
Duha Klub Dlažka 

Soutěž smíšených družstev 

Velké Dláždění
                                                   ANKETA
U příležitosti 20. ročníku Velkého Dláždění proběhla tato anketa. Šanci odpovědět měli 
mnozí, ale využili ji jen někteří. Ale i necelá dvacítka ukazuje kvalitu! Opravdu kvalitní a 
reprezentativní vzorek Velkého Dláždění – co ankeťák – to osobnost! Hurá! A velké díky! 
Odpovědi jsme nechali bez oprav – jak jim zobák narost (či jak jsme je mailem dostali …).   

 
Jako první na otázky odpovídá Géč: 

1. Kolik máte za sebou Dláždění? 19?
2. Proč jezdím na Dláždění?  Baví mě počítání výsledků …a hlavně ty večííírky!
3. Nejraději vzpomínám na: dávné časy, kdy mě Dlažka umožnila nejen počítat, ale i zasportovat si.
(Člen družstva Dlažky na VD v Čekyni) 
4. Nejoblíběnější soutěže? A případně proč? Šach, scrabble, dáma atp.  – protože u těch mi Ríša 
vždycky napíše výsledné pořadí a tak nemám s pořizováním výsledků skoro žádnou práci.
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Stručně i s komentářem ... Důchodci ze Znojma, 
Líza, Líza
6. Nejoblíbenější místo konání? Všude bylo krásně, ale na Čekyni vzpomínám asi nejraději.
7. Největší zážitek? Jakýkoliv večírek
8. ???  ???
9. Co bych (si) přál? Ještě jednou si zasoutěžit a nejen se zúčastnit, ale i vyhrát!

Jako druhý odpověděl Dušan Biolek! 

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Cca10                                                                                             
2. Proč jezdím na Dláždění? Bezva akce, príma lidi                                                                            
3. Nejraději vzpomínám na: VD v Čekyni                                                                                              
4. Nejoblíbenější soutěže? Fotbal (hlavně dívčí část)                                                                         
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Dlažka                                                                       
6. Nejoblíbenější místo konání? Kašparův mlýn                                                                                   
7. Největší zážitek? Potkávat staré známé                                                                                           
8. ???                                                                                                                                                    
9. Co bych (si) přál? Ještě dlouho se setkávat na této skvělé akci.

  Jako další odpověděl Maroš (DJ TUSOM)!

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)? Nebudes mi verit ale 
vcera (19.4.) sme nad touto otazkou u Kuba stravili asi hodinu a nevedeli sme na to prist, takze 
som navrhol ze Mussur bude urcite vediet. Takze kolko???                                                                
2. Proč jezdím na Dláždění? Skvela partia......                                                                                     
3. Nejraději vzpomínám -  na oslavu titulu a tretieho miesta v hokeji.                                                  
4. Nejoblíběnější soutěže? A případně proč? Nocne vyhlasenie zvlastnej sutaze od Geča.                
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Stručně i s komentářem ... BUFETARY a 



KUCHARKY (preco to snad ani netreba pisat) no asamozrejme TY lebo bez teba by neboli ani 
ostatny.                                                                                                                                                
6. Nejoblíbenější místo konání? Mam pocit ze tu na Spalovskem mlyne sa mi paci najviac                
7. Největší zážitek? Ked som prisiel po rocnej absencii a ludia povedali zesu radi ze som tam....      
8. ???  nech to vydrzi co najdlhsie....                                                                                                    
9. Co bych (si) přál? Grilovane kura

 Jako další odpovídá Ivan Fašánek!                                                                                                  

