Zábavné odpoledne u znovuzrozeného zámečku Annaburg
Napsal uživatel Mařena

Ahoj,

před několika týdny mi zazvonil telefon. Ahoj, tady Jarda z Horšova u Horšovského týna. V
červnu kolem 23 pořádáme v Horšově ku příležitosti Letního zábavného dne lezení na Mount
Chodovar. Těžko jsem si mohl představit co to může být, ale protože jsem dobrá duše přikývl
jsem aniž bych věděl o co jde. Týdny běželi a já samozřejmě na Jardu zapomněl. Jednou takhle
ráno vyjdu před náš dům a tam si nějací chlapy povídají o lezení po pivních bednách. !!!
Zamrazilo mě !!! To jsem asi slíbil !!!. S Haninou jsme začali shánět kontakt na Horšov. Dostali
jsme se na informaci o Kosafestu při němž byli i první Chodovar Mount výstupy přímo na
fotkách.

Zdvihnutá plošina jedno jištění na borce, který postupuje vzhůru po pivních bednách a pod sebe
podsouvá jednu bednu za druhou, druhé lano které podává lezcům další bedny k postupu
vzhůru. Sakra to asi ve dvou nedáme. tak jsme zase začali žhavit telefon i my. Hurá tým byl na
světě Já, Hanina,Eliška, Zdenka,Dan, Evina s Lukášem a mně spadl kámen ze srdce. V sobotu
jsme dorazili do Horšova a Jarda nás zavedl mezi rozlehlé louky, kde uprostřed ničeho stál
malý zrekonstruovaný lovecký zámeček Annaburd. Popis a historii zámečku je zde v odkazu A
NNABURG,
&nbsp;
alespoň si trochu dokážete představit co zdejší lidé udělali pro tenhle zámeček,aby se nestal
zapomenutou zarostlou rujnou. Ale dál lana byla zdvižena a mi se dali do pokusů o co nejlepší
zajištění. Zdenka je první pokusný králík. Vylézá na první bedny a byl tu první pád a první
úprava popruhů. Další nalézá Evina, dozvěděli jsme se že rekord byl kolem 23-25 beden Evina
zvládá 25 beden, v tento den nebylo žádné ženy která by tenhle výkon překonala. Následuje
Lucky, když se dostává přes 15ctou bednu začíná si stěžovat na lýtka, ale v klidu si odpočívá v
posedu na bednách už se dostal přes dvacet když ho zradí vítr a posílá bedny na naši šikovnou
fotografku Haničku jen tak, tak všichni uskakují a zrekonstruovaný zámeček nepřišel o okna.
Zavíráme okenice Já a Dan se pokoušíme také o Chodovar, ale asi není v našich případech co
vyzdvihnout. Nastupují lezci různých věkových kategorií děti, ženy, muži. Absolutní soustředění,
různé techniky lezení a vyrovnávání váhy to vše dosáhnou o bednu výš než ostatní.
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Rekordmanem se stal mladý muž jehož jméno jsem bohužel zapomněl, který zdolal 28 pivních
beden absolutní vítěz a držitel nového rekordu Horšovských slavností. Závěr krásně prožitý den
s příjemnými lidmi, kteří se dokáží bavit od mládeže až po starší generace. Klobouk dolu před
nimi a jestli okolnosti dají budeme se těšit na příští rok...

FOTOGALERIE&nbsp;&nbsp;
VIDEA PŘIPOJÍM POZDĚJI
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