Depeše z Podzimního listování ve Vincentu
Program 19.10.-20.10. 2012: přijetí nového člena, ty-jo saxofonisty Andreje, smejčení
špinavých koutů, koláž podzimu na obrysech Rady mladých, ježečkova kuchyně na grilu,
podzimní pantomima, příprava sezónní ankety, horká linka aneb vyřešíme skoro všechno,
nocleh ve Vincentu, mlha za oknem, okr v dáli, čaj a vánočka na stole = sobotní ranní idyla
Klára l.

Z kroniky Rady mladých ze dne 19/10 2012:
„Dneska to bylo super: sbírali jsme listí a odpadky.“
Honza
„Jéje, jako pozitivum dnešního dne bych vypíchla především to, že nám do rady přibyl
nováček – Andrej a právě ho slyším hrát na saxofon! A jaké by to bylo „radování“ bez sbírání
odpadků! Prošli jsme se, trochu poklidili, ochutnali dobré hroznové víno a teď sedíme venku
a grilujeme.“
Verča
„Dnešní den byl jeden z nejlepších dnů mého života! Sbírali jsme odpadky, ochutnali
dobré víno, nakonec jsme šli do Vincenta a jedli dobré buřtíky a kukuřice!“
Andrej
„Bylo to moc hezké, buřtíky mňam mňam!“
Terka
„Dnes jsme sbírali odpad, pekli buřty a jedli hroznové víno.“
Michal
„Ahojky, pátku 19. 10. jsem se nemohla dočkat. Sbírali jsme odpadky, opíkali buřtíky
a kukuřice. Jsem nafouklá jako balónek. Pak jsme se obkreslovali a Verča mi udělala místo
rukou boule. Hráli jsme míčovou válku. Moc se mi to líbilo.“
Baruš

Klářiny poznámky:
moc fajn, ale jste rozdivočelé včely, do konce roku nás čekají dvě náročnější akce, kde
potřebujeme nasazení všech a hlavně t. přihrávky. Pořád to není optimální!
Za Andreje jsem moc ráda, potřebujeme kluky, chválím, trapně jako vždy, Verču a
Honzu za jejich koncepční práci, Michal s Barčou se trochu rozjeli, Terezce chybí parťák, je
to naše nepostradatelná něžnější část rady. Zbytek nepřišel. Proč? Hrabání se v odpadu nám
taky extra nevoní, nicméně si to vždycky náramně užijem! Trochu se zlobím a hlavně
nerozumím.

NUTNÉ do poloviny listopadu:
1/ profily do prezentace Rady mladých
2/ sezónní anketa: oslovte nejméně dvě osoby, anketu si nahrajte a odpovědi zapište,
nezapomeňte si kartičky V. R.!
3/ Vánoční benefice Rady mladých: Honza si vzal na starost sportovní
program, !všichni! tvoříme scénář.

MEMO: 17.11. exkurse do svíčkárny Rodas v Šestajovicích, odjezd upřesním, cca v 9.
00 od Vincenta.

Zápis ze dne 20. října 2012 protentokrát provedla k.l.