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Cca – nevim                                                                                    
2. Proč jezdím na Dláždění? Kdysi to ještě šlo pro zábavu,                                                          
momentalně již nekolik let to nejde …                                                                                                   
3. Nejraději vzpomínám na: na všechny.                                                                                            
4. Nejoblíbenější soutěže? Večírek z patku na sobotu a ze                                                               
soboty na nedělu + cokolvek kde se mně podařilo vyhrát                                                                    
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Družstva                                                                    
- Dlažka, Důchodci - nebo jsem za ně soutěžil, Všichni co                                                                   
měli odvahu na dlážděni pomáhat - někdy je to děs běs,                                                                   
Mussur když mu nejde karta, Hroch když hraje na kitaru,                                                                    
Pitris když píská ringo, a všici kolem                                                                                                     
6. Nejoblíbenější místo konání? Já znám jen Čekyň a                                                                         
Kašparák obě supr                                                                                                                                
7. Největší zážitek? Jak jsme porazili Rusy v hokeji?                                                                           
8. ???                                                                                                                                                    
9. Co bych (si) přál? Ještě někdy ho vyhrát (Dláždění).

Jako další odpovídá Jitka Biolková … 

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)? Ve svém věku už si 
nevzpomínám. Většinou jako kuchař, ale jednou jsem se pokoušela o to být účastníkem (trénovala 
jsem), ale bohužel jsem nebyla nominována.                                                                                       
2. Proč jezdím na Dláždění? Relaxovat a setkat se všemi senzačními účastníky.                             
3. Nejraději vzpomínám na: Rozhodcování boccia, kde jsem musela utéct, aby mne účastníci 
nezbili!                                                                                                                                                   
4. Nejoblíběnější soutěže? A případně proč?                                                                                       
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? samozřejmě Dlažka, ale ještě dřívější Důchodci       
6. Nejoblíbenější místo konání? Kašparův mlýn                                                                                   

Odpovídá také Myšák …

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)?  7                                      
2. Proč jezdím na Dláždění? RAD SI DOKAZUJU ZE JESTE NA TO MAM. ZE DOKAZU DRZET 
KROK S TEMI VEKOVE "MLADYMI' .POTKAVAM SE S LIDNA KTERE VIDAM JEN NA 
DLAZDENI..                                                                                                                                          
3. Nejraději vzpomínám na: OBECNE NA CELE DLAZDENI.                                                              
4. Nejoblíběnější soutěže? A případně proč? VSECHNY CO SE JICH UCASTNIM JA SAM. 
HLAVNE AKTIVITY. KAZDY BY ODE ME ASI CEKAL SUMO, ALE TO AZ TAK NEMUSIM, 
PROTOZE SE VZDY ODE ME HODNE OCEKAVA...A BOLI TO.. MOC.                                            
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Stručně i s komentářem ... TYMU JE VIC: NA EX, 
MAMUTCI,MY.ALE SPIS BYCH JMENOVAL LIDI Z RUZNYCH DRUZSTEV...                     
ORGANIZATOR: JEDNOZNACNE GEEEC                                                                                
UCASTNIK: JAK JSEM PSAL JE TECH LIDI MNOHO JIRIK KAKABUS, LASKI, "PAN "VASAK, 
SALLY, BALVAN. NEMUZU JMENOVAT VSECHNY, SE KTERYMA SE RAD VIDIM. A NA KTERE
SE TEN ROK TESIM.                                                                                                                           
6. Nejoblíbenější místo konání? NO KOUZLO MELY VSECHNY, ALE ASI SPALOVSKY MLYN, 
TAM JSEM BYL NEJCASTEJI...                                                                                                           



7. Největší zážitek? OPET NENI JEDEN..VYROVNANI V AKTIVITACH S DLAZKOU V 
POSLEDNICH 3 TAZICH, SCENKY ( ZLATAKOVA TRAVA), LONSKE VITEZSTVI NAD LASKIM 
(NA SEBE BYCH NEVSADIL ANI ZLAMANOU GRESLI) A UCET V BUFETU.                                  
8. ???                                                                                                                                                    
9. Co bych (si) přál?  NO ME PRANI JSTE MI SPLNILI, BADMINTON JEDNOTLIVCI..SNAD SE 
USKUTECNI. MISTO TAROKU JEDNODUSSI KARETNI HRY JAKO KRAVY(99), APOD...  A 
JESTE JEDNA VEC ME NAPADA : HLAVNE BYCH NA DLAZDENI CHTEL POHODU..ZADNE 
HADANI PRI SOUTEZICH. 

