
Vystoupení v Šakvicích 2018 
  

Datum 13. října 2018  

Pořádal Obec Šakvice Šakvice 

Zúčastnili se Gastorm Vystupující 

 Anet Vystupující 

 Honza junior Posedávající a polehávající 

 Petr Vařící dobroty 
 Bel Vařící dobroty 

Zapsala Anet s úpravami ostatních zúčastněných  

 
Sobota 13. října 2018 
 
   Sešli jsme se ráno s Gasem v 8:00 na nádraží a vyrazili jsme do Kobylnic, kde nás vyzvedli Bel, 
Benny a Honzík a vyrazili jsme do Šakvic. Tam jsme vše vyložili, postavili stan Plného Břuchu, našli 
si místečko, kde jsme měli uloženy zbraně a zbroj, přesunuli stánek paní s pletenými panáčky, neboť 
jej neměla dobový… S Gasem jsme se oblékli do templářských varkočů a šli jsme do průvodu. Tam 
nás bylo celkem šest a ušli jsme cca 200 metrů… opravdu dlouhý průvod. Podle programu jsme měli 
vystupovat až okolo jedné odpoledne, tak jsme ještě chvíli odpočívali a prohlíželi si zboží, co nabízeli 
stánkaři.  

   Ve dvou se toho moc nedalo (Honzík byl indisponován), ale za odpoledne jsme měli tři výstupy 
a nějak jsme to zvládli. Gas dostal mikrofon a povídal zajímavosti pro diváky a pak jsme měli souboje 
s holemi, meči, šavlemi a pěstními štíty, dýkami,… no využili jsme toho poměrně hodně. Nic moc 
jsme neměli nacvičené, byla to docela improvizace a Gas mě vždy samozřejmě nějak porazil. Ale 
předem jsme nacvičili různé techniky s dýkami, a když jsem, zrovna já, „vyhrála“, diváci byli fakt 
nadšeni, což bylo fakt super. Po posledním vystoupení jsme už jen odpočívali a povídali si. Občas za 
námi někdo přišel, jestli by si nemohl prohlídnout zbraně.  Nejúžasnější byly děti, kterým rodiče koupili 
dřevěné meče, a ty se pak mydlily hlava nehlava ve velké bitvě před kostelem. Dokonce, pak na mou 
počest, předvedly nějaké souboje -  dokonalé, opravdu.  

   Večer se pak v kostele ještě konala mše, které se Gas zúčastnil jako světlonoš a my s Honzíkem jsme 
seděli někde vzadu a pozorovali. Odjížděli jsme až za tmy až jako úplně poslední a na cestu nám pak 
svítil dorůstající měsíc, který se mi zdál nějak moc velký…  
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