Betonování základů nového nářaďáku

další fotografie z akce

V sobotu 7. července 2012 proběhla první
etapa stavby nového nářaďáku, při které
byly vybetonovány jeho základy. Přípravné práce běžely od začátku července.
Starý nářaďák byl rozebrán, účastníci
tábora vlčat pod Aladinovým vedením
vyhloubili osm základových děr pro pilíře.
V úterý odpoledne bylo přivezeno 25
čtyřicetikilových pytlů cementu a při
zpáteční cestě odvezeny zbytky plechové
střechy. V sobotu po osmé hodině ranní
dorazila na Kvíčalku pracovní četa Lvíčat
ve složení Honza Vykydal, Satan, Ňouňa,
Jiří Šmeral a Jura Nečas, který se obětoval a dopravil nás na Kvíčalku svým autem. Po
další zhruba půlhodině přijeli Darzi s Darziočkem.
Ještě před vlastním započetím prací bylo
potřeba vybrat ze základových děr vodu,
která napršela předchozí den během série
odpoledních bouřek. Prvotní nápad, odvážet vodu v kolečkách, se ukázal jako
nepraktický. Jízdou po nerovném terénu
a všudypřítomných kořenech se všechna
voda v lepším případě vylila ještě na
staveništi. Jednu chvíli dokonce hrozilo,
že se ji podaří vylít do jiné, prozatím
nevybrané základové díry. Počáteční
nesnáze byly ale záhy překonány a mohlo
se začít. Nejdřív se hlavně vyměřovalo.
Kromě běžných pomůcek, jako jsou třeba vodováha nebo provázek, ale zažila Kvíčalka
jednu premiéru. Pro měření byl použitý samonivelační křížový laser Hilti PM 10. Nový
nářaďák si tak nepochybně připíše jedno z kvíčalovských nej. Přesněji vyměřenou stavbou
na Kvíčalce nenajdete. Vše se navíc odbývalo pod dohledem seňora kontrolora Ňouňi,
kterému laser nejméně třikrát spadl do základové jámy, v jednom případě dokonce plné
vody. Až později, když stejná nepříjemnost postihla i některé z nás, se ukázalo, že za to
Ňouňa asi nemohl. Samotná betonáž už probíhala bez větších potíží. V průběhu práce sice
se ukázalo, že nevyjde cement, ale to se vyřešilo rychlou jízdou do Trnávky pro dalších
deset pětadvacetikilovch pytlů. Množství použitého betonu dává záruku, že s novým
nářaďákem hned tak někdo nebo něco
nepohne. Před třetí hodinou odpolední
bylo osm pilířů hotovo. Další etapa, při
které bude nad základy vztyčena dřevěná
kostra, by měla proběhnout ještě do
konce července. Sobotní akce přinesla
i jeden drobný nečekaný příspěvek do
kvíčalovské historie. Během prací byl
zcela náhodou nalezen linoryt s táborovým motivem. Najde se pamětník nebo
dokonce jeho tvůrce?
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