Silvestr na suchu
„Zabavte se samy,“ křičí často maminky na svoje ratolesti, které je zlobí. My, kteří jsme venku
také jenom zlobili, tedy pacienti léčebny, jsme dostali podobný úkol od vedení Červeného Dvora.
Máme si vymyslet a zrealizovat program na Silvestra. To znamená připravit zábavu pro sto alkoholiků,
toxíků a gamblerů. Je to úkol nelehký, ale říká se, že se smíchem se nejdál dojde, takže i pro mnohé
nepředstavitelný střízlivý Silvestr může být zábavný, když se zapojí humor a kreativita. Inspirací pro
takový program mohou být takzvané televizní silvestry. Představte si, že jste zpátky v devadesátých
letech a na přelomu milénia koukáte na silvestrovskou zábavu, co vidíte? Určitě si představíte směs
vtípků, písní, scének a mluveného slova provázeného smíchem publika. Vzpomínáte? Hezky v klidu
doma jíte cukroví, chlebíčky a společně s dětmi sledujete Petra Novotného, jak se snaží vám
zpříjemnit příchod nového roku. Máte takovou vzpomínku? Tak to jste hodně blízko tomu, co se dá
zažít, když se léčíte v Červeném Dvoře na přelomu roku. Jídelna praská pod náporem chlebíčků,
chipsů, nealko nápojů, jen si vzít a ochutnat. Kolik to dalo holkám práce, aby všechny chlebíčky
namazaly a připravily, až se stydím, že se jimi cpu. V sále sedí stohlavý dav a sleduje, jak se před ním
promenádují odvážní spolu pacienti. A hele, to je můj spolubydlící a zpívá karaoke, a za chvíli tady
máme slečnu, kterou vídám na pracovkách a vypráví vtipy, no jo a kluci z béčka dělaj scénku
z francouzský komedie. Docela sranda, nemyslíte? Takto bych mohl pokračovat, ale věřím, že už máte
dostatečnou představu o tom, jak se asi umí zabavit sto dospěláků, když nemohou, nebo spíše
nechtějí pít alkohol nebo užívat drogy. Tentokrát tedy vedení léčebny mělo štěstí, ze sálu je slyšet
smích a všechno jídlo se snědlo. O půlnoci se připilo coca-colou a všichni si popřáli do nového roku
jen to nejlepší. Hezky jsme se zabavili, ani jsme moc nezlobili. Snad nám to vydrží minimálně po celý
rok.
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