NEU!

Placek Černého kocoura, pilotní číslo, září 2004

Úvod
Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou nový projekt mladých nadějných talentů, který vznikl na
popud Vás a hlavně pana vedůcího Dády.
Začátek školního roku je za námi a začátek akademického roku zase před námi.
Touto cestou Vám chceme zpříjemnit chvilky také nad učením i nad jinými činnostmi
provozovanými v klubu a galerii U Černého kocoura. Věříme, že ve Vás Placek
zanechá skvrnu jako zanechává usmažený bramborák na čerstvě vymalované stěně.
Přejeme hodně zábavy a pohody při návštěvách „Kocura“.
Celkoš & Řemen & Grač
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Vyšlo dne 24. září 2004.
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Aktuality
Dne 29.9. byly upraveny nápojové lístky. Firma,
která je tiskla, opomněla základní dispozice města
Frýdku-Místku včetně označení telefonních stanic, a
proto byla tato chyba vkusně a včas, pod dohledem
provozovatele, napravena.
...
Od příštího měsíce můžete složit v klubu a
galerii U Černého kocoura oficiální státní zkoušku
najebanosti.
...
Chlapci zhodnotili již nepovinnou vojenskou službu. Rozhodli se, že zavedou
nový druh výcviku, a to, že budou tzv. pisoáři*.
add * - pisoáři = obsluha a revize pisoárů
...
Na stáž do světa širého nám odcestovaly osobnosti všem známé. Erich „Predátor“
Juchelka a známý metálovo-klasický písničkář Martin „Vlk“ Blekoš. Hodlají v cizině
setrvat nejdelší možný čas.

Úraz měsíce
Host klubu a galerie omylem požil „stlačovátko“ prupisky. Dáda hosta rázně
pokáral a požádal, aby onen předmět po průchodu trávicím traktem neprodleně vrátil.

Cvičení s Dádou
Lekce první – mosty

Jednotlivé polohy Vám rád vysvětlí samotný pan cvičitel.
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Osobnost tohoto vydání
Profil vedůcího klubu a galerie U Černého kocoura
Jméno: Dáda
Příjmení: Patras
Věk: nechce přiznat
Gender: výčepní
Profese: provozovatel restauračního zařízení “U
Černého kocoura”
K rozhovoru nás přiměla zatím neověřená
informace, že voda (též H20) bude od příštího
měsíce účtována v ceně 4Kč za 2dl. Při prvním
pokusu jsme byli rázně a nevkusně odmítnuti!
Naši redaktoři se však jen tak lehce nevzdávají a proto si rozhovor vynutili.
Povedlo se tak až na třetí pokus.
Dáda se na úvod distancoval od případných problémů s vlastnictvím restauračního
zařízení u Černého Kocoura. Považuje se totiž za provozovatele!
Jak se vám daří?
Bolí mě má osvícená hlava (smích kolemsedících).
Proč voda za peníze?
Musíme přece vydělávat v téhle těžké době i na vodě. Rozmáhá se nám nešvar pití
vody po požití většího množství alkoholu a to přece nemůžeme trpět. Přiznám ale, že
existují výjimky, u kterých je to pravidelně tolerováno, viz. Košík (rozhovor v příštím
čísle).
Nemohl jsem si nevišmnout odéru, jenž tě všude následuje, jaký deodorant
používáš?
Sem tam si šplíchnu pivo (popř. zelenou) do podpaží.
Na závěr: Chtěl bys něco sdělit prostřednictvím Placku svým hostům?
Něco přece. Pro děti: Majitel vzkazuje: Chlastejte více džusu!!!
Za rozhovor poděkovali Celkoš & Řemen, fotografie Grač 1994
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Anketa pro sváteční alkoholiky
Otázky:
1) Jak se vám líbí zdejší prostředí?
2) Použili jste již nové výherní automaty (na žuvačky a pistácie), popř. hodláte je
v nejbližší době použít?
3) Jak se vám zamlouvá nová vůně našich toalet?