Otázky odpověděl i Guliver …

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)? Jezdím pravidelně bez 
vyjímky 17 let, coby účastník, už jsem kdysi byl i první a ve 4 týmech.                                                
Pohoda, Trosky, Dlažka, Vinky-Vinky. Nejlepší družební tým je jistě                                                   
Sesony, kuchařka je  na top Tvoje žena Jitka, neboť krom                                                                  
práce to bere i jako pařbu.                                                                                                                  
2. Proč jezdím na Dláždění? Je to skvělá kombinace sportu                                                                
a průběžné oslavy vítězství i neúspěchů.                                                                                             
3. Nejraději vzpomínám na: Ve 4 ráno jsme s Karlem                                                                       
sprchovali Ježka hadicí, no co nám tenkrát Ježek předvedl,                                                                
to se nedá ani snad popsat....                                                                                                               
4. Nejoblíbenější soutěže?                                                                                                          
Jednoznačně šachy:-)), dá se vyhrát, i když mě                                                                                 
zbytek týmu drží na židli.                                                                                                                       
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Nejoblíbenější                                                           
tým je jistě můj tým Vinky Vinky, máme filosofii, že je lépe                                                                   
mít tým z kamarádů, než z neznámých sportovců.                                                                               
No a lépe se slaví samozřejmě vítězství                                                                                               
než prohra. Stran družby a hecování sledujeme vždy                                                                          
výkony Sesonů a Victory.                                                                                                                      
6. Nejoblíbenější místo konání? Je to úplně jedno.                                                                              
7. Největší zážitek? Maruška Kalabusová si přinesla                                                                           
svoji první láhev:-)), myslím vodky, ale potkala Vinky                                                                           
a my jí předvedli, jak se  hraje rychlík, ona pak jen                                                                               
sledovala, jestli na ni aspoň kapka zbyde. Nezbyla.                                                                             
Stejně jí tenkrát ještě nebylo 18, takže jsme ji                                                                                    
vlastně  zachránili:-)), měla by nám ještě někdy                                                                                   
poděkovat:-))                                                                                                                                         
8. ???                                                                                                                                                    
9. Co bych (si) přál? Vyhrát šachy...:-))

 Odpovídá Jarmila Menšíková! 

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Tak kolik mám
za sebou Dláždění, přesně nevím, ale tuším že

asi 16, ale jen jako pomocník v kuchyni a tak
2. Proč jezdím na Dláždění? Dobrá parta lidiček

3. Nejraději vzpomínám na: Na Čekyni
4. Nejoblíbenější soutěže?  Triatlon

5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...?
No samo že Dlažka

6. Nejoblíbenější místo konání? Čekyně
7. Největší zážitek? Karaoke

8. ???     Dobrá parta v kuchyni
9.  Co bych (si) přál? Aby to vydrželo 



A také Líza (Jana Vykoukalová) … 

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Asi 3x s Ducháčkama – Gappou i v Čekyni, asi 3x s 
Důchodcema Kašparák, asi 3x jako pomocník na Spálovském mlýně.                                                
2. Proč jezdím na Dláždění? Atmosféra a známí lidi, některé vidím jenom tam                                   
3. Nejraději vzpomínám na: Na vlastní soutěžení za Důchodce                                                           
4. Nejoblíbenější soutěže?   Skrebl, protože mi kdysi šel - to už není pravda a Aktivity – prča            
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? - Dlažka, protože se máme rádi a takoví ti normální 
- nevím jména. pamatuju si jednotlivce - Sněhurka, Ríša Kreml, Na EX …                                          
6. Nejoblíbenější místo konání? Kašparák                                                                                            
7. Největší zážitek?  Fučík a jeho fandění!                                                                                           
9.  Co bych (si) přála? Aby nevymizela pohoda, recese a vymizeli notoričtí hádači a prudiči.

