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Jelikož velmi ráda vzpomínám na pálení čarodějnic za Hátlovými pod Krušinou, kde jsme jako 
malé děti lítaly s rozsvícenými lampiony po kopcích a házely zapálenými košťaty, 
rozhodla jsem se letos pro děti, kterých máme v Lukavci habaděj, uspořádat 
čarodějnický rej. K uspořádání této akce přispěla i skutečnost, že nám v obci zbylo 
poměrně hodně roští po bezpečnostně zdravotním ořezu stromů, který proběhl 
koncem zimy, a toto byl způsob jak se ho elegantně zbavit.  

Menší čáru přes rozpočet v organizaci akce nám způsobil pronajímatel restaurace 
Lucerna, který právě v termínu konání této akce měl zavřeno pro malování. Situaci 
ale bravurně zachránil náš pan starosta, který nakoupil pití a zajistil jeho výdej, 
aby nám přilétnuvší čarodějnice a jejich doprovod neumřel žízní.  

Slet čarodějnic a čarodějů i všech ostatních byl v půl šesté za hospodou. Tam děti 
vítalo několik čarodějnic, které si pro děti připravily úkoly, jež prověřovaly jejich čarodějnické 
schopnosti – skoky v čarodějném pytli, slalom na koštěti, hod koštětem na cíl, lovení pavouků, 
míchání čarodějných lektvarů a hledání dračích očí v jedovaté kaši. Všechny děti, které absolvovaly 
čarodějnické prověřování, obdržely nakonec Výuční list čarodějnických učňů či malých čarodějek. 
Současně s tím si také vysloužily buřty, které si společně nad ohýnkem opekly. Pak všichni 
rozsvítili svíčky ve svých lampionech a vydali se na lampionový průvod, který vedl kolem 
koupaliště, dále Dvorem a podél silnice zpět za hospodu. Po návratu lampionového průvodu byla 
zapálena hranice s čarodějnicí.  

 Nově zformovaný Spolek čarodějnic v Lukavci, který tuto akci uspořádal, by tímto rád poděkoval 
všem čarodějnicím i ostatním za účast. Dle Vašich ohlasů je vidět, že se Vám akce líbila a tak 
věříme, že se nás v příštím roce sejde víc, a nejen dětí, ale i dospělých a podaří se nám po mnoha 
letech opět obnovit tradici čarodějnických rejů v Lukavci.   

 

 

 


