JAKO Z NEBE HORNY, ZNÍ, KDYŽ HRAJÍ ŠPORNY

Osovská skupina »Šporny« zahrála též bìhem ceremoniálu zahájení provozu osovského útulku pro opuštìné koèky. Na snímku
hrají: Jiøí Žalud (banjo), Josef Plecitý Jr. (basa, zpìv), Josef Plecitý Sr. (kytara, zpìv), Luboš Vaòata (bongo).
Foto J. KOZÁK

Šporny hrály v hospùdce Pepíkùm
Osov - Pepícké posezení v hospùdce
u kostela uspoøádala v sobotu 18. bøezna
letošního roku osovská country skupina
»Šporny«.
V malé hospùdce se sešlo kolem padesáti
pøíznivcù a nebylo zde skoro k hnutí. Kromì
tradièních country písnièek a speciality pana
hostinského - peèeného kolena - nabídli organizátoøi úèastníkùm i veselé soutìže.

V pøestávkách mezi písnièkami museli
soutìžící vyluštit køížovku, jejíž tajenku
najdete v záhlaví tohoto tisku. Zatímco jindy
vládne v hospodì hluk a køik, nyní se
v pauzách mezi písnièkami skoro všichni
snažili poskládat písmenka do patøièných
ètvereèkù, aby vyhráli láhev »šampusu«. Ale

Každý první pátek v mìsíci

H CH K R D T N
Husa chodila kolem rychlíku, dokud
také nenastoupila. (M.Vacurová)
Hasiè Chvojka krákorá: Rodino, jdem
tankovat nádrže. (Lub. Vaòata Sr.)
Hravý chlap krotil rosomáka do temné
noci. (P. Koèí)
Horalé chodili kolem rodných domù,
tiše nadávali. (Janík)
Hubený chlap koukal rychle dojíst nádivku. (DrAK)
Hoši chlastají kvùli radosti do temné
noci (Luk. Vaòata)
Hoch chodí k rodièùm do tunelu nasávat. (Luk. Vaòata)
Honza Chlupatý kopal Radka do
tvrdého nádoru. (Luk. Vaòata)

hrají od 19 hod.
»ŠPORNY«
v restauraci U Káji Maøíka
v Mníšku pod Brdy

to nebyl ještì konec. Následovalo zadání, kdy
každý, kdo chtìl, musel vymyslet co nejvtipnìjší vìty a rýmovaèky, které sám následnì
pøednesl ostatním. Porota, složená ze èlenù
kapely, pak vyhodnotila nejlepší a pøiznala
tvùrci odmìnu v podobì èokoládové
sladké vášnì.
(rk, JoK)

Nejlepší vìty ze soutìže na Pepíckém posezení

BFLMPSVZ
Blondýna fajèila lehkou marihuanu,
protože sama všechno zvládla. (Luk.
Vaòata)
Blbý Franta leze malým potokem, studenou vodou, zmrzlý. (Luk. Vaòata)
Blbec faxoval listy mìst Prahy,
Slaného, Velvar, Zlína. (Luk. Vaòata)
Blbá fena labradora mìla problém
s velkým zadkem. (Luk. Vaòata)
Beruška fandila lize mistrù, protože

spala v zámezí. (Luk. Vaòata)
Byli frajeøi lítat Migem, potom se
vožrali, zeblili. (Luk. Vaòata)
Barman furt lákal mladé prdelky smilnit
vedle záchodkù. (DrAK)
Bláznivý faun líbal múze prstíky s
velkým zaujetím. (DrAK)
Boubelatá Filoména líbala malého ptáèka se vší zuøivostí. (Janík)
Betálnej fógl letìl mezi ptákama s vystrèeným zadkem. (Marek)
Bledý fotbalista ležel mrtvý pod stolem,
vítìzství zapíjel. (P.Koèí)
Borec Franta lemuje mlátièkou postranní souvrat’ v zahradì. (L. Vaòata Sr.)
Byl flám lesbièek, muži pøitom spali v
záchytce. (S. Vaòatová)
Bùvolí fekálie lemují metro, prasknul
septik v ZOO. (P. Pepøica)
Ž Š È Ø C J Ï T’ Ò
Žaèka šokovala èíšníka øeèí, co jí dìlá
t’ut’u òuòu. (Luk. Vaòata)
Žena šeptala èertovi: Øekni, co je
ïábelský t’uk òoumy? (P. Koèí)
Židlochoviètí šijí èerta, øidiè Carda jim
ïábelsky t’uká òadrama. (L.Vaòata Sr.)
Žhavé školaèky èasto øádí, civíme jak
ïábelsky t’ukají òadry. (DrAK)

Tajenku nejrychleji vyluštila Bìtka
“LUKÁŠ JE MNOHEM LEPŠÍ NEŽ JÁ,” PROZRADIL SVÉ MÍNÌNÍ VÍTÌZ A. KLIMEŠ
Osov, hospùdka - Hlavní náplní
Pepíského posezení 18. bøezna 2006 byly
samozøejmì písnièky místní skupiny
»Šporny«, ale v pøestávkách se osazen-

stvo vrhalo do literárních soutìží. Na
pøedchozí stranì jste si mohli pøeèíst vìty,
jejichž jednotlivá slova musela zaèínat
pøedepsanými písmeny.

