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zvláštní číslo - Detektivka

Připomínka
Jak již bylo uvedeno v pravidelném 11. čísle Plaváčka, sejdeme se ve středu 2. prosince po
17:00 v Přírodovědním klubu Barrande, Ježkova, 8, Žižkov.
Toto zvláštní číslo obsahuje malý výběr fotografií, které neustále docházejí a reakcí na
letošní detektivku. Pro webové stránky Pětky připravíme zvláštní prezentaci.
Detektivka – Epilog
Když skončil poslední výstřel, děti dostali medaile a vrhli se na jídlo tak jsem si
oddychl, že detektivka dobře skončila. A když jsem pak viděl ty rozzářené oči a když mi
plavčíci a plavčice vyprávěli(y) o svých zážitcích, tak jsem viděl, že to byl úspěch.
A tak bych chtěl na závěr poděkovat vám všem, kteří jste na detektivce, která trvala od
pondělka, kdy malé oddíly dostaly první dopis, do neděle odpoledne, spolupracovali a
uskutečnili ji. Skutečná hra začala Pulcem coby double-agentem kapitánem Delacroce
v kapli Italské ambasády a skončila jeho likvidací ve sklepě u Palmovky. Zřizovatelé a strážci
mrtvých schránek Pegas, Přemík a já jsme byli svědky, že 6 mužstev zdárně začalo
vyšetřování v sobotu ráno. Pegas je pozoroval při studiu 14 zastavení křížové cesty na
Petříně. Přemík s mužstvy sehrál první přestřelku a ještě to vyfotografoval. Selim mi
zprostředkoval velmi příjemné seznámení s br. Martinem z Břevnovského kláštera (také
skautem), který mužstvům podal pěkný výklad jak v kostele, tak v kryptě kláštera. Očko
pomohla vybrat vhodné obrazy v Národní galerii a zorganizovala vstup mužstev to této
úctyhodné budovy. Cancidlo zařídil vlídné přijetí v Lannově vile, Zub a Jakub umožnili
oddílům seznámit se s jejich zajímavými obrazy. Mužstva vypracovala o vyšetřování těchto
objektů zprávy a dvě z mužstev uspěla a poslala je policii po internetu. Jednomu mužstvu se
to bohužel nepodařilo, ale zprávu dodali vytištěnou na konci hry. Výsledky budou zveřejněny
na www stránkách Pětky. V sobotu večer se výborně zhostili svých rolí jednooký gangster
Loulín, němý ganster Chingo a naivní gangster Bob, kteří ohromili rodiče, u kterých mužstva
přenocovala a nasměrovali mužstva do doupěte mafie. O začátek v neděli ráno se zasloužil
Yško, který zařídil návštěvu areálu Průmstavu v Hostivaři a předání dalších zpráv, které
potvrdily, kde drží mafie v zajetí nebohého plukovníka Vopršálka.
Pak tedy došlo k vyvrcholení hry ve sklepě domu Petra. S tím geniálním nápadem
přišel Pegas, protože toto prostředí podle mne bylo základem úspěchu celého závěrečného
dramatu. A k tomu velmi přispěl Přemík, který přivedl svého švagra, člena 5. oddílu
pozemních skautů, skautským jménem Stopka, amatérslého maskéra, který z Bobánka, v roli
plukovníka Vopršálka, udělal lidskou trosku. Ponurou atmosféru sklepení zařídil Loulín.
Když mužstva vnikla do sklepení a osvobodila bolestí řvoucího, zmučeného a krvavého
Bobánka s vyraženým okem (později se mi některé plavčice svěřovaly, že se jim z toho
udělalo špatně), rozpoutala se střelba a sklepením se ozval jekot hrůzy vydávaný zejména
malými plavčicemi. Sledoval jsem tuto bitvu a cítil jsem se jako v kině na James Bondovi.
Mafiáni: Bob, Loulín,. Kosťa, Petr, Cancidlo, Pegas, Přemík, Pulec, Yško i civilista Zub,
a ze zadu bitvu organizující zrádný Delacroce, Pulec, podali neuvěřitelně realistické výkony,
zejména když padali pod palbou malého oddílu a v křečích se belhali do ústraní. A potom
všem přišla odměna v podobě zlatých, stříbrných a bronzových medailích za službu policii,
kterou na podušce přinesli Foky coby plukovník Hoffman s Radkou a posádku mužstev
dekorovali. Výroba tolika medailí jim musela dát obrovskou práci, ale když jsem viděl, jak o
medaile skautíci stáli a jak si jich cenili, tak to nebylo nadarmo. No a pak se mužstva pustila
do chlebíčků, bonbónů, koláčů a limonád které jsme přinesli – myslím, že to byly to dobře
utracené peníze. Doufám, že nikomu z nich nebylo špatně

