se nazývá Diskobolos. 



SEMADOLOS 

 

V Olympii žil mladý muž, jménem Semadolos, se svou ženou Helenou a pěti dětmi. 

Nejstaršímu chlapci bylo deset let, jeho mladšímu bratrovi osm let a jejich sestrám šest let, čtyři 

roky a jeden rok.  

Rodina nebyla příliš bohatá a Semadolos se musel hodně snažit, aby přinesl domů dostatek 

peněz nutných pro jejich obživu. Někdy dostával za práci místo peněz jídlo, které dal svým 

dětem a sám hladověl.  

Došlo na nejhorší a jeho žena v důsledku nemoci zemřela. Bylo jasné, že tato situace už je velmi 

vážná a musí si najít lépe placenou práci, aby se mohl postarat o své děti.  

Jednou šel po ulici a slyšel, že se chystají olympijské hry a hledají statné muže, kteří by se utkali 

v různých disciplínách. Zaujal ho hod diskem. Vždy byl silný a odvážný. Rozhodl se zkusit 

štěstí a vyplnil přihlášku. 

Hod diskem šel Semadolovi docela dobře, ale chyběla mu technika. Tajně se chodil dívat na 

své budoucí protivníky, se kterými se měl utkat. Ti byli bohatí a měli možnost trénovat na hřišti, 

kde se měl turnaj konat. Každý den je pozoroval a ukládal si do paměti, na co všechno si musí 

dát pozor.  

Za několik týdnů se konaly hry. I když měl Semadolos obavy, že vše nedopadne podle jeho 

představ, rozhodl se, že do toho dá všechno. A vyplatilo se! Byl úspěšný a všimli si ho tam 

trenéři bohatších protivníků a projevili o něj zájem do budoucna. I stalo se, že Semadolos jejich 

nabídku s radostí přijal a byl i po zásluze velmi dobře odměněn. 

Nakonec vše dobře dopadlo. Semadolos se postaral o své děti. Mohli si dovolit lepší bydlení, a 

dokonce se na něj usmálo štěstí i po stránce lásky. Našel pro své děti novou maminku, která je 

měla ráda, jako by byly její vlastní. 

V turnajích Semadolos pokračoval několik let, a dokonce získal díky svým úspěchům i 

přezdívku „Diskobolos“. 
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