Velké Dláždění – příloha Dlaždiče
Velké Dláždění je za námi!
Letošní a to již 28.ročník Velkého Dláždění je
za námi! Co přinesl a co se nám při vzpomínce
vybaví? Setkání se starými známými i nováčky! Bláto
i bahno, čvachtačka na trávě super – lepší než sníh
před pár dny! Volejbal i ringo v extrémních
podmínkách! Duatlon v tom krásném májovém lijáku.
Úsměvy na tvářích i veselé hlášky! Karty i stolní hry
ve skvělém obsazení! Střelba par excelance!
Vynikající polévky a celovíkendová skvělá kuchyně.
Občerstvení po celou dobu akce pro každého!
Překvapivá překvapení. Rockový večírek a
roztančený sál pravých nefalšovaných mániček a
rockerů! Závody lodí mokré i hravé! Ringo cesta lesem i vodou a kytarová pohoda u jídelny
v pondělí. Sláva vítězům jednotlivých soutěží! Pořadatelská makačka i spokojenost. A na závěr
vítězný X-CET!
Mussur

Čautě děcka,
letos stejně jako mnoho jiných let jsme zasekli
drápek do přihlašovací listiny takové zajímavé
soutěže, to vám musím vyprávět. Sjíždí se tam
(kdoví čím) spousta lidí, aby napáchali škody na
svém zdravém životním stylu (tolik hodin člověk
naspí jen poslední noci před odevzdáním
diplomových prací, či státnicemi - někteří tento čas
tráví raději rovnou na Dláždění). Ano, právě jsem
propálila název této akce. To by se vám tuze líbilo.
Sport sem, deskovka tam. Scrabble zleva, orienťák
zprava. Dlaždič horem, noční soutěže pádem. Baví
tě kulaté věci? Ringuj, volejbaluj, abalonuj. Chceš
něco koumat? Šachuj, mariášuj, pexesuj. Chceš jen
tancovat a bavit se? Nespi. Každý rok se tam všichni
těší, zablbnou, odjedou a zase se těší. Těšte se s námi taky.
Pif paf, Snajpři

Vivat, bulvár!!!
Za ta léta, co vychází Dlaždič, se
tento měsíčník vypracoval na
seriózní zpravodajské periodikum.
Ano, výčet počtu účastníků akcí již
proběhlých a pochvala jejich
organizátorů, stejně jako propozice
akcí teprve připravovaných, jsou jistě
důležité, ale trochu jednotvárné.
Dlaždiči chybí šťáva, náboj, osudová příležitost!
My, vášniví čtenáři Hromů, Blesků, TheSunů a jiných obrázkových pikantérií, však v Dlaždiči
zoufale postrádáme překvapivá odhalení, děsuplné příběhy, intimní zpovědi a další, ostrým
jazykem psané odkazy na fotodokumentaci ze sociálních sítí protkané rubriky, které bychom
jedním dechem hltali a dopředu se těšili na jejich pokračování!
A zejména my, kteří už nejsme přímými aktéry hlavního proudu dění, zplna hrdla voláme po
nových rubrikách a břitkém reportérském jazyku Dlaždiče: „Vivat Bulvár“! Ježek, Americký brouk

Drazí a vážení,
Jedem na Dláždění,
Vemem všechno asi,
Nezáleží na počasí,
Ať je vedro nebo zima,
Všechno bude prostě
prima,
Nazujeme boty, cvičky,
Hlavně pozor na opičky,
Do všeho jdem naplno,
Pojď chlape, pojď ženo,
Házej, skákej, utíkej,
Mokré věci přeslíkej,
Pitný režim dodržuj,
V náladě se udržuj,
Jediný víkend rozhodne,
Kdo něco dělal a kdo ne,
Bolístka nebo zranění,
Nic takového tady není,
Na konci si můžeš říct,
Přežil jsem a kdo je víc,
Příští rok zas, hej,
Takže čus a happy day!.