A odpovídá také Hanča Vašáková!

1) Kolikrát jsem byla na VD? Hájila jsem barvy Dlažky již 4 x.                                                             
2) Proč jezdím na VD? Zjistím jak jsem dobrá ve sportu, potkám lidi co celý rok jinak nevidím, 
vyslechnu si pár milých narážek na PRAŽÁKY, je tam dobré jídlo: ) a hlavně plno krásných mladých
sportovců: )                                                                                                                                           
3) Na co nejraději vzpomínám? Nejraději vzpomínám na oslavnou chvíli, kdy byla DLAŽKA první: ) 
4) Nejoblíbenější soutěž? Oblíbená soutěž je RINGO - většinou se můžu těšit na bomboniéru na 
závěr. Další favoriti jsou: Taneční maraton, Atletika, Abalone...                                                           
5) Nejoblíbenější tým? Pro mě vede v tabulce sympatí tým: MY (bezstarostní, kreativní, veselí lidé) 
6) Nejoblíbenější místo konání? Spálovský mlýn - jiné místo konání ani neznám.                               
9) Co bych si přála? Aby více lidí oběvilo kouzlo Velkého Dláždění...

Odpovídá i Jana Zemanová …

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)? Hmm tezka otazka, 
jezdim od roku 1999, krome hadam 1-2 Dlazdeni vse… takze tak … 8-9?
2. Proč jezdím na Dláždění? Pro to, cim Dlazdeni je – sejdou se lidi, kteri tam byt CHTEJI a chteji si
zasportovat a pobavit se, videt po roce zname i nove tvare a uzit atmosfery …
3. Nejraději vzpomínám na: tezka otazka …. vzdy na dobre lidicky … jednotlive momenty jsou tez 
uzasne, ale nelze rici, jestli mam jednu nejradeji …. Ty dalsi by se mohli urazit…
4. Nejoblíbenější soutěže? A případně proč? Souteze zavisi jak kdy a kterych se momentalne 
ucastnim – s vekem a menicimi se disciplinami je to variabilni … stalici je petanque a tanecni 
marathon, Karaoke uz letos neni … 
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Nejoblibenejsi nelze rici …. Mam je rada vsechny J
6. Nejoblíbenější místo konání? Kasparuv Mlyn
7. Největší zážitek? Kazde Dlazdeni minimalne jeden prinese … 
9. Co bych (si) přála? Krasne pocasi a milou naladu vsech ….
 
Odpovídá Pitris - ostravsky!

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)? Ja sam nevim, že by 
13? Rači se zeptajtě Mussura. Ten by to měl  vědět lepči :o).                                                           
2. Proč jezdím na Dláždění? Bo se mi libi, že je tam furt na co se divat, bo někteři su dost 
   dobři. A tež se možu se kochat pohledem na fajne a šumne roby.                                                 
3. Nejraději vzpomínám na: Jak Pepa Lebr odjel v sobotu z Čekyně chrapat dom do Olomuca. Že 
pry sem v patek chrapal jak gdyž Bojing  přistava. A to sem chrněl ve vedlejši chatce.                    
4. Nejoblíbenější soutěže? A případně proč?    Erobik, sumo, skakani přes švihadlo, ale enem 
bab. Bo i gdyž jim to moc neidě, vždycky je se na co kukat.                                                              
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Stručně i s komentářem .    Nejoblibenějši tym byl 
vždycky Fleret, gdyž dorazil. Nejlepši organizatorky su fajne baby z kuchyně :o)!  A nejlepši 
učastnice su ty robky s modrymi očami, take trojky su akorat!                                                           
6. Nejoblíbenější místo konání?  Čekyně a potem Kašparak.                                                            



7. Největší zážitek?  To už sem napsal třetim bodu!                                                                          
9. Co bych (si) přál? Aby se nikemu nic nestalo. Aby vyšlo počasi. A hlavně aby přijelo 
   hodně fajnych bab.  

