
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OU JE 

(dále jen Karel Gott s námi)  



Placek Černého kocoura, číslo druhé, leden 2005 

Úvodem 
 
 

Milí čtenáři! 
 
 Úvodem se z celého srdce omlouváme za pozdní vydání časopisu. Autorský tým 
sestává ze členů v pravdě profesionálních. Dovolili jsme si proto vyhradit delší čas 
k přípravě tohoto díla. Doufáme, že jsme Vás, drazí čtenáři, tímto neodradili a že 
kvalitu pečlivě připravených reportáží a článků oceníte. 
 Mnozí z Vás se na nás obrátili s náměty, pochvalami, ale též se stížnostmi či 
výtkami. Za všechny připomínky děkujeme. Častým námětem stížností byla 
nedokonalost a poněkud jiný styl, jenž byl zaveden v  občasníku s názvem Ovčí Bék. 
Touto cestou se chceme distancovat, jak od žlutého přebalu časopisu, tak od jakékoliv 
spojitosti připomínající zmíněný občasník. Tímto samozřejmě nechceme snižovat 
kvality Ovčího béku, naopak našim cílem je dosáhnout či snad předčít  jeho dřívější 
oblíbenosti. Ale opakujeme, nejsme Ovčí bék, Ovčí bék je mrtev! 
 

Celkoš & Řemen & Grač 
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Aktuality 
 

Výpočetní technika 
 
 „Držet krok s dobou je nevyhnutelné“, říká známý frýdecký podnikatel, pan Dáda. 
V rámci zvýšení kvality služeb vybavil svůj podnik výpočetním nástrojem značky 
Nisa. Zákazníci si mohou takto jednoduše prověřit správnost sečtení svého účtu. 
„Práce s tímto zařízením je jednoduchá a po týdením školení zvládne jednoduché 
součty téměř každý“, nechal se slyšet dodavatel. Dáda nám osobně potvrdil, že do 
budoucna plánuje vybavit svůj bar píchacím nástrojem (tzv. píchačky). 
 
Výtržnosti a exhibicionismus 
 
 Dne 27.1.2005 byl obviněn z výtržnosti a exhibicionismu jistý M.S. Tento trestný 
čin byl spáchán v nechvalně známém klubu Sokolík. Podle důvěryhodných zdrojů je 
možný výskyt tohoto úchyláka také v prostředí Klubu a galerie U Černého kocoura. 
Dámy, dávejte si pozor! 
 
Stolní fotbálek již také u nás 
 
 Pan majitel Klubu a galerie U Černého kocoura, dále jen Dáda, se nechal 
inspirovat tuctovými podniky a instaloval stolní fotbálek v místnosti bývalé galerie. 
„S takovou zvrhlostí jsme se ještě nesetkali!“, říkají stálí návštěvníci vytříbeného 
vkusu. 
 Hráčům fotbálku doporučujeme měděný drát s povrchovou izolační vrstvou o 
průměru 1,5mm. Tento je běžně k dostání v prodejnách domácích potřeb a 
hypermarketech Nákupní středisko Baška. Neosvědčí-li se drát, je možno přejít 
k těžšímu nástroji, např. kladivu. 
 Do budoucna je uvažováno pořídit několik výherních automatů, budovu omotat 
blikajícími kabely a název změnit na Klub a herna U Černého kocoura. 
 
Skandální odhalení 
 
 Helena Vondráčková je robot! 
 
Erotika 
 
 Dne 28.1.2005 se dva známí návštěvníci „Kocoura“ zúčastnili erotické soutěže 
v klubu Stoun. Vyhráli první cenu, hošani. 
 
 
Změna pracovní doby 
 
 Když robí Dáda, tak vás kura vyhodí už v deset, ni? 
 
Tragédie měsíce 
 
 Nemyslitelné se stalo skutkem. Popůlární trio z makedonie, skupina O-ZONE, se 
rozpadlo. Nezoufejme, jeden ze členů už vytváří nový projekt v USA. 
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Osobnost tohoto vydání 
 

Pan Košík, známý jazykovědec, častý host osvěžovny U 
Kocoura. Věk cca 22 let. Toto vydání jsme se rozhodli věnovat 
právě jemu (dále jen jemu). 
 