Já a sport na Dlažce - příběh z 58. Velkého dláždění
Náš tým veselých řůžových prasátek se účastní již třicátý rok po sobě. Za ta léta se mnohé
změnilo. Náš caravan, kterým jsme jezdily první roky, je už dlouho v automobilovém nebi. My také
už nemáme něco přes dvacet, ale to nám neubírá na nadšení při sportování. Díky tomu, že někteří
z nás mají početné rodiny, jezdí s námi už několik let i naše děti. Jednoznačně nám omlazení
týmu prospívá, i když stále v našem týmu převažují šediny a pleš.
Letošní ročník je opravdu vypečený, roky globálního oteplování přesunuly za těch třicet let
začátek léta na půlku února a teploty ani v noci neklesají pod (ne)příjemných 25°. Proto je mezi
"povinnou výbavou" každého týmu pípa a nekonečná zásoba piva.
Když se tak ohlížím zpět, i ty sporty se změnily, když jsme byli na Dláždění poprvé, tužím
někdy v roce 2017, hlavními disciplínami byl fotbal a volejbal. To sice zůstalo, ale další sporty,
které jsme kdysi hrávali, byly nahrazeny fyzicky náročnějšími disciplínami, ve kterých obvykle
dostáváme naloženo.
Letos jsme prohráli všechny utkání jak v bumper ballu, kde jsme byli rozmetáni mladšími a
silnějšími týmy. Naše chytrost nešla využít ani u kin ballu, kde jsme dopadli rovněž mizerně,
přestože jsme celý páteční večer ladili taktiku u piva a grilovaného masa.
Zato jsme si spravili chuť u headisu, kde jsme se dostali na pomyslnou bednu ve všech
třech kategoriích (muži, ženy, mixy). Naše šikovnost se také projevila u discgolfu, kde jsme
dopadli tzv. "nadplán". Dále jsme se vyznamenali v kultovní vikingské hře mölkky, kterou jsme
suverénně vyhráli. Ostatní týmy měli podezření, že jsme autoři této hry, protože jsme neměli jsme
konkurenci a hrou jsme se náramně bavili.
V deskových hrách se po letech objevila nejstarší hra ze všech, čínská go. Jelikož ji velmi
rádi hráváme, opět jsme zabodovali. Ovšem šachy nebo dáma, stálice mezi deskovkami, nám
opět neudělaly radost a tak nám nezbývalo, než si spravit chuť poslední den.
Hned ráno byla v plánu zapomenutá olympijská disciplína, zvaná plavání pod vodou.
Vzhledem k tomu, že počasí nám přálo, jsme se těšili, jak se smočíme a přeplaveme pár
překážek. K našemu údivu však téměř všichni byli lepší než my. A to jsme si tolik věřili.
Ať vyhrajem nebo prohrajem, na další ročním opět pojedem. Dláždění zdar :)

Softbal (LOD 2009)
Byl teplý letní den,
a slunce krásně svítilo,
já ze sporťárny chtěl jít ven,
neb vše se na mě hroutilo.
V jedné ruce pálky,
v druhé rukavice v krabici,
jsem tajně žvýkal párky,
za mnou Mussur běsnící.
Že s jídlem prý hrát nebudu,
a teprve ne v žabkách,
a nemám dělat ostudu,
a chodit jenom v plavkách.
Asi po třiceti metrech,
jsem přestal cítit prsty své,
píchalo mě v bedrech
a celkově to bylo zlé.
Však naději mi dávaly
pohledy všech dívek,
že vše by ze mě servaly,
byť v chatce by byl chlívek.
Já přemýšlel jsem dlouze,
když pravidla nám říkali,
zda nepoddám se touze,
ačkoliv jsem nezralý.
Pak ptali se nás následně,
nechceme-li catchera zkusit,
já spletl jsem se šeredně,
že nebudu se v masce dusit.
Velký chránič,
malá maska,
až mi z toho bylo nanic,
že každý můj pohyb mlaská.
Po nadhozu prvním,
já dostal náhle hrozný strach,
že tu v polo dřepu trpím,
když na mě míčky hází vrah.
Leč představa, že odejít mám
a ztratit u těch děvčat šanci,
to na srdíčku udělá šrám
i největšímu ztroskotanci.

Báseň dle skutečné události.

Tak jsem dřepěl, chytal, házel,
začalo mě to i celkem bavit.
U pálkařek na šarm vsázel,
snad mě budou večer zdravit.
Potom přišla na pálku
slečna s blonďatými vlasy,
kolem krku měla šálku,
nekonečně dlouhé řasy.
První nadhoz netrefila,
tak jsem proti třetí metě běžel,
leč blondýnka se otočila,
v mžiku bolestí jsem ležel.
Nechápal jsem v první chvíli,
pročpak ležím, smích zní z dálky. Pak mi došlo, že mě zbili, že jsem pyjem měřil pevnost pálky.
Blondýna se omlouvala, mě bolelo to jako prase,
panu Bohu věčná chvála, že dnes nemám modřinu na ocase.
Tým: Prčata

