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Kalif s úpravami ostatních zúčastněných

Sobota 7. května 2005
Každoročně, vždy v předvečer Svátku práce, se společně s divadlem J. K. Tyla, snažíme
obyvatele Slatiny vytrhnout z jejich povětšinou šedého stereotypního života a přinést jim trochu
zábavy a povyražení. Proto jsme spolupořádali od roku 2002 již troje Pálení Čarodějnic.
Vzhledem k tomu, že jsme během letošního Pálení Čarodějnic byli mírně zaneprázdněni,
muselo to tentokráte divadlo zvládnout samo. A jak jsem slyšel, tak úspěšně.
A protože jsme ani my, letos na jaře nechtěli Slatiňáky nechat na pokoji, rozhodli jsme se pro
ně uspořádat takové malé šermířské odpoledne, plné zábavy. A tak první sobotu v měsíci
květnu, 7. května, jsme na hřišti na Jihomoravském náměstí, uspořádali Slatinské Šermířské
odpoledne. Šermířsky nás přijeli podpořit i naši kamarádi ze spřátelených skupin - Rytíři Země
Moravské, Carpe Diem, Soldat, Revertar a v neposlední řadě i Potulní Rytíři až z dalekého
Šumperka.
Akce započala ve 14 hodin salvou z palných zbraní. Promluvily nejen naše dvě hákovnice
a píšťala, ale i nádherné varhany a elegantní mušketa, zbraně našeho kamaráda Herna ze
skupiny Potulní Rytíři.

Pak se již střídala jednotlivá šermířská vystoupení, jednotlivých skupin, s různými soutěžemi
pro děti, které mistrně pořádala nejen profesionální moderátorka Martina Vítková, ale i naše
děvčata. Jako první se se svým šermířským uměním představila Carpe Diem, po nich pak s
určitými přestávkami nabytými až k prasknutí dětskými soutěžemi, jsme se předvedli my
Lucius, pak Potulní Rytíři se svou opravdu velice vtipnou katovnou. Skupina Revertar, až z
dalekého Zlína, se předvedla nejenom se svým šermem a humornou historkou, ale i učeným
povídáním o zbraních, zbroji, erbech, tancích a chování doby gotické. Po nich pak ještě
vystoupili naši kamarádi z Brna, Rytíři Země Moravské se svým rytířským kláním. V závěru
odpoledne pak všem předvedla svůj břišní tanec Hanka od Revertarů. Po příslibu soukromého
tanečku pro nejlepšího ze šermířů, strhl se na hřišti lítý boj. Po nádherném tanci pro vítěze se
Slatinské šermířské odpoledne začalo přehupovat do své druhé půlky. Tím hlavním zlomem
byl křest malé Evy, dcerky jednoho našeho kamaráda ze skupiny Carpe Diem. Na její počest se
pak započaly ohňové ukázky jednotlivých skupin. Vyvrcholením celého odpoledne pak měla
být naše Velká Ohňová Show. Bohužel, kvůli špatnému počasí, jsme byli nuceni udělat ji co
nejdřív (za což bychom se rádi omluvili všem divákům, kteří přišli později) tedy ještě za světla,
což ji cele ubralo na efektu.
V závěru bychom rádi poděkovali všem, samozřejmě i sponzorům, kteří nám usnadnili
přípravu této akce a jmenovitě pak panu Mgr. Jiřímu Šebelovi za informační podporu, paní
Slavomíře Zemanové za spolupráci mezi námi a školou ZŠ Jihomoravské nám., technickým
službám za odvoz odpadků, hasičům za požární dozor, ZŠ Jihomoravské nám., za poskytnutí
noclehu pro šermíře a všem zúčastněným za vytvoření bezvadné atmosféry, která tam po celý
čas akce vládla.
V neposlední řadě bychom též rádi poděkovali městské části Brno Slatina, která nám vůbec
umožnila tuto celou akci pořádat.
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