Voda po požití alkoholu (dále jen VpPA) 
 
 V minulém čísle jsme Vám slibovali přiblížit téma „Voda 
po požití alkoholu“. Toto téma jsme proto prodiskutovali 
s našim velice dobrým zákazníkem a člověkem na slovo 
vzatým. Bohužel dotyčný nechce být jmenován, a proto jsme 

zvolili pracovní název „Je to proutěné a chodí se s tím do lesa na houby“. (pozn. 
redaktora: dále jen Košík) 
 
Dobrý den pane Košíku. Jaký je tedy Váš názor na již zmíněnou problematiku? 
 
Voda je dobrá, ale zrádná. Chce se Vám po ní chcát a potom to je take psychadelicke. 
 
Vy jste ale špásfógl (dále jen špásfógl). Dost bylo legrace, vážně k tématu. Jak se 
stavíte k této převratné novince v Čk? Jak vidíte její vyhlídky? 
 
Myslím, že dnes už není podání číše vody podnapilému zákazníkovi zcela 
nadstandardní službou. Stává se to spíše dobrým zvykem, a doufám, že se tato služba 
bude v našich lokálech objevovat stále častěji a častěji. 
 
Když  už jste nakousl nadstandardní služby, jste znám jakož to velký, i když mnohdy 
nenáročný gurmán. Co byste tedy říkal na menší laskominy podávané k pivu.  
 
Kdyby ke každému pivu byla podávaná třeba jedna Startka, vůbec by mi to nevadilo. 
 
Domníváte se tedy, že by tato obchodní strategie slavila u vedení Čk úspěch?  
 
Ano. Vždyť tomu napovídá i heslo, kterým se často řídím. 
 
A můžete nám Vaše heslo prozradit? 
 
Samozřejmě. Se Startkou roste chuť… 
 
Všiml jsem si, že při svých častých návštěvách Černého kocoura zaujímáte pokud 
možno místo u baru a to sice tzv. na stojáka. Je to pouze náhoda nebo v tom spočívá 
nějaká výhoda? 
 
Výhod je bezpočet. Myslím, že asi tři. Dobrý výhled a přehled o dění v Čk, rychlé 
využití VpPA, dobrý a hodnotný spánek po VpPA. 
 
Děkujeme za konstruktivní rozhovor a přejeme přejeme příjemné zbytky z večera. 
 
Není zač. Kdybych nebyl tak ožralý, tak jdu ještě sám se sebou na pivo. 
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Cvičení s Dádou 
 

Tentokrát na schodech (normováno na Čk schodech) 
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Reportáže 
 

Je mezi námi Špión? 
 
 Bohužel, ač velice neradi, musíme upozornit na nešvar, který si oblíbili někteří z 
nás. A to sice o hrubém, ale opravdu hrubém obviňování za škody vzniklé na majetku 
Černého kocoura (dále jen Čk). Tato vlastnost se poprvé objevila při závažném 
přestupku – rozbití skleněné výplně okna na mužském WC. 
 Aniž by bylo provedeno alespoň základní vyšetřování vzniklé škody, 
nekompromisní “Thorovo kladivo” padlo na osobu jistého J.K.(20) (dále jen JK) z 
Frýdku-Místku. JK byl tímto obviněním naprosto zděšen. “Je nevinen!” ozývalo se 
z toalet. Už jen pohled na obviněného napovídá o naprostém omylu. Spořádaný, 
nenápadný a velmi tichý mladý muž zajisté nebyl schopen spáchat tento závažný 
přečin, a to ani v naprosté opilosti. Zdrcen je nejen on, ale i celá jeho rodina. Poté co 
na něj padlo i další obvinění (pozn.redaktora - flek na stěně Čk) jeho matka se 
psychicky zhroutila.  
 Proto se ptáme: Existuje někdo, nebo snad něco, co by bylo schopno osazenstvo 
Čk takhle očernit? Kdo poprvé podal falešné svědectví a tím pošpinil dobré jméno 
nevinného mladíka?  
 Podle tajných zdrojů by to mohl být někdo z častých hostů. Je tedy mezi námi člen 
páté linie? Kdo ho ale vyslal? Provozovatel? Je to tedy špion placen Dádou? Tedy 
z našich peněz? 
 
