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Dvůr Hradecké královny Alžběty Richenzy

Zúčastnili se Kalif
Jiřík
Paťa
Verča
Jákob
Mirka
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Hradec Králové
Thomas von Gansburg
Jiřík ze Čtyř Dvorců
Patrik de Champs
Panoš Vítězslav
Panoš Jákob
Choť Patrika de Champs

Jákob s úpravami ostatních zúčastněných

Pátek 8. května 2009
8-10. května se v Hradci na Šrámkově statku uskutečnil tradiční májový sněm královny vdovy
Elišky Richenzy. Z Brna se nás autem vypravilo pět: Martina Magdaléna von Spernack první
dáma turnaje (Martina, naše kamarádka), Thomas pán z Gansburgu (Kalif, který řídil), Jiřík ze
Čtyř Dvorců, panoš Vítězslav (Jiříkova Verča) a já. Odjezd jsem konečně stihnul jen s
minimálním zpožděním cca 10 minut, to už na mě u Doupiny čekalo naložené auto a naše
osádka Kalif, Jiřík a Verča, cestou jsme ještě nabrali Martinu a vyrazili směr Hradec. Cestou
jsme jen jednou kufrovali, když jsme si znovu spletli odbočku v Kanicích. Poprvé jsme na ni
špatně odbočili, když jsme s Kalifem jeli dva týdny před sněmem na Libušín, to jsem ale řídil
já.
Do Hradce jsme dorazili bez větších problémů, cestou jsme se ještě stavovali v obchodním
centru nakoupit a za pár minut jsme byli na hradeckém předměstí Piletice, kde se historický
Šrámkův statek nachází.
Přijeli jsme akorát 20-30 minut před zahájením odpolední části programu. Rychle jsme
postavili stany a převlékli se do kostýmů, v té chvíli se z Verči stal Vítězslav a začal se vzorně
starat o svého pána, který ještě neměl zcela v pořádku levou ruku. Před samotným programem
se k nám stihl přidat i Paťák alias Patrik de Champs se svou chotí Mirkou. Odpolední program
byla přednáška o odívání a zdobících technikách ve 14. století. Přednáška zabrala skoro čtyři
hodiny, během kterých jsme se dozvěděli o druzích látek, typech vazeb a dalších zajímavých
podrobnostech o tehdejším odívání. Některé informace byly víc než zajímavé, ale celková délka
přednášky jí trochu ubrala na mém celkovém dojmu.
Po přednášce se sál připravil na společnou večeři. V té chvíli jsme se museli s Vítězslavem
naplno zhostit svých panošských povinností a naše pány i s panem Patrikem a jeho chotí

náležitě při večeři obsluhovat. Po večeři jsme ještě byli nějakou dobu vzhůru a bavili se s
kamarády a známými.

Sobota 9. května 2009
Ráno před osmou jsme s Vítězslavem vstávali, abychom nachystali pánům snídani, která byla
naplánována na půl devátou. Po snídani začal dopolední blok přednášek od řádových bratří, kdy
se nám postupně představili hlavní řády, působící v Čechách 14. století, konkrétně to byla
přednáška Jiřího z Holohlav o řádu Německých rytířů (teutonů), pak to byla přednáška o řádu
Johanitů (někdy se také říká taky řád Jana v Jeruzalémě) a nakonec se představili nebojovní
mniši svatého Benedikta. Přednášky to byly víc než zajímavé a myslím si, že všem účastníků
rozšířily, obecné povědomí o poměrech 14. století. Následovala krátká obědová pauza a po ní
se Šrámkův statek otevřel veřejnosti, v té chvíli jsem se musel obléct částečně do zbroje a hlídat
vystavené exponáty spolu s vchodem do míst, kde stály stany účastníků. Spolu se mnou hlídal
ještě náš kamarád Talowitz. Na stráži jsme se postupně vystřídali: Já, Jiřík, Vítězslav, Kalif
a nakonec jsem znovu chvíli hlídal já. Během té doby proběhly ještě tři přednášky. Jednu měl
Maršálek, druhou Posadow a třetí katolický kněz přezdívaný Šaman. Bohužel z přednášek jsem
toho moc neměl kvůli stráži, ale i ty drobné útržky co jsem slyšel, stály za to a pasaž o nošení
meče v Praze mi dokonale zrušila zažitá dogmata.
Potom co odešel poslední návštěvník, se Šrámkův statek začal chystat na slavnostní hostinu.
Hostina začala proslovy a přípitky. První přípitky pronesli Maršálek a Posadow po tom
následoval přípitek první dámy turnaje Martiny Magdalény a další formality, které se tehdy
odehrávaly. Prvním předkrmem byla hruška plněná rokfórovou směsí, druhá byla jarní nádivka
a posledním předkrmem byla paštika. Po posledním předkrmu jsem se s panem de Champs
a Vítězslavem odebral do kuchyně, kde jsme pomáhali s přípravou resp. ohříváním dalších
chodů. Po špenátové polévce, kterou jsme už ohřívali my, se představovaly jednotlivé rody,
protože všech 70 účastníku hostiny se rozhodně nemůže z akcí dvora znát. Pak jsme připravili
vepřové maso v mléčné omáčce, následovalo vepřové maso v hořčičné omáčce a poslední
masový chod byla studená hovězí pečeně se zelím. Během teplých chodů, které jsme v kuchyni
s velkým nasazením připravovali, se panstvo bavilo kurtoazií, jako byl tanec a předčítání
příběhů. Na závěr hostiny byly přineseny moučníky, z nichž si bohužel pamatuji jen jeden
název, a to byla rána do čumáku, sladká koule s švestkou uvnitř. Ke každému jídlu se podávalo
jiné víno, bohužel ani ty jsem si nikam nepoznamenal a teď už nevím, co všechno, a k jakým
jídlům jsem pil. Po hostině jsme ještě chvíli pili a bavili se, a pak šli spokojeně spát.

Neděle 10. května 2009
Ráno jsme se nasnídali, pomohli trochu s úklidem statku, poděkovali za skvělou akci a
vyrazili zpět do Brna. Poslední co stojí podle mě za zmínku, byl náš společný oběd v Černé
hoře. Jiříkovy jako česnekové americké brambory donesly opečené brambory krájené na čtvrtky
a posypané čerstvým česnekem krájeným na plátky, vždycky jsem si myslel, že to má vypadat
trochu jinak.
Akce to byla moc příjemná a už teď se těším na příští sněm.
Pod nátlakem a pohrůžkou informačního embarga sepsal Jákob.
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