PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA EMPATII
V předvečer prvního máje je v Čechách zvykem rozdělávat ohně, především na různých kopcích či jiných
prostranstvích. Původně se u těchto ohňů tančilo, dnes se spíše lidé sejdou, popíjejí pivo a stavějí májku nebo pálí
loutku, která má představovat čarodějnici. Někteří odvážlivci dokonce skáčou přes oheň. Na některých místech se
ženy převlékají za čarodějnice a do rukou berou košťata. O půlnoci pak ženy „nahánějí“ muže, aby je políbili pod
rozkvetlou třešní.
U nás, v denním stacionáři Empatie, se každý rok opékají buřty a tento den je celkově spjat s pohodou a příjemnou
atmosférou. Zaměstnanci i klienti se na tento den připravovali již dlouho před tím. Společně vytvářeli
„čarodějnickou“ výzdobu, která dýchla do prostor Empatie tu pravou náladu a očekávání. Na dveřích vyseli pavouci,
na stropě netopýři a u dveří čekaly čarodějnice s černými kočkami. Klienti se také pustili do přípravy loutky
zpodobňující čarodějnici, s úmyslem pálení této podobizny na ohni. Nakoupily se buřty a s nadšením se čekalo na
čtvrtek 26. dubna 2018, kdy se měl rozdělat oheň a klienti se zaměstnanci měli strávit příjemné čarodějné
dopoledne. Některé klientky si přinesly košťata a „létaly“ na nich po areálu Empatie. Na zahradě jsme rozdělali velký
oheň, kolem kterého se daly lavice, na kterých se hřáli klienti. Každý klient si opekl buřta, dal si k němu chléb
s kečupem či hořčicí. Občerstvení zahrnovalo také nápoje, klienti si mohli vybrat limonádu dle vlastní chuti. Poté co
se všichni dosyta najedli, přišla na řadu čarodějnice. Ještě než se hodila do ohně, zájemci se s ní fotili a probíhaly i
poslední úpravy. Poté se postavila do ohně a všichni sledovali, jak v něm mizí. Opékáním buřtů to však neskončilo.
Poté co se všichni přesunuli do vnitřních prostor, vypukla v tělocvičně denního stacionáře obrovská diskotéka. Tančili
úplně všichni … i ti, kteří se obvykle nezapojují. Tančilo se na moderní hudbu i starší hity, individuálně i v párech …
prostě každý si přišel na své. Všichni byli veselí, nadšení a bylo vidět, že si tento den nadmíru užívají. Nezbývá než
doufat, že za rok se tato akce opět vydaří a všichni si jí užijí stejně jako nyní.