Rychlokurz 
 
 Nejednoho z našich čtenářů by zajímalo, zda-li lze v běžné toaletě spláchnout 
použitý kondom. 
 Především je třeba naše čtenáře pochválit za zodpovědný přístup k zahájení 
pohlavního života , který jak jste správně pochopili, je spojen nejen se správným 
použitím kondomů, ale i jeho následnou likvidací. Dále bychom chtěli poděkovat 
Dádovi, jenž nám poskytnul informace a také se nabídnul jako instruktor při názorné 
ukázce. Tímto bychom chtěli vyzvat ty, jenž by tento problém zajímal, aby se přišli 
podívat na názornou ukázku (vstupné bude dobrovolné). Tato instruktáž se bude konat 
v sobotu 5.2.2005 cca v 19 hod na pánské či dámské toaletě u Černého kocoura. 
 Pro větší autentičnost je nutno použít kondomů opotřebovaných standardním 
způsobem. Žádáme proto dobrovolnice, které by chtěly na pokusu spolupracovat, aby 
se hlásily obsluze u Kocoura nejpozději v den instruktáže a to nejpozději do 17 hod. 
Kondomy samozřejmě dodáme vlastní. Doufáme v hojnou účast a pokud se všichni 
uchazeči nevejdou do prostor WC je možno instruktáž opakovat. 
 
Koncert J.A.R. (15), (dále jen JAR) 
 
 Dne sedmnáctého listopadu dva tisíce čtyři (dále jen 17.11.2004) naši reportéři 
vynaložili značné úsilí a finanční prostředky, aby Vám přinesli hodnotnou, ale 
opravdu hodnotnou reportáž z velkého sálu pražské Lucerny. Konal se zde koncert 
k 15. výročí existence zmíněné kapely. 
 Koncert to byl pěkný, fanoušci byli odměněni umělými hovny od Majkla Ví. 
Přítomné zástupce ovšem zarazilo finanční hospodaření JAR. Z jakého důvodu Majkl 
Ví neví, že není nutné utrácet za atrapy? 
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Dádova, už ne tolik, osvícená hlava 
 
 Jak jistě všichni dobře víte je tady nový rok. Určitě si každý z nás dal jednou 
v životě nějaké novoroční předsevzetí. Co si budeme nalhávat, týden to vydržel 
málokdo. Ale jsou mezi námi i takoví, kteří své ,někdy i dosti drastické, předsevzetí 
urputně dodržují. Náplní bývá většinou odvykací kůra od nějakého zlozvyku. Přestanu 
kouřit, začnu držet dietu, budu se soustavně připravovat do školy či zaměstnání atd. 
Nedávno jsem se setkal s osobou, Vám všem dobře známou, která přišla s kůrou  
nezdravou a při nejmenším nepochopitelnou. Jedná se o přerušení konzumace 
alkoholických nápojů. Ano, mluvíme tady o samotném provozovateli panu Dádovi, 
který by měl jít ostatním za příklad. 
 Sám Dáda se přiznal, že k tomuto opatření přispělo bujaré oslavování Silvestra a 
poté vítání Nového roku. Od oslav uplynul přece jen už nějaký ten pátek a Dáda je 
stále a stále střízliv. Je přece jen dosti nezvyklé vidět Dádu u stolu popíjet minerální 
vodu. Nedávno byl dokonce přistižen jak si od svého hosta vyžádal a posléze 
vychutnal cigaretu značky Start. Možná, že je to přechod? Kdo ví? 
 Vím, někdo za tohle Dádu může obdivovat a obhajovat tím jak je to dobrá věc. 
Bude ho nabádat, aby při takovém stylu života zůstal a nestal se z něho ten starý 
dobrý násoska co sedí ve dvě hodiny ráno v Metaxe a zapíjí svých 12 Plzní jedním 
osvěžujícím Friscem. Dádo nebylo ti lépe? Nestyď se požádat o pomoc. Ten 
Andělíček co ti v tvé hlavě napovídá nepít je špatný. Spláchni ho jedním dobrým 
pivem.  
 A co závěrem. Snad jen buďme ohleduplní. Podporujme Dádu v těchto nelehkých 
chvílích. Ale hlavně se jim neinspirujte! A proč? Protože přeci není nad to, když do 
Vás vklouzne doušek vychlazeného zlatavého moku, jenž vytéká z dobře vyčištěného 
a s láskou obhospodařovaného přívodního potrubí, na jehož konci sladce sedí soudek 
s nápisem Radegast. 
 
 

Kulturní vyžití 
 

Jako každý jiný 
Řemen 

 
Tak jako každý jiný den, 

bývám znechucen, 
z přešlosti lidí 

a z utkvělých změn. 
 

Charakter již není pojmem, 
jen kounstantou v rovnici bytí 

a já mám co dělat,  
abych nebyl probuzen 
a neupadl v hromobytí. 