A v pozadí všeho byla Dorka a Miriram, které oddíly na detektivku připravily, byly ve
styku jak s mužstvy, tak rodiči a se mnou, aby zabránily případnému průšvihu. Ale k tomu
naštěstí vůbec nedošlo.
Ovšem nelze nakonec nezmínit hlavní účastníky detektivky - oba malé oddíly. Jsou
prostě skvělí. Vše zvládli perfektně a je dobře, že jsme to pro ně připravili.
Takže vám všem děkuju. Ahoj! Pacík

Už při hledání jedné z mrtvých schránek se rozpoutala první přestřelka mezi mafiií a jedním z
vyšetřovacích týmů Pátého oddílu vodních skautů

I ty nejmladší plavčice statečně člena mafie odrážely střelbou

Pátrací tým postupoval velmi obezřetně, takže k žádným ztrátám na životech, ani ke zranění
nedošlo

A zatím, se mafie, vedená v dokumentaci Česko-Moravské policie pod krycím názvem
„Růžová hortensie“, radila, jak ukrást cenné obrazy a další předměty a dopravit je do Palerma
a hlavně jak zničit pátrající skautské týmy.

Musela se ale zbavit neohroženého plukovníka JUDr. A. Vopršálka DrSc., kterého si
v podzemním bunkru podala.

Mafián znavený po výslechu a střežící zmučeného Vopršálka netušil, že za chvíli bude ležet
bradou vzhůru.

Zpracovaný plukovník Vopršálek osvobozený, po výslechu mafi, Pátým oddílem vodních
skautů.

Oddíl vstupuje do podzemního bunkru mafie

Mafie začala střelbu do skautů, kteří v úděsu a velkého jekotu se snaží uprchnout, ale
proradný doubleagent kapitán Giovanni Delacroce je zastavuje, takže nakonec skauti na
mafii zaútočili a zlikvidovali ji.

Proradný kapitán Delacroce je zastřelen a v křečích umírá v rohu bunkru

Posádce hrdinného Pátého oddílu vodních skautů jsou udíleny medaile za vynikající službu
Česko-Moravské policii při likvidaci mafie

Potom se oddíl vrhnul na zbytky mafiánské hostiny a zcela je zlikvidoval. Z pití na něj zbyly
jen limonády. Lahve od vína už k velké žalosti kormidelníků byly prázdné.

A nakonec vše dobře dopadlo. Oddíl se spojil s mafiány i policií k památečnímu foto a jistě
spolu budou spolupracovat i v budoucnosti, aby se začlenili do všeobecného prorůstání těchto
složek společnosti v České republice.
Listárna
Ahoj, gratuluju vsem zucastnenym i postizenym. Se zajmem jsem
sledoval pripravy a veril jsem, ze detektivka dopadne tak, jak se stalo. Asi
se stala jednou ze stezejnich udalosti Petky. Mostem mezi nejmene tremi

generacemi.
Vcera jsem mluvil s Vorlikem. I on byl o Detektivce informovan a tesi se z
jejiho uspechu. Prosim posli mu Plavacka postou. Eva mu z nej muze
predcitat.
Pozdravuji kluky, Zdenek
Ahoj, i já, za celý kapitanát, se připojuji a děkuji vám všem za čas a energii, kterou jste
strávili přípravou a realizací detektivky. Včera na schůzce holky vyprávěly zážitky, kterých je
spousta. Myslím, že se jim to moc líbilo.Pro nás vedoucí to bylo příjemné odpočinutí (víkend
jsme strávili společně na Petrášce a bylo to super:-) a pro děti velký zážitek.
Takže ještě jednou díky!
za KPT Miriam
Gratuluji, teď bych vás požádal, abyste shromáždili materiál - fotky,
písemnosti aj. a já udělám extra stránku na webu.
Zdraví, Ruďa
Moc díky za fotky i za podrobný referát o zdárném průběhu celé
akce, to byla přímo vele-detektivka. Skvěle jste to zorganizovali, jak
se na pětkaře sluší a patří. Takže skláním hold a srdečně zdravím, Očko (Jana Klímová).
Epilog bezva. Jen by bylo dobré opravit : .......přispěl Přemík, který přivedl
svého kamaráda, profesionálního maskéra, ....... na........přispěl Přemík, který přivedl svého
švagra,člena 5. oddílu pozemních skautů, skautským jménem Stopka, amatérslého maskéra,
který z Bobánka,...........
Fotky přinesu na CD na schůzku ve středu.
Zdraví Přemík
Dík za informace; muselo to být velký. V "černý kronice" a "policie pátrá" to bude až zítra?
Log
Ahoj, Budu Vam drzet palec ve Strednim Vychode kde budu bojovat o ukol postavit
zarizeni na vyrobu milionu tun soli za rok. A budu se tesit na pristiho
Plavacka kde ta detektivka jiste bude barevne popsana.
Pozdravuji vsechny ucastniky.
Ahoj, Golfik