Jak si odpovídám sám (Mussur)?  

1. Kolik máte za sebou Dláždění? 19                                                                                                    
2. Proč jezdím na Dláždění? Musím pořádám ho. Ale hlavně třikrát ZA: Zasportovat si. Zapařit si! 
Zablbnout si. A taky vyhrát – strašně to pomáhá mému egu!                                                               
3. Nejraději vzpomínám na: Tisíce zážitků – z každého Dláždění něco!                                              
4. Nejoblíbenější soutěže? Taroková, mariášová i scrabblová klání!  Nohejbal! Kdysi i kopaná.         
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Náš tým samozřejmě – Dlažka. Ale i drtivou většinu
dalších týmů, které dělají Dláždění DLÁŽDĚNÍM! Vinky, Stopaři, Sesony, KAŠ, Mandelinky, Wkus, 
Čuříci, Ducháčci, Důchodci, Team snů …                                        …                                                 
6. Nejoblíbenější místo konání? Kašparův mlýn                                                                                   
7. Největší zážitek? Dobrý pocit z akce. Pocit vítězství. Pařbičky i pařby … Flereťáci před 
popelnicemi. Marošovy diskotéky! Dobrá karta!                                                                                    
8. ??? Chtěl bych zažít plné Dláždění veselých a pozitivně naladěných fér sportovců!                       
9. Co bych (si) přál? Ještě dalších 20 ročníků této skvělé akce.

Odpovědi máme i od Markéty Nepokojové.

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Letos mám malé výročí, jedná se o mé 5. Dláždění (poprvé jsem 
byla s týmem Sesony a následující roky s týmem M. Y., se kterým se chystám i tento rok a doufám,
že nám nadšení vydrží do let dalších). 
2. Proč jezdím na Dláždění? Akce mě hned po prvním ročníku naprosto okouzlila skvělou 
atmosférou. Moc se nedá pospat, ale všichni ti, kteří tam jsou, nějaký sport, u toho vyhrává hudba, 
večer se posedí, zatančí, ideálně přes den svítí sluníčko, pozitivní nálada, setkávání s lidmi, které 
potkávám jen na Dláždění...prostě tohle všechno a samozřejmě úžasný tým, se kterým jezdím:)
3. Nejraději vzpomínám na: Přemýšlím...je toho tolik! Hlavně asi na celkovou atmosféru, která je 
vážně jedinečná a také na Aktivity, kdy jsme porazili Dlažku:). 
4. Nejoblíbenější soutěže? Mám ráda večerní disciplíny v jídelně, kde jsou skvělé gymnastické 
výkony, sumó, karaoke a potom stolní a kolektivní hry. 
5. Nejoblíbenější tým? Samozřejmě ten náš, protože jsme pohodoví, fair a užíváme si to. No a pak 
spousta těch dalším, kteří to mají stejně. 
6. Nejoblíbenější místo konání? Nemohu posoudit, znám jen Spálovský mlýn. 
7. Největší zážitek? Každoroční shánění členů do týmu, to je opravu nezapomenutelné:)
9. Co bych sis přála? Aby se opět hrál šimbal, přidal se třeba lakros a nějaké jiné netradiční sporty, 
které si nemohu nikde jinde zahrát. Ty bych asi vyměnila za mariáš či taroky. Teď mě ještě napadá,
asi by nebyla špatná základna s lepším povrchem. 