 
Ve vzpouru těch všech velkých gest, 

co nejsou vůbec požehnáním, 
ale zhoubou nás všech 

a důvod je jen teatrální.. 
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Zvířata ve dvorech 
 

 
 
 
 

Křížovka (zařazena pod nátlakem čtenářů) 
 
V tajence naleznete jméno starší Kožakovy sestry. 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
 
 

 V příštím čísle budou zveřejněny i otázky. Kompletně vyluštěnou křížovku 
vhazujte označenou svým jménem do schránky v Čk. 
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Nad dopisy čtenářů 
 

 Donesla se k nám reakce na báseň uvedenou v Pilotním čísle. Redakce byla 
osočena ze stáhnutí básně z internetu. Doslova: „Z internetu to dokáže stáhnout 
každý.“ 
 Nařčení odmítáme, můžeme všechny ujistit, že autorem je vrchní grafik Placku – 
pan Řemen. Veškeré podklady použity pro tvorbu Placku, s vyjímkou některých 
hodnotných obrázků, pocházejí z dílny redakční trojice. 
 
Připadá mi, že celá redakce sestává z místních ochlastů. Ludva Pyroh (18) 
 
My takový pocit nemáme. 
 
Placek je bulvár, je to směsice kravin. Anonym (?) 
 
My takový pocit nemáme. 
 
Vaše odpovědi na ohlasy čtenářů jsou velmi strohé! Olin (?) 
 
My takový pocit nemáme. 
 
Milá redakce, proč je Yellen v práci  tak náladový? Dušana Zvrhlíková (21) 
 
Zjistili jsme následující: Dáda zaměstnává asistentku tzv. podpulťačku s pohyblivou 
pracovní dobou, na Yellena se často nedostane. Viz. obrázek z dílny Celkoše. 
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Politika 
 
 Čk slouží nejen k osvěžování hrdla, ale také k zajímavým politickým debatám. Jak 
všichni dobře víme, do podobných „akcí“ se zapojuje především jeden zarputilý 
Křesťanský demokrat, který si nenechá ujít žádnou propagaci stanovisek svých 
politických ideálů. 
 Ve zkratce jen zmíníme, že tématem uváděného sporu byly potraty, antikoncepce, 
osvojení dítěte homosexuálním párem. Dravá diskuse do které se postupně zapojila 
většina stálého osazenstva, včetně obsluhy a provozovatele, měla překvapivíé 
vyústění.  
 Dáda chtěl svá tvrzení jednoduše povrdit tím, že na tom být Gay ve skutečnosti 
vůbec nic není. Protistrana byla proti a zmínila, že by tuto skutečnost nikdy nepřiznal 
ani rodičům, na tož aby byl schopen zapojit se důstojně do společnosti. Naštěstí byl 
v Čk tento večer přítomen i Dádův otec, a proto se celá hypotetická debata mohla 
přenést do reality. Dáda veřejně před svědky otci přiznal: „Už to nemá cenu dál tajit, 
jsem Gay!“ Reakce otce byla velmi překvapivá: „To nevadí, lepší nežli ženy zrada, 
teplá prdel kamaráda.“  
 Vše se poté napravilo popřením této zkoušky a diskuze mohla vpoklidu skončit 
prohrou staromódních puritánů. Křesťanský demokrat po chvíli, vyčerpán urputnou 
debatou usnul na baru. 
  Vzhledem k tomu, že je Dádův otec příležitostným návštěvníkem Čk, nemohli 
jsme si nechat ujít vzácnou příležitost a neudělat s ním rozhovor. 
 
Jméno: Stanislav Frýdl 
Povolání: správce budovy 
 
Jak jste spokojen se synem? 
Tak na 50 procent (dále jen 50%) 
 
Co říkáte na jeho byznys? 
No něčím se živit musí. (úsměv) 
 
Jak často zavítáte do Čk? V jaké společnosti? 
Jednou za čtrnáct dní (dále jen 2 týdny). Skoro sám nikdy, vždycky s někým. 
 
Jak se Vám líbí zdejší prostředí? 
Mohlo by se to zlepšit. Třeba by zde mohla hrát lepší hudba, i když dnes je dobrá. 
 
Už jste použil nové výherní automaty? (viz. minulé číslo) 
Ne, nepoužil.. Žvýkám, ale pistácie ne. 
 
Co říkáte na novou vůni našich toalet (dále jen WC)? 
Ještě jsem tam nebyl. 
 