Na této stránce mùžete vidìt, jak to
dopadne, když musí »štamgasti« doplnit
verše. Není to právì klasika, ale hovoøí to
ze srdce. Èi odjinud.
(JoK)

Akce 2006
KVÌTEN
27.5. Staroèeské máje - Z. TØEBAÒ
ÈERVEN
3.6. Dìtský den - VIŽINA
3. a 4.6. Svinaøské øetìzení - SVINAØE,
Zámek
24.6. Koncert osovských skupin - OSOV
24., 25., 30.6. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Øevnice, Lesní divadlo
ÈERVENEC
1. a 2. 7. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
ØEVNICE, Lesní divadlo
6. - 9.7. Brouk v hlavì - ØEVNICE, Lesní
divadlo
14. - 16. 7. Brouk v hlavì - ØEVNICE, Lesní
divadlo
15.7. Èochtan - SVINAØE
22.7. Country festival - ØEVNICE, Lesní
divadlo
SRPEN
4.- 6.8. Muzikál Noc na Karlštejnì
DOBØICHOVICE, Zámek
5.8. Fotbalový turnaj - VIŽINA
11.- 13.8. Muzikál Noc na Karlštejnì
DOBØICHOVICE, Zámek
14.- 20.8. Past na myši - ØEVNICE, Lesní
divadlo
26.8. Free style motocross show VŠERADICE
ZÁØÍ
1.9. Ukonèení prázdnin - VIŽINA
9.- 11.9. Posvícení - HOSTOMICE
9. -10. 9. Hrnèíøské trhy - BEROUN
23.9. Posvícení - OSOV
27.9. Lampiónový prùvod - VIŽINA
ØÍJEN A LISTOPAD
14. 10. Výstava králíkù, holubù, drùbeže,
HOSTOMICE, areál chovatelù, 8-16 hod.
28. 10. Drakiáda - VIŽINA
PROSINEC
16. 12. Zpívání u stromeèku - OSOV

První cenu za vyluštìnou køížovku pøedal vítìzce Alžbìtì Plecité Jarda Mogul Mojžíš, který zde
zastupoval Michala Tuèného.
Foto J. KOZÁK

Když nevìøí se na pohádky a kolíèek..
Zkuste si i vy ze zadaných veršù vytvoøit celou rýmovaèku:
Aè nevìøím už na pohádky, ... (doplò), já po Tobì tolik prahnu, ... (doplò)
Aè nevìøím už na pohádky a mùj kolíèek je velmi krátký,
já po Tobì tolik prahnu, že pøivøu ho do dveøí a táhnu. (z tábora)
Aè nevìøím už na pohádky, stále chodím do zahrádky,
já po Tobì tolik prahnu, z láhve rumu si tam nahnu. (Klimeš DrAK)
Aè nevìøím už na pohádky, dìtství, jó holka, to je krátký,
já po Tobì tolik prahnu, když mi nedáš, tak Ti zahnu. (Klimeš DrAK)
Aè nevìøím už na pohádky, a radìji mám cmundu,
já po Tobì tolik prahnu a hladím Tvoji ruèku. (Klimeš DrAK)
Aè nevìøím už na pohádky, dùvìru dám flašce vodky,
já po Tobì tolik prahnu, díky "finský" nevyprahnu. (P. Pepøica)
Aè nevìøím už na pohádky, jsem celý roztøesený z Tvojí lásky ,
já po Tobì tolik prahnu, ale zítra veèer Ti zas zahnu. (P. Koèí)
Aè nevìøím už na pohádky, vím, že život je krátký,
já po Tobì tolik prahnu, že už z tebe celá vlhnu. (M. Vacurová)
Aè nevìøím už na pohádky, z hospody se vracím špatnì zpátky,
já po Tobì tolik prahnu, konèím!!! Stejnì jednou zpátky zdrhnu. (Lukáš Vaòata)
Aè nevìøím už na pohádky, vím, že ženy mají pìkné zadky,
já po Tobì tolik prahnu, stejnì Ti s jedním zadkem zahnu. (Luk. Vaòata)
Aè nevìøím už na pohádky, vždyt’ s tebou jsou jen samé hádky,
já po Tobì tolik prahnu, doufám, že Ti brzo zahnu. (St. Marková)

Nejvíce rýmovaèek zplodil Lukáš Vaòata,
který je také posluchaèùm sám pøednesl.

Aè nevìøím už na pohádky, moje milá vím, že Ty taky,
já po Tobì tolik prahnu, hupnem do pelechu, já Ti ho tam fláknu. (Lub. Vaòata Jr.)

Informaèní tisk pøátel country skupiny »Šporny«, vyšlo 19. kvìtna 2006, Foto J. Kozák