Odpovědi další jsou od Michala 

1. Kolik máte za sebou Dláždění - jako účastník, organizátor, kuchař ...)? Třikrát jako účastník z 
týmu M.Y.
2. Proč jezdím na Dláždění? Kvůli bezva lidem, neopakovatelné atmosféře, kterou mám spojenou s
rozkvetlým jarem oderských vrchů, kvůli chuti si zasoutěžit, vypít něco piva, sníst něco jídla a 
zatančit něco tance.
3. Nejraději vzpomínám na: Moment, kdy jsem se Markétě upsal na své první dláždění. Potom taky 
na utržené slipy našeho borce v soutěži sumo dva roky zpátky.
4. Nejoblíbenější soutěže? A případně proč? Závěrečná štafeta, protože se to při ní všechno 
vždycky rozlouskne.
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Bezva partička jsou lidi od Myšáka a potom všichni,
kteří navštěvují naše pozdně noční táborákové dýchánky.
6. Nejoblíbenější místo konání? Spálovský mlýn



7. Největší zážitek? Vítězství v aktivitách dva roky zpátky (díky, Tome, díky, Markéto)
8. ???    9. Co bych (si) přál? Sníh!
Odpovědi od Richarda Biolka

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Na Dláždění jedu 
letos po 19., vždy jako účastník a částečně jako organizátor.
2. Proč jezdím na Dláždění? Potkávat staré i nové přátele 
z Klubu Dlažka.
3. Nejraději vzpomínám na: Rád vzpomínám na všechna 
Dláždění, výborný byl koncert Fleretu a také Marošovy diskotéky.
4. Nejoblíbenější soutěže? A případně proč? Licitovaný mariáš a 
scrabble, protože to si jinak moc nezahraju, divácky zajímavá jsou 
různá show a také sumo a šachy žen.
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Dlažka, KAŠ a v 
podstatě všechny týmy a také hlavní rozhodčí Göč
6. Nejoblíbenější místo konání? Asi Čekyně - přece jen byla nejblíž
7. Největší zážitek? Pozitivní je většina vzpomínek, nic ale zvlášť 
nevyčnívá
8. ???  !!!
9. Co bych (si) přál? Ještě minimálně dalších 20 ročníků VD!

A odpovídá i Bonžak

1. Kolik máte za sebou Dláždění? Letos pojedu na druhé Dláždění a opravdu moc se těším.
2. Proč jezdím na Dláždění? Původně jsem byl přibalen do teamu z důvodu nedostatku lidí, nyní 
(aspoň doufám) jsem právoplatný člen teamu se kterým se počítá i do budoucna.  Krom tohoto 
důvodu jezdím na Dláždění, protože je to super akce, která Vás neomezuje vůbec v ničem a jako 
dospělý se tam můžu maximálně vyřádit, což na dětském táboře jaksi naplno nejde.
3. Nejraději vzpomínám na: Jsou tam super večeře, celý tábor je rozdělen do teamu a každý se živí
čím se dá. Někteří jsou gurmání, na snídani a na večeři mají pěkně kuřecí prsíčka na grilu. A 
někteří jako "M.Y." máme NONstop buřty všemi způsoby, platí pravidlo: co kdo uloví, to taky má. 
Krásné vzpomínky jsou hlavně na kolektiv, který vždy vymyslí něco, aby jsme se všichni pořádně 
zasmáli.
4. Nejoblíbenější soutěže? A případně proč? Pro mě jsou nejoblíbenější soutěže ty, kde se můžu 
pořádně zničit, kde je adrenalin a pod ruku v ruce. Osobně mám rád: Ringo cestu, závody na kole a
maraton, štafetovky, polní běhy atd...
5. Nejoblíbenější tým, organizátor, účastník ...? Stručně i s komentářem ...Nejoblíbenější je přece 
náš team, jsme to prostě "MI", děláme společně tábory a různé akce a to nás baví.
6. Nejoblíbenější místo konání? Jelikož jsem byl zatím 
jen jednou tak nemohu posoudit. Tam kde je to letos a 
bylo minulý rok, no co dodat - interhotel to neni.. ((:
7. Největší zážitek? Hromadné spaní v jednom stanu. 
Když je dobrá parta, tak je i velká sranda. Ještě si 
vzpomínám na minulý rok.. To na vzduchovkách 
bylo pod terči tvrdé dřevo a diabolky se odrážely zpět. 
Takže lítaly ukrutnou rychlostí do nás. 
To byl docela nářez... (:
8. ???  - Na to odpovím maximálně ???
9. Co bych (si) přál? Dobré počasí a hojnou účast, 
ať si všichni užijí zábavy kolik jen unesou.

