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Sobota 14. ledna 2012
Bylo to někdy loni ke konci léta, kdy se mi ozvala Martina von Spernack s prosbou, zda
bychom nebyli ochotni v lednu následujícího roku dojet na ples kdesi u Blanska a trochu tam
zašermovat. Samozřejmě jsem ji na to kývl, a jelikož se znám, požádal jsem ji, aby se mi v
prosinci připomněla, že jinak bych na to mohl dokonce třeba i zapomenout. A nebýt Martiny,
která se před Vánocemi ozvala, by se to nakonec i stalo. Nakonec jsme se ale domluvili - chtěla
jenom krátký, vtipný (to zní zajímavě), šerm - to jako humornou scénku - asi tak na 5 minut a
stejně dlouhou ohňovku. To druhé nebyl problém, to první ano. Naštěstí se Doupina trochu
zamyslela a nakopla nás správným směrem. Bylo to na motivy hádky o bednu, ale měli jsme se
tentokrát hádat o koně… ukázala nám cestu a my se po ní vydali. Docela nám v tom pomohl i
Zdenál s Ježkem, přestože se tohoto vystoupení zúčastnit neměli, tu dobrou radou, tu záskokem.
Ale nakonec se nám po třech trénincích podařilo pro nás něco téměř nemožné - asi 5 minutová
krátká, relativně vtipná a koukatelná, šermířská scénka. Z časových důvodů jsme se domluvili,
že ohňovku trochu zaimprovizujeme na místě, tam jsme neviděli problém - trochu se nám to
ale vymstilo.
A tak v sobotu 14. ledna jsme se něco před osmou hodinou večerní sešli Já, Ozzák a Worlík
na Doupově, abychom naložili jednu malou přepravku s plivací směsí a s plivačkami a vyrazili
směr Holštejn. S Donnym, který měl zvučit, a s Obi-Wanem jsme byli domluveni v devět na
místě.
Asi tak za půl hoďky jsme se na místo bez problémů dostali. Čekali jsme asi tak 5 minut
a objevil se Obi-Wan. Tak jsme se vydali vyhledat Martinu, aby nás uvedla do šatny. Ušatnili
jsme se a já s Ozzákem jsme se vydali pro nějaké občerstvení, Worlík s Obi-Wanem se zatím
převlékali. Po cestě zpátky ještě stihl přijet Donny.
Pak už jsme se jenom převlékli a v deset jsme konečně vyrazili na plac. Měl jsem z toho
trochu hrůzu, ale když jsem pak slyšel, jak diváci najednou ztichli, aby nás dobře slyšeli,

a potom ještě ten potlesk… byl jsem v klidu. Nakonec si myslím, že jsme asi bodovali všichni
- Ozzák se svým „Pane, já se zkusím za Vás schovat.", Já se svým „Kam jdeš s tím koněm?",
Obi-Wan se svým oživováním (resistutováním) koně a Worlík se svým „On sice na to
nevypadá, ale má malou spotřebu a velký výkon!". Nakonec náš 5 minutový vstup měl minut
8.
Po tomto vstupu jsme měli asi hodinku volno, během kterého jsme se převlékli a připravili na
ohňovku. Ta nakonec namísto o půl dvanácté měla být již v jedenáct. Vlivem technických
důvodů, kdy se náš zvukař nepohodl se zvukařem místním, jsme byli nuceni začít asi s
desetiminutovým zpožděním. Deset minut v té kose byla kur… dlouhá doba. No ale nakonec
jsme vystoupili. Jediné, co jsem nevychytal, byl zbytečně dlouhý závěr, neboť kluky jsem
odvolal moc brzy. No co už. Ale jinak opět bouřlivý potlesk. Věci, petrolej apod., jsme měli
sbalený tak rychle, že ještě ani nestačil dohrát doposlech a my už byli v šatně. Převlékli jsme
se, sbalili věci, naházeli je do auta a vyrazili jsme se rozloučit. Dostali jsme na jídlo ještě řízek
s bramborovým salátem, vyřešili obchodní záležitosti a předběžně se domluvili na vystoupení
na příští ples v Holštejně (samozřejmě za určitých technických podmínek - viz. zvukař).
Pak už jsme se skutečně rozloučili, naskládali do aut a konečně vyrazili směr Brno.

klf

