
Severní stěnou Brda 2018
Náš kraj je zdálky ovládán Tolkienovskou věží

 
Slovo dalo slovo, podpořené štamprlou a mohli jsme

vyrazit na dech beroucí výpravu. Kontrolní fotografie
všech účastníků na Bunči ...



 
Statečně vpřed - ve stylu dobrodružství chtivých elfů,

hobitů a trpaslíků.

 
Výprava se skládala především ze zkušených dobrodruhů



 
Strom kýve pahýly..

Strom kýve větvemi
přítelem on je mi - plesám.

Já však mám v duši žal,
kdoví kde se tam vzal.. ?

Znám dobře kůru lip, 
té dal jsem kdysi slib mlčení. 

Znám řeč, jíž mluví hřib, 
sám jako jedna z ryb jsem němý.

Však lesy, ty mám rád, 
tam cítím se vždycky mlád, 
vždycky líp, vždycky líp, 
vždycky líp, vždycky líp.

Strom kýve pahýly,
chtěl bych jen na chvíli tebe. 

Strom kýve pahýly, 
chtěl bych jen na chvíli tebetebe.

Rosu mám v kanadách, 
v mých černých kanadách zebe, 

rosu mám v kanadách, 
v mých černých kanadách zebezebe.

https://www.youtube.com/watch?v=VyNfoeYBmw8


Lehkonohá elfí průzkumná jednotko – vpřed!

Základní čára na které jsme se přeskupovali k útoku
severní stěnou



Terén je zcela neschůdný - hlásí předsunutá hlídka.

 
Mužstvo nedbá varování a s radostným huráá! se vrhá do

zóny smrti!



Hned první zóně obrany horské věže se daří útok zpomalit
a rozkouskovat náš šik!

 
V úctě před tuhou obranou hory jsem serval z hlavy hučku.

Složitý výstup i pro Tchaj-ti cvičence..



Pod námi pekelná díra, svalit se, tak se koulím stovky
metrů.

Bloudil jsem zmaten po kamenech v okolí, který ten kámen
je vlastně pravým vrcholem hory?



 Vrcholná radost na pravém vrcholu hory. Synek a spanilá
záchranářka mě raději přidržovali.

Oblehli jsme věž. Obrana zvedla padací most, spustili
mříž a horečně zatloukali a šprajcovali vrata. Ke zteči
po vnější stěně věže jsme se nedokázali odhodlat, ale ne

že by nás to nenapadlo..



Pamětlivi taktického pravidla "myslet na zadní kolečka"
jsme od věže, lehkým soumrakem, ustoupili do trpasličího

brlohu.

 Oheň (bez kterého se nedá žít) sjednotil, zocelil a
prohřál naše řady!



 

Zamysleli jsme se nad světelnými signály obležené horské
pevnosti (Jež dost možná byly pouze výplodem naší

zjitřené fantazie.) a nevyčkávajíce příchodu přivolaných
skřetích armád, jsme se s  rozvahou přiklonili k variantě

rychlého ústupu do svých domovů.

 

(foto, organizace akce, dyzajn – Made in Prca)


