Probíhá scénka vedoucích, najednou vchází výprava bystrozorů. Někdo se zeptá – „a vy jste
kdo“?
Honza:
Bystrozoři! Nikdo nečeká kontrolu z ministerstva čar kouzel.
Rubik: Mezi naše zbraně patří strach, překvapení, nezdolná účinnost a téměr
fanatická oddanost ministerstvu.
Pepa: Kontrola? Cože? Další?! To snad musíte hlásit dopředu, ne?!
DomiZ:
Ticho dědku! Teď mluví praví kouzelníci! Nebudem tady
poslouchat nějakýho Pepika. Doneslo se k nám, že je to tady pěkně v ČOUDu!
Honza:
Byli jsme vysláni samotným ministrem kouzel, abychom si vás
tu proklepli. Hlavně v oblasti přemisťování prý máte hluboké, ba přímo netolerovatelné
nedostatky!
Kuboi: Kolegové, nepřeháníme to už trochu?
Všichni:
Cos to řeks?! Tos vážně nemyslels!
Max: Přehánět?! Dyť je to zoufalost! Podívej se na ně! Hej, třeba ty (ukáže
na lopatu) … spoutej mě! (rozpřáhne ruce, drží v ruce hůlku)
Učitel: Promiňte, ale ten se to ještě neučil…
Max: Cože?! Tak ty … (ukáže na druhou lopatu)
Učitel: Eeeeh… ten na to chyběl.
Pája: (totálně vytočeno) V Británii se tohle učí už v první třídě! Umíte tady,
vůbec, někdo, petrificus totalus?!
Přihlásí se všichni učitelé, pár dětí
Max: Tak spusť (ukáže na někoho z učitelů kdo kouzlo umí, jeho pokus
beze slov zastaví). Hm, to ušlo. Kdybys byl prvňák.
DomiZ:
A podívejte se na ty jejich klacky! Tohle je hůlka?! Tímhle bych
se bál zamíchat si polvíku, a vy se tady tím pokoušíte kouzlit! To je … šroubovák?! Kam se
poděly poslední evropské dotace na hůlky?
Kuboi: Podívejte se, vždyť aspoň tu tribunu mají novou.
Honza:
Ale u ohně jim lavičky pořád chybí.
Rubik: A školní budova taky bývala oranžová.
Honza:
No nevadí, škoda slov. Vzhledem k otřesnému stavu vašich
hůlek, jakožto i znalostí a všechno vybavení jako takového, je potřeba vás naučit, jak
alespoň utéct z boje pomocí přenášedla. Kdo nesplní unijní normy standardizovaného
unifikovaného eurokouzelníka, bude bez milosti a bez večeře odeslán na jednosměrný výlet
do Zapovězené Rokle.

