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Sobota 15. května 2010
Sraz jsme měli kolem druhé na hřišti na Černozemní, kde jsme si měli celé vystoupení
nanečisto ještě několikrát sjet, než se vydáme směr Tišnov. Já přišel klasicky asi o 10 minut
později, protože jsem, jak již to tradičně bývá, trochu nestíhal doma při chystání. Naštěstí to
nikterak mnoho nevadilo, protože Ozzák s Worlíkem ještě řešili střelný prach u Doupiny
a potom ještě Worlík s Obi-Wanem potřebovali zajet pro nějaké věci na sál. Potom jsme ještě
vyzkoušeli „tiché" střílení z palných zbraní, nakonec s úspěchem, a mohli jsme se pustit do
generálky. Na tu se přišla podívat i Doupina. Bylo něco kolem čtvrté, kdy jsme opustili Slatinu
a vyrazili směr Tišnov. S naším kontaktem v Porta Coeli, s paní doktorkou Ochrymčukovou,
jsme byli domluveni v klášterní zahradě v 17:00. Štěstí nám přálo a dostali jsme se na místo
srazu asi o půl hodinky dříve. Bohužel nám pro změnu mnoho nepřálo štěstí ve výběru placu,
ale člověk nemůže chtít všechno. Převlékli jsme se a paní Ochrymčukové jsme pak předvedli
„tiché" střílení z hákovnice. S nízkou hlučností byla spokojená a tak jsme se dali do stavby
stanu, přípravy placu a rekvizit. Asi do hodinky jsme to měli všechno nachystané a čekali jsme
do 19:00, kdy měl od brány do zahrady směrem k podiu přijít průvod školáků a všech
vystupujících. To jsme spáchali a pak jsme stáli asi 15 minut u pódia, kde mělo několik vysoce
postavených lidí uvítací slovo, čímž vlastně celou muzejní noc v Předkláštěří odstartovali.
Program muzejní noci v Porta Coeli se většinou točil kolem školy. V muzeu, mimo jiných,
byla výstava školních pomůcek z přítomnosti i dob dávno minulých, která nesla příhodný název
„Školní kabinet". Venku se odehrával program ve stylu školního vyučování. Začalo to hodinou
hudební výchovy, kdy asi 20 minut hrála kapela. Pak to pokračovalo hodinou zeměpisu, který
nás přivedl do Irska, a diváci mohli obdivovat vystoupení irských tanců. Po nich pak
následovala hodina přírodopisu, ve které dívka tancovala s hadem. Obi-Wanovi se vystoupení
opravdu velice líbilo! A po ní pak následovala hodina dějepisu, kde byla určena čtvrthodinka
pro naše vystoupení. Po nás pak následovala hodina tělocviku, ve které si mohli návštěvníci
„zařádit" na speciálních pružinových chůdách.

Naše vystoupení, jeli jsme jej celkem třikrát, započalo uvítáním diváků a krátkým
seznámením s dobou, kterou se bavíme. Jiřík něco povykládal o štítech a pak uvolnil prostor
Worlíkovi a Obi-Wanovi, aby se předvedli se svým soubojem s tesáky a štíty. Po nich se pak
Obi-Wan musel rychle vydýchat, zatímco Jiřík seznamoval diváky s další, hojně využívanou
zbraní a to s holí. Se soubojem na hole jsme se předvedli Já a Obi-Wan. Potom měl Jiřík přednes
o tom, že se člověk dokáže bránit i holýma rukama a to pak také Ozzák bravurně předvedl, když
jej Obi-Wan několikrát postupně napadl různými zbraněmi. Nejprve mečem, pak sekerou
a nakonec dýkou. Se vším si hravě poradil. Po tomto souboji jsem já divákům něco navykládal
o dýkách a poté jsme s Jiříkem předvedli souboj na dvě dýky a tesák. Následovalo vykládání o
palných zbraních s praktickou ukázkou, kdy jsme provedli „tichý" výstřel nejprve z píšťaly
a pak z hákovnice. Předvedli jsme kuši a Jiřík pak ještě seznámil diváky s dřevcovými zbraněmi
husitské pěchoty, jako byla sudlice, halapartna, nebo kopí. Nakonec jsme divákům ještě
předvedli s Ozzákem souboj na meče, rozloučili se a poděkovali se divákům. Stanovený limit
15 minut jsme jenom malinko přešvihli.
První dva vstupy se nám vyvedli a myslím si, že druhý byl velice podařený a divákům se moc
líbil, tleskali jako pominutí, ale třetí nebyl moc šťastný. Byla zima a poslední autobus již právě
odjížděl, takže tam na nás koukalo asi jenom deset lidí. A kvůli zimě a dešti neměli na nějaký
humor moc nálady. Naštěstí nás hřálo pomyšlení, že první dva vstupy se setkaly s pořádným
diváckým ohlasem…
Po vystoupení jsme sbalili věci, stan, rekvizity a dali plac do původního stavu. Rozloučili se
s klientem, naložili sebe do aut, včetně Bohdala a Doupiny, které se na nás přijely autobusem
podívat, a vyrazili směr Brno. Jinak akci musím ohodnotit velice zdařilou. My jsme byli
spokojení, užili jsme si to, klient byl spokojený a hlavně divákům se to opravdu líbilo. Takže
pokud se naskytne příležitost a muzeum v Předklášteří nás opět osloví, abychom jim zase někdy
udělali vystoupení na Muzejní noc, všichni opět rádi pojedeme.
Pod nátlakem mocné kronikářky Petry, sepsal nejlépe, jak svedl, netoliko mocný jako ona,
Kalif.
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