Emanuela Volná (20)
1) Moc, obzvláště obrázky prasátek (úsměv).
2) Všimla, nehodlám.
3) Se nesmí cenzurovat (úsměv).
Michal Hasse (21)
1) Prostředí je krásné, ale malé.
2) Ne. Vůbec jsem to nepostřehl.
3) Ta mě ohromila hned. Tak nevoní žádná toaleta.
Vojtěch Nálepa (19)
1) Líbí.
2) Nee.
3) Naprosto skvělá.
Míša Mrož (21)
1) Celkem příjemné přostředí evokující mé vzpomínky (dřevo - chata na
Ostravici).
2) Ne a ne, hazard není blízký mému srdci.
3) Byl jsem a nevšiml jsem si nové vůně.
Otázky jsme pro srovnání a představu položili i velice častému návštěvníkovi a
konzumentovi zdejších nápojů.
Michal Sobek (22)
1) Tož, pěkné to tu je.
2) Ne, nehodlám je v nejbližší době použít. (poznámka redaktora: Rekord
Klestího a Donalda nelze překonat, a proto se štamgasti ani nepokoušejí.)
3) Ještě jsem tam neblyl.
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Kulturní vyžití
Ta trocha mého já
Na kraji plakátu,
našel jsem štěstí.
Tvá krása, tak na první dojem zcela nezřetelná,
Ztratila se,
Ve shonech zcela všedních událostí.
Nevím sám, proč identita lidí,
Stává se v dnešní době
spíše pojmem, nežli bytím.
Miluji samotu,
Tu hibernaci duše, jenž bývá mnohdy inspirací.
Ekvipotencionální spojení se mění.
Já tu stále jsem, to stačí!
Ta trocha mého já.
Slabikář r. 1983
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Rozhovor
Jak jste si již mohli všimnout, klub a galerie U Černého kocoura poctila svou
výpomocí známá bramanka a šouwumenka (poznámka redaktora: nikoli šuměnka),
slečna Tereza. Vyzpovídali jsme proto tuto novou posilu z řad personálu.
U které muziky se vám pracuje nejlépe?
Určitě u Lenningrad Cowboys – toto CD jsem dostala od neznámeho ctitele, zřejmě
z řad stálých zákazníků - dokáže mě to pořádně rozpálit a pak se mi mnohem lépe
obsluhuje.
Terry, teď trošku přitvrdíme. Vzřušuje Tě, když Dádovu krásnou mozkovnu
osvětlují barové leflektroy, které ji činí neodalatně lesknoucí se?
Je fajn, když šéfa sem tam osvítí.
Slyšeli jsme, že se ve volných chvílích věnuješ malbě, mohla bys nám něco
nakreslit?
Jistě, ráda vám věnuju malou kresbu.
Děkujeme za ochotu.
Rádo se stalo, teď ještě doplním Dádovi Startky, ať si šplhnu (ha-ha).
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Nad dopisy hostů
V pohostinství je již notnou dobu
instalována schránka určená pro Vaše
připomínky a nápady. Vaše podněty budeme
pravidelně projednávat a následně se jimi
zaobírat v této rubrice.
Mirek, 21: Nemají tu Bohemia chips mit Saltz.
Drahý Mirku 21, po zkušenostech se sáčkem Bohemia obsahujícím pouze ochrannou
atmosféru a pár drobků jsme se rozhodli odebírat artikl od konkurence. Po zavírací
době Vám doporučujeme navštívit bar a hernu Admiral, jenž tímto sortimentem
disponuje. Zároveň zde také příjdete do kontaktu se spoustou zajímavých lidí.
Mrož, 21: Černé tu není, je to na ...
Milý Mroži, brzy bude tohle zboží.
Dušan, 26: Chodím zde pravidelně, nic mi nevadí, je to tady prima.
Ano, po šesti pivech se mi zde také líbí.
Anonym, 20+20: Dáda pije vodu zdarma!!!
Drahý Klestí a Přemo, nezáviďte a choďte na záchod. Voda je tam pitná, ač ne
tolikero chutná.
Stály host: Výtka provozovateli: Výzdoba z oslavy Bretaně je již neaktuální, kazí
dobrý dojem. Chtělo by to změnu.
Výstava vhodně zakrývá poblité zdi.
Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na další. Vaši milí redaktoři.
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Kulinářské speciality pro nové tisíciletí
Coctaily pana vedůcího
Autorem receptů samotných je pan Dáda. S postupem času budou tyto coctaily
zaváděny do nabídky Vaší oblíbené galerie. Nejdříve počítáme s podáváním
speciálních nápojů pouze v galerii (tj. první patro), později předpokládáme rozšíření
prodeje do celého klubu. Od věci není také nápad prodeje výrobní licence těchto
produktů podnikům, jenž tyto receptury dostatečně finančně odmění.
Zde předkládáme malou ukázku s orientačními cenami, do než ovšem nejsou
započteny manipulační poplatky. Doufáme, že touto nabídkou uspokojíme
nejnáročnější labužníky a cenami i běžné notoriky.
Zelená + voda = kiwi sodovka..............................................................36Kč
Fernet + voda = pepsi............................................................................42Kč
Rum + Mattoni = jablečný juice ...........................................................38Kč
Griotte + voda = rybízový juice............................................................36Kč
Kozel + slivovice = Plzeň .....................................................................42Kč
Kozel + vodka = Radegast 12° .............................................................35Kč
Vaječňák + voda = pasterizované mléko ..............................................neupřesněno
Nalámané kakao salamandry
Ingredience a pomůcky:
Půllitrový plechový hrnek
Kakao, nejlépe Granko
Mléko, nejlépe pasterizované, viz. výše
Rohlík nebo chléb, nejlépe oboje
Příprava:
Do plecháčku připravíme dosti, opravdu dosti sladké kakao. Do takto
připraveného lahodného nápoje lámeme kousky rohlíku nebo chlebíku.
Možno konzumovat i se značně pochroumaným chrupem nebo úplně bez zubů.
Vhodné zejména pro starší jazzmany.
Dobrou chuť!
Příště recept na dětskou přesnídávku.
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Redakce Placku Černého kocoura děkuje všem, kteří se podíleli na vydání tohoto
čísla.
V příštím čísle
Rozhovor s Košíkem – Voda po požití alkoholu
Fejeton o Dádově osvícené hlavě
Nový komiks
Dr. Vamp
Recept na dětskou přesnídávku a mnoho dalšího
Redakce: Celkoš – šéfredaktor, Řemen – hlavní grafik, Grač – editor
Vydavatel: Dáda s.r.o.

Příští číslo vyjde asi v prosinci 2004.
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