Jarní Kvíčalka Lvíčat
Už tradiční jarní setkání Lvíčat na Kvíčalce
proběhlo o víkendu 9. až 11. května 2014.
Sešlo se nás 13 (Foglarovo oblíbené číslo):
Darzi, Kedar, Satan, Honza, Jura, Jura, Jura,
Jura, Jura, Ňouňa, Frk, Sotor a Dalibor.
V plánu byla oprava šprlení u hřiště. V pátek
v pět od Aralky (kdysi plynu, dnes ÖMV)
nás vycházelo pět. Kedar s Darzim v tu dobu
už na Kvíčalce “rozvařovali” (příprava kuchyně a stravy na celý víkend), ostatní
dorazili v průběhu pátečního večera. K práci
jsme se dostali v sobotu dopoledne, páteční večer byl zasvěcen vzpomínání na “staré dobré časy”,
hraní na kytaru a mnohokrát zopakovaným i zcela novým a neotřelým “veselým” historkám,
povětšinou ze života.
V sobotu dopoledne jedna parta rozebrala staré šprlení a druhá opatřila materiál na šprlení nové.
Nutno podotknout, že mnoho času spolykala konzervace podzemních částí kůlů ohněm a debata
o smysluplnosti impregnace kůlů rostlinným olejem na smažení, kterou vehementně prosazoval
seňor kontroler Ňouňa. Vyrobeno bylo 13 nových kůlů, které hluboko do země, za zanedbatelné
asistence ostatních a s nasazení vlastního života zatloukl do země Jura Čech. Práce se obešla bez
větších zranění, až na malichernou nehodu, kdy se prst nejmenovaného řadového pracovníka ocitnul
mezi palicí a špalkem, na němž, balancujíce mezi životem a smrtí, stál hrdinný zatloukač kůlů.
Hřiště bylo na základě tohoto výkonu, po němž Jura Čech získal přezdívku Rocky Brambora, bez
jakýchkoliv diskuzí přejmenováno na Czech Arena. Stavební dozor vykonávali Satan a Honza,
a případné reklamace tudíž padají na jejich hlavy. Odpoledne bylo věnováno získávání kvalitního
materiálu na horní část šprlení a jeho instalaci. Při této práci se obzvláště osvědčil Frk, který se
dobrovolně uvolnil z kuchyně a za slovní podpory šesti dalších lidí udělal většinu práce. Ta se
protáhla do sobotního večera. Zmožena celodenní dřinou uléhala většina z nás již kolem deváté
hodiny večerní. Ukázalo se však, že přes náročnost celodenních prací byla řada z nás ještě o půl
jedenácté večer plná energie a v chatě se rozproudila čilá diskuze na nejrůznější témata. Dalibor,
který se vyspal už v podvečer, byl ještě o půl jedné v noci ochotný uvařit všem dobrou brazilskou
kávu.
V neděli proběhl za přísného Darziho dohledu úklid a před obědem jsme se se slovy “tak jsme zase
něco podělali” rozešli domů.
Yura Š.