Jaká byla Vaše reakce na zjištění, že je váš syn homosexuál, i když je to fikce? 
Kladná, je to jeho problém. Nemám proti nim vůbec nic. 
 
Děkujeme za rozhovor. 
Rádo se stalo. 
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Amatérské okénko 
 

 Rozhodli jsme se část našeho časopisu věnovat Vám, naším čtenářům. Pokud 
máte zájem zde otisknout Váš článek, reportáž, či jiné dílo neváhejte jej vhodit do 
schránky v Čk. Text je na přání autora otištěn v nezměněné podobě. 
 
Z deníčku expedice ITALIA 2004 

 
(Waka Jawaka, Thomas, Erich) 

 
1.den – 17.9. 
 
 Vyhrabali jsme se z pelechu, posnídali nějaké ty koblížky a šli jsme čekat na 
čuromrda až dorazí. Neobešlo se to bez dlouhého čekání, při tom jsme ještě stihli 
pohovořit s jedním vysokoškolákem (R.H.). Další nezbytností bylo rozměnit si 
koruny na OJRA a také nákup pláštěnky v Tescu. Plán tohoto dne byl jasný - dojet do 
Kaplice v jižních Čechách a přespat tam u Tomíkovy rodiny, což se nakonec bez 
nějakých větších zádrhelů podařilo. 
 Byl to veleúspěšný den. Ve F-M jsme stopovali asi 1/2 hodiny než přijel chlap 
jenž nás hodil „v uvozovkách“ pouze do Příbora. V tomto městě nás potkalo o 
poznání větší štěstí. Asi po 8,5 minutách  nám zastavil borec, naprosto skvělý člověk, 
se kterým jsme si všichni rozuměli a on si pro změnu rozuměl s námi. Vykládal o 
všem možném - o studiích práv, o Calgary a kokainu, o kterém jsem vůbec nevěděl, 
že je tam konzumován i ve spořádaných rodinách. Byl prostě úplně v pohodě 
(koksoochutnávač-škoda, že jsme si s ním nemohli promluvit i o halucinogenech, 
protože do nich nefušoval, ale aspoň pěstoval). Rozloučili jsme se s ním a hned 
v zápětí jsem si všiml Bolka Polívky, jak sjíždí z cesty na dálnici ve svém Pajeru. 
Myslím, že to byl on. Zde se na kraji cesty naskytl báječný prostor pro konzumaci 
potravin, mimo jiné i hrušek. 
 Cca za 1/2 h nám zastavil Polák jedoucí do Německa. Vyhodil nás v Humpolci. 
Co následovalo potom, na to nikdo z nás asi nezapomene. Na sjezdu z dálnice stál 
nějaký chlap a močil nebo co. Sám se nabídl, že nás hodí do Budějic, což nás trochu 
překvapilo, ale nejvíc nám vyrážel dech jeho způsob ovládání vozidla. Zdánlivě se 
zdálo, že to má pod kontrolou, ale byl to fakt úplný cvok. Na normální úzké silnici 
mezi obcemi to valil 180km/h, na křižovatce předjel kamion zprava apod.…… Za 
tuhle svoji činnost si vysloužil přezdívku „VRAHOKRASOJEZDEC“. Měli jsme 
s ním všichni strach o svoje životy, a to bez nadsázky, do poslední chvíle dokud nás 
nevyhodil, ten buznoprc. Někde za Jindřichovým Hradcem se pustil tak odvážně do 
předjíždění, že na něho borec za ním začal poté dost intenzivně troubit. Náš cvok to 
nevydržel, zastavil, otevřel si dveře a zařval:“Co tady troubíš, ty pičo?!“ je pravda, že 
svou jízdou ohrožoval svůj život i život ostatních jezdců. „škoda, že mám nový 
blatník, jinak bych ho odřel jak cip.“ Svou rychlou jízdu pak odůvodnil tím, že spěchá 
a že musí být ve 22:00 v Brně. 
 Pak nám došlo, že ze tmy už stopa z Budějic do Kaplice nechytneme, a tak se 
Tomík domluvil, že  pro nás přijedou. Mezitím jsme se na silnici věnovali jablečnému 
petangu. V Kaplici jsme akorát do 4:00 do rána seděli v hospodě a ukázalo se, že 
Kaplice je moc pěkné městečko. Poznali jsme i Tomíkovu rodinu, alespoň její část 
přesněji. 
 Pokračování v dalším čísle                  W.J. 
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