Expedice Hron 2009
táborová hra: Oddyseovy cesty
Naši malí Odysseové se vydali na svou cestu do dalekých cizích krajin 3.7. 2009. Jejich cesta
se započala sice na libereckém vlakovém nádraží, ale ještě téhož dne se dostali až na daleké
Slovensko do obce Nemecká.
Na daleké a krkolomné cestě k domovu však nebyli sami, ale doprovázeli je olympští
bohové, kteří se snažili pomoci jak jen mohli, aby si Odysseové naklonili Dia na svou
stranu. Olympští bohové sice pomáhali, ale ani kuře zadarmo nehrabe, tak si prověřili naše
statečné mladé bojovníky co všechno v nich dřímá.
Jako první se představil Hermés - posel bohů a zároveň patron podvodníků, vyzkoušel
jejich talent smlouvání a šálení.
Po své zkoušce představil Hermés další bohy a to hned dva dokonce dvojčata - Artemis a
Apollóna - bohyni měsíce a boha slunce, ti vyzkoušeli vztah k přírodě a talent umělecký.
Následujícího večera převzal vládu bůh války Arés, prověřil schopnosti boje a také
schopnosti válečného maskování.
Sice nerad, ale Arés předal vládu moudré Athéně, vyzkoušela moudrost a důvtip mladých
Odysseů v podobě novodobé hry zvané SMS.
V den, kdy se nám lámal tábor získala vládu Amfitrithé manželka Poseidona, kterého na
přání mladých bojovníků pozvala, aby jim požehnal a dopřál příznivý vítr a dostatek vody.
Amfitrithé si od bojovníků nechala pochytat mořské koně a býky. Večer pak předala vládu
dalším.
Tentokrát se jí ujali Afrodíté a Héfaistós, oba spojuje oheň a to jak ten, který nás hřeje za
chladných nocí, tak i ten, který rozpaluje srdce mladých i starých. Úkolem Odysseů bylo
přepravit oheň po vodě a pomoci dopravit Amorovi jeho ohnivý šíp do správného srdce.
Své chvíle se dočkala i Hestie, bohyně rodinného krbu, ta předala žezlo vlády Hádésovi bohu podsvětí který nechal nahlédnout Odyssey do vlastních duší v temnotě noci.
Protože se Odysseové blížili ke konci své cesty, přišla je navštívit manželka samotného
nejvyššího boha Héra, ochránkyně manželství, která prověřila schopnost spolupráce nově
vzniklých manželských dvojic.
Nyní už zbývá jen samotný vládce bohů Zeus, pro jeho přízeň museli Odysseové vystavět
hromosvod, aby odpustil Héfaistovi. Aby si udělali očko, dokonce přinesli i sochu pro Diovu
manželku. Zeus ocenil veškerá snažení a dovednosti, které mladí bojovníci předvedli a
posvětil jim další cestu, tentokrát zpět do jejich rodných domovů.
Tábor proběhl v termínu 3.-14.7.2009.
Cesta započala v Liberci s přesunem na Slovensko. Plujeme na lodích po řece Hron:
Nemecká - Loděnice pri Mlynčoku - Šalková - Iliaš - Slatina ( odpočinek ) - Šášov - Revíšské
podhradie - Brehy - Tlmače - Kalná nad Hronom.
Celkem jsem po vodě ujeli 143 km, navštívili jsme Banskou Bystrici, Pustý hrad, Šášovký
hrad a hrad Revíště.