Já a sport na Dlažce
Jednou takhle z večera,
když byla třetí flaška dopita,
zrodila se Splašená kopyta.
Letos jsme tu potřetí,
tak hádejte, kam nám to doletí.
Je tu pro nás připraveno hodně her a
překvapení,
už jsme pořádně nažhavení.
Dlaždič, běhačka i branný běh
vyzkouší náš dech.
Deskové hry zase prověří,
jestli si zasloužíme večeři.
Jirka ukáže svaly,
až to na kole povalí.
Největší bingo
bude, až přijde ringo,
po něm zase lodě
jestlipak neskončíme zase ve
vodě?
Na rockové máničky
dáme si fernetové kapičky.
Ztěžka začneme další den,
proberem se hned, jak
vyskočíme ven.
Pak už bude neděle
k posbírání bodů poslední
naděje,
zatají se nám dech
dřív, než přijde poslední běh.
My jsme Splašený kopyta,
užili jsme si her na Dlažce
dosyta.

Superabsurdní sportovec
Sláva! Sportu sláva! Slavní sportovci shromažďují se, slaví své sportovní skóre, soupeří se soupeři.
Supersportovci!
Síla, sounáležitost, srdce … strach? Skoulíme, skolíme … snad! Stále stále se sžíváme, se snažíme, svůj
strach spasíme.
Stojí! Stojí sličný sporťák. Stihl! Super. Startuje.
Schází sacharidy. Sténá. Shání sáček. Strkal saké. Silné saké. Stoná. Slintá.
Sičák strká. Sičák strká sportovce.
Sanitka, sádra, sám. Sám sportovec. Sbírá sílu. Salám, sádlo, sůl, salát, suchary, sauna. Spasil se.
Samozřejmě! Supersportovec – supersamec.
Sází se. Srká saké. Sám.
Startuje! Shání sáně, strmě stoupá. Sténá.
Sakra! Sysel! Sbírá sílu. Sbírá sasanky. Sysel saje sasanky. Sportovec se sžívá se syslem, se sasankami.
Syčí. Sysel syčí. Skvělá symbióza. Sní snad? Samozřejmě. Sportu sláva!

Báseň zoufalé cyklistky
Už svítá a probouzí se den,
je to tu, závod je připraven.
Neochotně vstávám
a na kole vyrážím,
boj o body začíná,
tak snad to nějak vydržím.
Však trasa je špatně značená,
hned první zatáčka prudce stočená.
Skřípění brzd a pád…
a pak kotrmelců pět
já to však nevzdávám
pro tým se musí jet.
Prudce se do kopce cesta stáčí,
zatínám zuby, je mi k pláči.
Vlevo dolů prudký sráz,
na cestě kamení leží,
že jsem to radši nevzdala,
hlavou mi běží.
A tu náhle cíl je na dohled,
veliká radost to na pohled.
Zahodím kolo do křoví,
rány si umyju v potoce,
a jak ráda jsem,
že se sem vrátím až po roce.
Rázem však další neštěstí
přichází,
daleko odtud se tábor nachází!
(A tak) kolo z kopřiv vylovím,
tvář bolestí zkřivená,
už nikdy nepojedu
ta horská kola zk….ná!

Vítězný X - CET
Něco pro osvěžení mysli (tučně zvýrazněná slova
v textu hledejte v osmisměrce):
DLAŽKA
Ahojte! Už se těším, až budeme hrát a taky vím, že to bude boj. Vždyť nám všem jde přeci o
body (a těm co ne, mají mé sympatie). Jedu letos poprvé, ale vím, že tam budou stany a taky mé
oblíbené pivo, a dokonce prý i luk a šíp.
Těším se, až konečně uvidím, jak se hraje dáma a šachy. Pexeso bych možná zvládla a co
teprve mé oblíbené aktivity! A taky jsem zvědavá, jaká hra je ten dixit? Ráda bych si zahrála i
kroket, ale na lodě mě raději
nepouštějte, z eskymáka totiž
umím jen to esk (chápej: zůstanu
trčet hlavou ve vodě a nahoru už
se
neotočím). Mrzí mě, že nestihnu
šipky a taky jsem si zapomněla
vzít raketu, takže si nezahraju ani
badminton. U fotbalu si dost
možná vymknu oba kotníky a na
kole (hledej „kolo“) nejspíš
nedosáhnu ani na pedály, takže
běh už raději vynechám.
A nakonec se nejspíš
potkáme u ringa, i když to už
budu asi pěkně k.o.
Tak si to všichni pěkně ve
zdraví užijte!
Jolča (Z jakého týmu najdete
v tajence -)
P. S. Na viděnou na plese!