Díky všem za pohotové a opravdu 
zajímavé odpovědi.    Mussur



A ještě jedny odpovědi – dvojčata Magda a Markéta Menšíkovy

1. Jezdíme s rodiči od malička, myslím, že to letos bude poosmnácté.
   Jako organizátorky pomáháme přibližně 8 let.
2. Super sportovní akce, plná zábavy a skvělých lidí.
3. Dláždění na Kašparově mlýně, škoda, že už základna není.
4. Ringo (pokud zrovna celý den nepískám:D), stolní hry, recesní 
soutěže... od každého trošku.
5. Každý rok se mění a samozřejmě každý tým má něco do sebe;-).
6. Bylo jich až mooooc, asi Kašparův mlýn (Heřmánky jsou taky super;-) 
7. ... porota na Karaoke a Taneční maratonek, diskotéky DJ TUSOM. 
8. Huráááá tam ;-)
9. Srandu, férový přístup a  žádné úrazy :-)

Trochu historie na závěr 
  Velké Dláždění děláme podvacáté a zde jsou vítězové!                                                             

Pořadí 1990: 1. Dlažka                                                                       8 družstev                                
Pořadí 1991: 1. Dlažka                                                                     18 družstev                                
Pořadí 1992: 1. Dlažka 2.Team snů 3.SBM Břulini                        19 družstev                               
Pořadí 1993: 1. Team snů 2.Dlažka 3.Chess Stars                        20 družstev                               
Pořadí 1994: 1. Čuříci 2.Rychlé plechy 3.Dlažka                           23 družstev                               
Pořadí 1995: 1. Dlažka 2.SMRŠŤ 3.Ducháčci                                 24 družstev  
Pořadí 1996: 1. Zuzana 2.Čuříci 3.Ducháčci                                  23 družstev   
Pořadí 1997: 1. SMRŠŤ 2.Wkus 3.-4. Ducháčci a Zuzana             24 družstev   
Pořadí 1998: 1. Dlažka 2.Vyktori 3.Šťastných deset                     23 družstev   
Pořadí 1999: 1. Ruda Pivrnec Family 2.Ducháčci 3.Gute šmake 24 družstev   
Pořadí 2000: 1. Dlažka 2.Ruda Pivrnec Family 3. Gute Šmake    23 družstev   
Pořadí 2001: 1. Gute Šmake 2. Ducháčci 3. Ruda oranjes           25 družstev   
Pořadí 2002: 1. Gute Šmake 2. Sesony 3. Ruda Oranjes             25 družstev   
Pořadí 2003: 1. Dlažka 2. SK důchodců 3. KPP Mamutek           24 družstev                                
Pořadí 2004: 1. Dlažka 2. Wkus 3. Stopaři                                    24 družstev                                 
Pořadí 2005: 1. Na Ex 2. Stopaři 3. Dlažka                                    21 družstev                      
Pořadí 2006: 1. Mandelinky 2. Dlažka 3. Rekre                             24 družstev                       
Pořadí 2007: 1. Stopaři 2. Mandelinky 3. UNO                              19 družstev                       
Pořadí 2008: 1. Rekre 2. Dlažka 3. Stopaři                                    17 družstev                      
Pořadí 2009: 1. Stopaři 2. Dlažka 3. Kvašáci                                 18 družstev


