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Sport a hry v Řecku
   Olympijské hry
   Olympijské hry byly založeny podle tradice již v době mykénské. Byly spojeny s legendou. Tantalův syn Pelops vyrazil ze svého domova v Malé Asii do Řecka do města Písy, kde tehdy vládl král Oinomaos. Měl zahynout rukou svého zetě, a tak vyhlásil souboj o jeho dceru Hippodameiu. Pelops s ním bojoval a Oinomaos, ten ovšem zahynul pod koly svého vozu, nikoli Pelopovým přičiněním. Ovšem za závadou vozu stál pravděpodobně Pelops s Hippodameiou. Pelops tedy na usmíření ducha mrtvého tchána založil v nedalekém háji hry zasvěcené Diovi Olympskému, tedy hry olympijské. Toto místo se tedy nazývá Olympia a nachází se v Élidě.
   Základním olympijským rokem je rok 776 př. n. l. Tento rok ovšem není rokem vzniku her, ale rokem od kdy se začali zapisovat vítězové. Tento rok se stal základem řecké chronologie namísto počítání podle archontů. Cyklus her byl čtyřletý, souvisel s potřebou primitivních zemědělců uvést v určitých cyklech v soulad rok lunární (354 dní) a rok sluneční (365, 24 dne). Existuje i domněnka, že stárnoucí král musel po čtyřech letech vyzvat na souboj mladšího uchazeče. Tuto domněnku podporuje i Plutarchova zpráva, že dříve byl na pořadu her souboj v plné zbroji až do usmrcení soupeře.
   Hry se konaly v době úplňku v druhé polovině srpna či první polovině září. Hry měly dvě stadia. Přípravné a závodní. Přípravné období začínalo již deset měsíců před samotnými hrami. Závodníci se připravovali na obecní útrat, poslední měsíc se připravovali všichni společně v Olympii. Také se volil sbor devíti až dvanácti pořadatelů, tzv. hellánodíků. Jejich úkol spočíval v organizačních přípravách, výběru závodníků a dohledu nad nimi, soudcování a udílení cen. K zajištění propagace sloužila élidská poselstva po Řecku, která vyhlašovala posvátný mír – ekecheiriá.
   Účastníci her mohli být pouze muži, zpočátku pouze Řekové, později i Římané a Makedonci. Přihlášení závodníci museli prokázat svobodný původ, mravní bezúhonnost a alespoň deset měsíců výcviku. Závodníci původně závodili v zástěrce, ale asi 720 ji jakýsi Orsippos ztratil a od té doby borci běhali nazí.
   Vdaným ženám byla účast na hrách zakázána pod trestem smrti. Tomuto osudu jen o vlásek unikla jistá Kallipateria, která převlečena za trenéra vběhla za vítězným synem na stadion, obnažila se a trestu unikla jen proto, že její bratři, otec i syn byli olympijští vítězové. Od té doby museli být nazí i trenéři.
   První olympijskou disciplínou byl běh na jedno stadium (192,27 m), tzv. dromos, později přibyly další disciplíny. Běh na dvě stadia s obrátkou, tzv. diaulos, běh vytrvalců – dolichos (24 stadií), dále pentathlon, posléze zápasy jízdní a vodní.
   Vlastní slavnosti začínaly olympijskou přísahou, že se závodníci podrobí všem pravidlům, porušení se přísně trestalo. Závody trvaly sedm dní a složení jednotlivých dní bylo následující.
1. den: Slavnostní průvod zakončený velkou obětí Diovi.
2. den: Závody v běhu.
3. den: Pentathlon (běh, skok, zápas prostý, hod oštěpem a diskem).
4. den: zápasy pěstní (řec. pygmé=box) a pankration (spojení prostého a pěstního zápasu)
5. den: Závody v běhu.
6. den: V hippodromu hippické soutěže závodních vozů se čtyřspřežím a jízda na koni, běh vojínů v plné zbroji, později pouze se štítem.
7. Vyhlášení vítězů a ověnčení olivovou nebo palmovou ratolestí, děkovná oběť, v prytaneiu rada vystrojila hostinu pro vítěze – olympioniky.
Od pátého století se konaly též soutěže múzické (recitace, zpěv, hra na nástroje).
   Být olympijským vítězem byla nejvyšší pocta, olympionici měli právo dát si postavit sochu v posvátném háji s nápisem, po třech vítězstvích mohla být socha portrétní. V rodišti závodníka čekaly hmotné odměny a výhody, olympionici byli opěvováni básníky. Vítězství na olympiádě znamenalo i propagaci daného městského státu.
   Olympijské hry též přitahovaly různé obchodníky, kupce a řemeslníky, kteří cítili velký zisk, uzavíraly se zde smlouvy.
   Pro vznešené hosty tu vystavěl ve 4. st. př. n. l. kterýsi jmenovec slavného Leonidy přepychový hotel nazývaný Leónidaion, jinak se nocovalo pod širým nebem nebo v noclehárnách (pandokeia).
   Olympijské hry se udržely až do roku 393 n. l., kdy je zrušil císař Theodosius v rámci boje proti pohanským kultům.

   Jiné hry v Řecku
   1.) Pýthijské hry
Pořádány na počest vítězství a zničení města Kirrhy. Pořádány v Delfách, název mají po věštkyni Pýthie. Původně osmiletý cyklus, od roku 582 čtyřletý cyklus. Původně hlavně múzické soutěže, instrumentální produkce, později po vzoru olympijských her se připojily i atletické a jezdecké přebory. Oceněním byl vavřínový věnec.
   2.) Isthmické hry
Pořádány na počest boha moří Poseidona v Korintu. Měly dvouletý cyklus, poprvé asi 581. Oslava vzniku republikánské oligarchické vlády-pořádány předními rodinami v Korintu. Oceněním byl jedlový věnec.
   3.) Nemejské hry
Pořádány v Argolidě. Vznik asi 573. Odvozeny od zabití Nemejského lva Heraklem. Odměnou byl celerový věnec.
   Ódy na oslavy vítězů se nazývaly Pindarovy epinikie. Zmínka o vítězi, místo+druh úspěchu+proroctví a přísloví.

